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Vergadering van 29 augustus 2018 

 

Hollywood-show in Stal Millegemveld 

Op 4 augustus 2018 werd in Stal Millegemveld te Ranst de jaarlijkse 
show opgevoerd met als thema "Hollywood".  Onder leiding van de 
organisatoren Eva Schelkens en Wim Leysen, beiden reeds jaren lid 
van het APZ, werden de toeschouwers meegenomen in de wereld 
van film en werd de echte Hollywoodsfeer opgesnoven. 
Tevens werd de nieuwe "relaxkar" ingehuldigd van het Hippisch 
Centrum voor Therapie en Coaching (HCTC).  Wie wil kennismaken 
met dit project en het effect van de "relaxkar" wil ervaren kan 
deelnemen aan de kennismakingsdag op zaterdag 15 september van 
13u tot 16u.  Dit gaat door in de manège te 2520 Ranst, Profeetstraat 
60A.  Bij voorkeur inschrijven via info@hctc.be. 
 

    
 
Proficiat aan alle medewerkers !!! 

't Mienenhoftocht - Malderen 

Op 15 augustus heeft Flor, Liliane en Evi deelgenomen aan de 
Mienenhoftocht te Malderen.  De tocht ging over heel mooie 
landelijke en bosrijke wegen.  Een 32-tal koetsen en vele ruiters 
hebben van deze tocht kunnen genieten in een prachtig weer. 
 
 

info@hctc.be


 

Varia 

Ook dit jaar wil het APZ het clubkampioenschap organiseren.  Door 
deel te nemen aan ritten/wedstrijden die vermeld staan in de 
kalender in ons maandelijks clubblad kan de menner 1 of 5 punten 
verdienen zoals vermeld.  Gelieve uw deelname steeds kenbaar te 
maken aan Liliane zodat een juiste rangschikking kan worden 
opgesteld. 
 
Leden die deelnemen aan menwedstrijden of mentochten verzoeken 
wij om een tekst, eventueel aangevuld met foto’s, over te maken aan 
het bestuur zodat dit kan worden opgenomen in het clubblad.  Dit 
leest aangenamer dan de technische/wetenschappelijke artikelen die 
wij zelf moeten gaan zoeken op het internet.  Een mailtje hebben wij 
het liefst maar geschreven kan ook. 
Bij gebrek aan teksten, zal het APZ-bestuur zich soms zelf wagen aan 
het schrijven van een tekst.  Indien er fouten instaan, gelieve ons hier 
dan melding van te maken zodat wij dit kunnen rechtzetten. 
 
  



 

AGENDA 
 

Datum Ptn Omschrijving 

2018   

16-09-2018 1 Kersbeek: A + derby - CAN**, CAN*, CAV 

28/30-09-2018  Belgisch Kampioenschap te Flémalle - 
CAN*** 

28-09-2018  APZ - Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel om 20.00 uur 

07-10-2018 1 De Vierlandsheren, Bepijlde ruiter- en 
koetsentocht. 
Vertrek : Boogstraat 42 in Zutendaal 
Organisatie : Felix Deltour Boogstraat42 
te Zutendaal GSM 0476/45.42.92 

26-10-2018  APZ - Ledenvergadering bij Willo Van 
Berkel te Viersel, Salvialaan 7 om 20.00 
uur 

28-10-2018 1 Paardenwijding Berendrecht 

04-11-2018 5 APZ - Paardenwijding Zandhoven 

18-11-2018 5 APZ - Paardenwijding Millegem 

30-11-2018  APZ - Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel om 20.00 uur 

16-12-2018  APZ - Koetsenbeurs 

26-12-2018 5 APZ - Kerststallentocht Groot Zandhoven 
Vertrek : Parking van de Populier in Zandhoven (achter 

het containerpark) 

Organisatie : APZ (Aangespannen Paard Zandhoven) 

www.apz-zandhoven.be of Flor Van Dessel 

0496/25.97.38 
2019   

26-01-2019  APZ - Mennersfeest 

 
  

http://www.apz-zandhoven.be/


 

 
  



 

Het zicht van paarden: Hoe zit dat? 

 

  Arnd Bronkhorst  

 

Het zicht van je paard is niet iets waar je dagelijks over nadenkt. Soms 

is het voor jou als ruiter een raadsel waar je paard van schrikt, zo heeft 

iedere ruiter wel ervaring met ‘bakspoken’. Wat ziet een paard wel en 

wat zie hij niet? Heeft hij een blinde vlek en zit er verschil in rijden op 

de linker- of rechterhand? Bit vroeg het paardenarts Iris van Gulik. 

 

Blinde vlek 

Waar een mens maar ongeveer 140 graden 

kan zien, is het gezichtsveld van een paard 

bijna 360 graden. “Er wordt geschat dat 

paarden ongeveer 350 graden rond kunnen 

kijken omdat de ogen van een paard zich 

aan de zijkant van het hoofd bevinden. 

Alleen recht vóór en achter het hoofd ziet 

een paard niets, hier zit dus een ‘blinde vlek’.” 

 

Omhoog en omlaag 

“Hoe paarden diepte precies zien is niet bekend. Wat wel opvallend is, 

is dat paarden hun hoofd omhoog en omlaag bewegen als ze ergens op 

af lopen wat ze eng vinden.” Het gezichtsveld van een paard is minder 

hoog, maar wel veel breder. Ze zien namelijk scherp in een 

langwerpige strook waarvan de binnenste baan volledig scherp is. Wij 

mensen zien bijvoorbeeld scherp als we focussen op één punt. Als een 

https://www.bitmagazine.nl/medisch/het-zicht-van-paarden-hoe-zit-dat/92956/www.arnd.nl


 

paard iets scherp wil zien dat laag bij de grond is, zal hij zijn hoofd 

lager brengen, om op die manier de ‘strook’ naar beneden te 

verplaatsen. Bijvoorbeeld als je iets passeert waar je paard ‘bang’ van 

is, zal je paard zijn hoofd lager dragen om het voorwerp scherper te 

kunnen zien. 

 

Kleuren 

Dat paarden kleuren zien is zeker. Australische oogspecialist dr. 

Alison Harper zegt hierover: “Paarden hebben echter maar twee type 

kegeltjes (kegeltjes zijn de cellen die ervoor zorgen dat je kleur ziet) 

en hun kleurzicht is vergelijkbaar met een kleurenblind persoon: zij 

zien blauw, geel, wit en grauw, maar kunnen groen en rood slecht van 

elkaar onderscheiden.” Het kleurenpalet van een paard heeft soms ook 

gevolgen voor zijn prestaties .Denk bijvoorbeeld aan een 

springwedstrijd waarbij er verschillende kleuren hindernissen en 

balken worden gebruikt. 

 

Schrikken om ‘niets’ 

Daarentegen hebben paarden weer meer staafjes in het oog dan 

mensen. “Dit houdt in dat ze lichtgevoeliger zijn dan wij. In het 

donker, en vooral in de schemering zien ze beter. Wel duurt het langer 

voordat ze zich kunnen aanpassen in een situatie van licht naar donker 

of andersom. Daarnaast zijn paardenogen gevoeliger voor beweging, 

dit komt vanuit hun (prooidier)instinct. Op grote afstand kunnen ze 

kleine bewegingen al snel waarnemen”, aldus Harper. Dit is goed om 

in je hoofd te houden als je weer eens boos wordt op je paard, omdat 

hij zogenaamd ‘ergens’ van schrikt. 

Bij een bosrit, schriktraining of tijdens HorsEscape is het erg 

belangrijk dat je bovenstaande feitjes in je hoofd houdt. Je kan als 

ruiter hier goed rekening mee houden door niet boos te worden als je 

paard ‘schrikt om niets’, hij ziet iets wat wij niet kunnen zien. 

Daarnaast is het heel normaal dat je paard linksom anders op een 

situatie reageert dan rechtsom. Het paard ziet met beide ogen samen 

slechts zo’n 70 graden. Wat hij linksom ziet, heeft hij dus rechtsom 

nog niet helemaal gezien. Het beeld kan dan heel anders binnenkomen 

vanaf de andere kant. 

 

https://www.bitmagazine.nl/actueel/doe-mee-met-horsescape/90476/


 

Denk dus voortaan als je paard schrikt nog een extra keer goed na 

of het wel zo eerlijk is om boos te worden. De kans is heel groot 

dat je paard iets ziet wat er in jouw ogen niet is, of juist iets niet 

ziet wat jij wel ziet. Hopelijk begrijp je je paard nu net een stukje 

beter en kunnen jullie dit ook toepassen wanneer hij de volgende 

keer wat spannends ziet. 

 

Bron: Bitmagazine.nl, Horses.nl 

 

 

 

https://www.bitmagazine.nl/medisch/bit-duikt-in-het-zicht-van-paarden/45416/
https://www.horses.nl/artikelen/wat-ziet-een-paard/


 

NATUURPUNT 

Afd. De Wielewaal met Kern Zandhoven 
 

STELT  HOOI TE KOOP 
… AFKOMSTIG VAN ONZE 

NATUURGEBIEDEN 

       (heel kruidig) 

 

Onze graslanden (zeker het Viersels Gebroekt) leveren elk 
jaar heel wat hooi op waarvoor we locaal afnemers zoeken. 

We hebben verschillende kwaliteiten, die voor paarden, 
schapen en geiten in aanmerking komen. 

Alsook strooiselhooi om in de stal te strooien.  Een 
goedkoop allternatief voor stro. Wij persen grote ronde 

balen of handige rechthoekige pakketjes. 

 

Ben je geïnteresseerd (of ken je iemand die dat 
kan gebruiken), contacteer dan 

Waldo Peeters (waldo.peeters@skynet.be) of 
Marc Vermylen (kristine.marc@skynet.be – 

03 481 94 79) die hierover de nodige informatie 
kunnen bezorgen. 

 

 

OPBRENGST GAAT NAAR NATUUR IN EIGEN STREEK ! 

  

mailto:waldo.peeters@skynet.be#_blank
mailto:kristine.marc@skynet.be


 

ZOEKERTJES / TE KOOP: 
 

Combinatie – dubbelspantuig – Van Der Wiel.  
 
Kleur :  bruin/ lichtbruin , 
Paard :  1.65 , 
Hoofdstel – ooglappen Madonna 2 stuks,  
2 borsttuigen , 2 schoftjes , 2 staartriemen , 
2 strengdragers , 2 springriemen , 2 culerons , 
1 set brancardbeugels . 
 
Slechts enkele malen gebruikt in dressuur , 
  Vraagprijs  3500 euro . 
 
Zadels , BR Jos Lansink – springzadel  -  300 euro. 

              Stubben – veelzijdigheidszadel  - enkele  
    malen gebruikt ,     600 euro. 
 
Inlichtingen ,      Monique Dhondt 
                             Gsm: +32 494.20.36.51. 
                             Tel :  052.46.20.98. 

 


