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Vergadering van 31 Januari 2019 

 

APZ-Mennersfeest 

Het mennersfeest is doorgegaan op 26-01-2019 te Massenhoven, 
Kerkstraat in zaal “De Lindekens”. Een 40-tal leden/sympathisanten 
waren aanwezig. 

Voor de afwezigen wordt de toespraak van de Voorzitter toegevoegd: 

Toespraak mennersfeest van 26 januari 2019 

Geachte leden en liefhebbers van de mensport, 
zoals zoveel jaren moet ik mijn toespraak beginnen met dezelfde 
woorden van vorige jaren gewoon omdat mijn vocabulaire er geen 
nieuwe meer vindt. Met deze ga ik namens het bestuur u allen een 
voorspoedig menjaar toe wensen,met natuurlijk de gezondheid van 
mens en dier op de eerste plaats. Ook mag ik niet vergeten iedereen 
te bedanken die ons geholpen hebben het jaar zonder kleerscheuren 
door te komen. Onze beurs is daar een voorbeeld van. En we hopen 
ook dat onze wedstrijd in de moervelden er positief zal uitkomen. 
Ook het clubkapioenschap gaat van start met de valentijns rit op 10 
februari. De punten van wedstrijden buiten onze club zijn gebazeerd 
op de uitslagen die wij binnen krijgen. Over hetgeen wat we niet 
weten kunnen we niet schrijven. Simonet Edouart heeft een equibel 
trophy gewonnen die hij behaalde door zijn sucsesvolle deelname 
met team brons en induvidueel brons in Tryon. En zo zijn we aan 
onze belgische kampioenen gekomen: 

• Bij de 4 span pony's; Tinne Bax en ook zij heeft een F.E.I 
award gewonnen voor de beste menster van het jaar.De vele 
sucsessen in het buitenland zijn daar het bewijs van. 

• Bij de 4 span paarden ; Taverniers Bruno en ook hij gaat met 
sucses in Nederland onze club verdedigen op vele wedstrijden. 

• Bij de 2 span paarden; Stuyck Sven ook hij behaalde in het 
buitenland met goede resultaten. 



 

• We vervolgen nu met met de uitslag van ons eigen 
clubkampioenschap. 

Ik dank iedereen voor uw aandacht en ik geef u nu in handen van 
onze muziek maker D J Jonny Maes. 
 

 

 

  

 
 
  



 

Uitslag van het “Clubkampioenschap 2018” 

 
NAAM Totaal Stand 

Van Dessel Flor 18 1 

Leysen Wim 16 2 

Van Berkel Willo 15 3 

Gyselinck Guido 12 4 

Leys Louis 10 5 

Oorts Rianne 10 5 

Gyles Evi 7 7 

Aerts Theo 6 8 

Eerdekens Dominique 6 8 

Mannaerts Kris 6 8 

Benoot Isabelle 5 11 

Van den Broeck Louis 5 11 

Ruts Filip 4 13 

Verdronken Bart 4 13 

Taverniers Bruno 3 15 

Bax Tinne 2 16 

Geerts Glenn 2 16 

Vervecken Frans 2 16 

Kanora Ronny 1 19 

Martens Jan 1 19 

Simonet Edouard 1 19 

Stuyck Sven 1 19 

Van Hooydonck Rudy 1 19 

Verbeke Ann 1 19 

 
  



 

Lidgeld / Advertentie clubblad 

Zoals ieder jaar vragen wij U vriendelijk Uw lidgeld te betalen en dit 
uiterlijk ten laatste voor eind februari 2019. 

Voor de leden die niet betalen voor eind februari 2019 is dit het 
laatste clubblad. 

Voor de personen die een advertentie willen plaatsen in ons 
tijdschrift verwijs ik naar een bijlage in dit boekje: voor U een 
welgekomen reclame en voor de club een welgekomen steun. 
 
Zoekertjes / Te koop: 
Wie iets te koop wil aanbieden of iets zoekt dat te maken heeft met 
de paardensport, kan dit nog steeds aan ons doormailen.  De vraag of 
advertentie zal dan een tweetal maanden verschijnen in ons clubblad 
en op onze website.  Dit is een gratis dienst voor onze leden. 
 
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 

2019   

03-02-2019 1 LRV - Stal Bocage 

10-02-2019 5 APZ - Valentijnsrit 

10-02-2019 1 Panhof - Peer 

16-02-2018  Bal van de Burgemeester te Zandhoven in 
zaal "De Populier", Populierenhoeve 
vanaf 20.00 uur. 

22-02-2019  APZ – Jaarlijkse algemene 
ledenvergadering te Zandhoven, Domein 
Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur 

24-02-2019 1 HFE Superfinale – Gent 

09/17-03-2019  Essen (D): “Equitana”, paardenbeurs 

17-03-2019 1 Bornem: AC – CAN* - CAN** 

07-04-2019 1 APZ – AC – CAN* - CAN** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

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 VALENTIJNSRIT - 10 februari 2019 

Informatie Onderweg is er een valentijnsdrank en –koek voorzien. 

Leden APZ: gratis – Niet-leden APZ: 5,00 € 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

24 1 10 40 50 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 8 februari 2019 
 

Vertrekplaats Manège De Kraal, Schegel 48 - 2240 Zandhoven 

Vertrek Dag 10 februari 2019 

 Uur 11.00 
 

ZEKER TE VERMELDEN VALENTIJNSRIT 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD 

Leden: Gratis – Niet-leden: 5,00 € 
Met hoeveel personen ? 

Te storten op rekening van: APZ vzw Ter plaatse betalen 

Rekeningnummer: BE79 7331 4131 9633  

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 
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Lidgeld vernieuwing 
 
Het lidgeld is 25,00 euro voor alle leden van vorige jaren. 
Nieuwe leden: 40,00 euro voor het eerste jaar, de volgende jaren ook 25,00 euro 
 
Naam: ……………………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………. 
 
Postnr/Plaats: …………………………………………………………………….. 
 
Tel.: ………………………………… GSM: ……………………………………. 
 
Emailadres: ………………………………………………………………………. 
 
Te storten op KBC-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB) 
met vermelding: “Lidgeld 2019 : Naam + Voornaam” 
 
Of te betalen aan Liliane. 
___________________________________________________________________________ 
 

Advertenties in het APZ-boekje 
 

Voor een A4-blad = 250,00 euro 
Voor een ½ blad = 125,00 euro 
Voor een ¼ blad = 70,00 euro 

 
Naam: ……………………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………. 
 
Postnr/Plaats: …………………………………………………………………….. 
 
Tel.: ………………………………… GSM: ……………………………………. 
 
Emailadres: ………………………………………………………………………. 
 
Advertentie overmaken bij voorkeur via ons emailadres apz79@hotmail.com 
 
Te storten op KBC-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB) met vermelding: 
“Sponsoring clubblad APZ” 
 
Of te betalen aan Liliane. 
 
Betalen a.u.b. vóór 15 februari 

  



 

Foto's uit de "oude doos" 
Belgisch Kampioenschap 1979 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

Belgisch Kampioenschap 1979 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



 

Belgisch Kampioenschap 1979 

 

 
 

 

 

 
 

  



 

Kruisingen met paardachtigen 

Muildier = paardenmerrie + ezelhengst 

(vaak onvruchtbaar) 

Muilezel = paardenhengst + ezelin (vaak 

onvruchtbaar) 

Zorse = paard + zebra 

Zony = pony + zebra 

Zonky = ezel + zebra 
(Bron: www.paardentips.com) 

 

ZOEKERTJES / TE KOOP: 
 

Prachtig aanbod , te KOOP , 

2 lippizaners , ruinen , 5 jaar oud 

NEAPOLITANO , 

licht aangereden , 

inl : +32. 475.29.35.18. 
 

 


