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Vergadering van 30 september 2018 

Belgisch Kampioenschap te Flémalle (28-30 september 2018) 

Het voorbije WE werd het Belgisch Kampioenschap mennen gereden 
te Flémalle.  Meerdere leden van het APZ namen hieraan deel.  Dit 
leverde volgende podiumplaatsen op voor deze menners:  

• BK 4 Pony: 1ste plaats Tinne Bax 

• BK 2 Paard: 1ste plaats Sven Stuyck 

• BK 4 Paard: Deze wedstrijd werd gewonnen door Bruno 
Taverniers maar hij kwam niet in aanmerking voor de titel van 
Belgisch Kampioen omdat hij niet voldeed aan de aanpassingen 
van het Belgisch menreglement. 

 
Felicitaties voor alle deelnemende menners en hun teams. 
 

   
 
 

 
 



 

WEG te Tryon (11-23 september 2018) 

Tijdens deze internationale menwedstrijd voor vierspannnen heeft 
België zich van zijn beste kant laten zien.  Het menteam met Edouard 
Simonet (APZ), Glenn Geerts (APZ) en Dries Degrieck won er de 
bronzen medaille als team na de USA en Nederland.  Individueel was 
Simonet goed voor eveneens een bronzen medaille.  Glenn Geerts 
won een ticket voor de wereldbekers dankzij zijn individuele zesde 
plaats. 
Proficiat aan deze deelnemers en hun teams. 

Koetsenbeurs 

De koetsenbeurs van het APZ gaat door op 16-12-2018 in de 
gemeentelijke magazijnen van Zandhoven in de Populierenhoeve. 
Zoals jaarlijks vragen wij terug de medewerking van alle 
sympathisanten.  Indien U kunt helpen gelieve dit te melden aan 
Liliane op het gekende nummer 0496/25 97 38. 

Hippisch Centrum voor Therapie en Coaching vzw (HCTC vzw) 

Eva Schelkens en Wim Leysen, beiden lid van het APZ, hebben 
onlangs een "Hippisch Centrum voor Therapie en Coaching" 
opgericht.  Dit is gevestigd te Ranst, in manège Stal Milleghemveld.  
Bedoeling is om personen met een handicap te vervoeren met een 
"relaxkar" om zo te genieten van hippotherapie.  Een prachtig 

initiatief. 
Wie meer informatie wil kan 
zich steeds wenden tot de 
oprichters via mail 
(info@hctc.be) of via 
facebook (Relaxkar - HCTC - 
Hippisch Centrum voor 
Therapie en Coaching).  Een 
website (www.hctc.be) is in 
opbouw. 

 



 

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   

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 

20/21-10-2018 1 Genk: ABC, CAN* - CAN** 

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/


 

 
  



 

INSCHRIJVINGFORMULIER 

 

Organisator van de activiteit 

Naam VAN DESSEL Flor 

Adres Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk 

Tel./GSM 0496 / 25 97 38 

Email apz79@hotmail.com 
 

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Naam APZ – Paardenwijding Zandhoven – 04 november 2018 

Informatie Zoals alle jaren verwachten wij een massale deelname van de leden van het 

APZ.  Na de rit samenkomst op de parking voor het nuttigen van een droogje 

en een natje zoals gewoonlijk. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

     
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 01 november 2018 
 

Vertrekplaats 
Jumpingterrein Zandhoven, Populierenhoeve te 2240 Zandhoven 

(aan het containerpark) 

Vertrek Dag 04 november 2018 

 Uur Bijeenkomst om 10.00 uur 
 

ZEKER TE VERMELDEN APZ – Paardenwijding Zandhoven 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD  Aantal  personen:………….. 

Te storten op rekening van: Ter plaatsen te betalen 

Rekeningnummer  

Formulier bij voorkeur te mailen (apz79@hotmail.com), af te geven aan de organisator of 

bestuur ofwel na TIJDIGE telefonische inschrijving aan de start. 

Door zijn deelname verklaart de deelnemer 

o verzekerd te zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en ontlast hierdoor de inrichter 

van alle verantwoordelijkheid vóór, tijdens en na de voornoemde activiteit; 

o de wegcode te respecteren. 

Handtekening van de menner 

 

  

mailto:apz79@hotmail.com
mailto:apz79@hotmail.com


 

  

 



 

  

 

Esdoornalarm! 

Elk jaar sterven er een aanzienlijk aantal paarden door esdoornvergiftiging 

(Atypische Myopathie) en dit zowel in de herfst als in de lente. De meeste 

sterfgevallen doen zich voor in de herfst, bij het vallen van de bladeren en de 

zaden. In combinatie met weinig gras op de weide gaan paarden deze bladeren 

en zaden opeten met vergiftiging tot gevolg. Meestal heeft dit een dodelijke 

afloop. 

  

Atypische Myopathie wordt veroorzaakt door de opname van hypoglycine A, 

een stof die voorkomt in de zaden, de zaailingen en de bladeren van Acer 

pseudoplatanus (gewone esdoorn) en Acer negundo (vederesdoorn). 

 

Houd uw paarden dus uit de buurt van esdoorns! Het gevaar is pas geweken na 

de eerste vorst. 

(Bron: Paardenpunt Vlaanderen) 

 

  

https://vlaanderen.us17.list-manage.com/track/click?u=2a354d981660e5956cad7980d&id=11bd50106b&e=fa9b414ecf


 

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. 

 


