APZ – Nieuws
Verslag vergadering van 30 april 2010
Bij het begin van de vergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van
MORBÉE Jan. Jan was sinds vele jaren lid van onze club. Samen met Frieda
was hij een vaste klant bij alle wedstrijden die plaatsvonden in Zandhoven.
Hierbij wenst het bestuur van het APZ alle sterkte voor Frieda en de kinderen.
Terwijl onze voorzitter aan het genieten is van zijn “knackebreud” in
Denemarken gaat het leven in de club verder. Dit betekent een maandelijkse
vergadering weliswaar goed voorbereid door de Flor.
Bespreking Dressuur- en vaardigheidwedstrijd van 10/11 april: Het weer was
prachtig in het weekend. Mede dankzij de vele deelnemers en het werk van vele
handen (vrijwilligers) is deze wedstrijd uitgegroeid tot een groot succes voor
menners, organisatie en toeschouwers. De parking was het enige minpunt voor
de club doch leek uiteindelijk meer dan voldoende te zijn. Tegen volgende
wedstrijden hebben wij immers grote hoop dat ook dit probleem van de kaart zal
zijn gezien de werkzaamheden aan de nieuwe hal vlug vorderen. Tegen
volgende uitgave van deze wedstrijd moet er echter wel een oplossing gevonden
worden voor het installeren van de juryleden op de smalle strook naast het
dressuurplein. Misschien kan gedacht worden aan tentjes. Wat zeker onze
aandacht vereist tegen volgende evenementen is het plaatsen van een toilet op
het plein in de Mussenbaan. De Flor slaapt er al niet meer van. Maar dit zal ook
wel een oplossing krijgen.
Op 18 april 2010 werd dan, in primeur voor het APZ, een “Shetland-wedstrijd”
georganiseerd op onze terreinen in de Mussenbaan. Vanaf deze eerste
organisatie werd er al een internationaal tintje aan gegeven door de deelname
van meerdere Nederlandse menners. Deze hadden overigens niets dan lof voor
de perfecte organisatie en kijken al uit naar een volgende inrichting. Bij de 11
deelnemers zaten enkel-, dubbel- en vierspannen en één tandem.
Op de volgende vergadering van 29 mei 2010 zullen foto’s worden getoond van
beide wedstrijden.
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Naar aanleiding van de dierenartscontrole tijdens de dressuurwedstrijd wordt in
onze clubblad een tekst gepubliceerd betreffende het gebruik van een logboek
voor de paarden.
Aan de aanwezigen wordt gepeild naar de menlessen van de Heer Christiaan
Provoost. De deelnemers waren allen zeer tevreden. De wens om dit initiatief
te herhalen is dan ook aanwezig. Het APZ zal dan ook eens nazien hoe en
wanneer hieraan een vervolg kan worden gegeven. Indien U wenst lessen te
volgen, gelieve dan nu reeds hiervan melding te maken bij Liliane of via de
website www.apz-zandhoven.be. Vermoedelijk zal dit in het najaar opnieuw
georganiseerd worden met dezelfde lesgever.

Agenda
18-04-2010
18-04-2010
24/25-04-2010
30-04-2010

1p
1p

08/09-05-2010
09-05-2010
09-05-2010
09-05-2010
09-05-2010
16-05-2010
22/23-05-2010
23-05-2010
24-05-2010
29-05-2010

1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p

30-05-2010

1p

05/06-06-2010
06-0-2010
13-06-2010

1p
1p
1p

13-06-2010
13-06-2010

1p
1p

APZ - Shetland-wedstrijd
Kruiertocht te Balen (GSM: 0476/97 18 34)
CAN te Brugge
APZ-vergadering in “Huyze Bruyneel” te 2240
Zandhoven, Vierselbaan om 20.00 uur.
CAN 1 – 3 A, B, C te Torhout
Saharatocht te Lommel (GSM: 0478/22 38 48)
Laurabossen te Bocholt: zie formulier
40-km-tocht te Overmere (Tel.: 09/367 60 78)

Dauwrit te Essen (GSM: 0474/57 25 23)
Koetsentocht te Genk (Tel.: 089/61 23 50)
CAN 2-3-4-Juniors te Puurs
Suikertocht te Tienen-Breisem (GSM: 0497/06 99 22
Pinksterrit te Neerpelt (GSM: 0476/92 21 64)
APZ-vergadering te 2240 Zandhoven, Huyze
Bruyneel, Vierselbaan om 20.00 uur
Koperen teutenrit te Luyksgestel (NL) (Tel: 0031
(0)651 580 230)
CAN 1, 3 A,B,C te Booischot
Lenteveldtocht te Glabbeek (GSM: 0475/52 39 02)
“Keizer Karel”-tocht te Kasterlee (GSM: 0497/29 14
44)
Rit te Schakkebroek (GSM: 0476/53 29 30)
Rit te Essen (Huybergen) (GSM: 0474/57 25 23)
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Uitslag Shetland-wedstrijd – 18 april 2010:
Enkelspan:
1
2
3
4
5
6
7

LAENEN Katrien
MARTENS Jaimy
SWINNEN Charis
VAN LIT Melinda
JANS Melissa
GOEDEMÉ Paul
JANS Melissa

4.698 ptn
4.637 ptn
4.549 ptn
4.548 ptn
4.530 ptn
4.493 ptn
4.383 ptn

Dubbelspan:
1
2

BROOS Frank
VAN ESH Marc

4.657 ptn
4.638 ptn

Tandem:
1

ANDERWEG Brenda

4.655 ptn

Vierspan:
1

NOENS Robin

4.491 ptn
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Verslag CAN2+3+Junioren Zandhoven 10+11/04/10
1. Jury + officials
Dressuur :
zaterdag : W. de Beauffort, S. Minjau, A. Pieters, L. Wintle
Zondag : J. de Faudeur, S. Minjau, A. Pieters, S. Van Herck, J. Willems
Kegels : zat. + zond. : M. de Faudeur (voorzitter)
TD : P. De Vos : aangenaam om mee te werken
Parcoursbouwer : F. Van Dessel
Rekenkamer : S. Van Ouytsel
>> Stijn doet het zeer goed, is een goede opvolger van F. Pisetti
Ontvangst officiëlen : alles OK
2. Deelnemers :
zat. 57 ; 3 afwezigen, verwittigd, waarvan 1 op verkeerde lijst
>> alle vaccinatieboekjes ingediend
zond. 28 ; 1 afwezig, verwittigd
>> S. Pallen : vaccinatieboekje niet ingediend
3. Verslag dierenarts i.v.m. vaccinaties : zie rood boekje
4. Dressuur :
- Piste : zeer goed : is wel 1 van de beste pistes waarover we in België beschikken
- timing : ik had een timing aanvaard waarbij voor alle proeven 10 minuten waren voorzien,
nogmaals blijkt dat op een piste van 100 meters 10 minuten niet genoeg is voor de proef 6A
- secretarissen : het enig echt probleem van de wedstrijd is het nijpend tekort aan secretarissen
voor de dressuur van de zaterdag, (enkel Mevrouw Stuyck was steeds paraat), waardoor de
wedstrijd zowel ‘s morgens als in de namiddag te laat is moeten starten. Sommige jury’s
hebben zelfs een paar proeven moeten jureren zonder secretarissen. Door dit alles is de
wedstrijd ‘savonds ook tot heel laat uitgelopen (junioren)
- enige WC-mogelijkheid was ook te ver van de dressuurpiste
- alle juiste en voldoende protocols waren aanwezig
- helpers aan de ingang van de piste steeds paraat
- in het begin van de dag werd door de jeugdverantwoordelijken gemeld dat de waalse
vrienden volgens het laatste junioren reglement op een piste van 100 x 40 hun proef moesten
afleggen. De VLP-leden echter op een piste van 80 x 40. Ik moet toegeven dat ik de laatste
week dit reglement niet meer had nagekeken. De piste is dan ook telkens aangepast geweest
Dringende oproep hierover tot eensgezindheid te komen ! !
5. Kegels
- goede parcours. Zondag aangepast voor de CAN2 met bijkomende moeilijkheden.
- voldoende en bekwame secretarissen en pistepersoneel steeds paraat
>> hier alles in orde
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Met Christiaan Provoost aan de leidsels
start Maestro het buitenseizoen op de
drukbezette wedstrijd in Horst aan de
Maas...
Zaterdag 24 april:
Het was duidelijk dat de Arabo-Friese
hengst vooral in de dressuur zijn winst
moest maken, gezien de deelnemers had hij
een groot concurrentieveld in de marathon.
Voskens was vorig jaar dan ook vaak de
man die meer punten kreeg als Christiaan
Provoost, maar deze keer was het anders.
Met 2 eerste en 1 tweede plaats was het
resultaat een eerste plaats in de dressuur met 46,51 punten, gevolgd door Toon Voskens met
47,57 punten en Piet de Ronde met 54,81 punten.
Mede dat Horst nu een 2 dagenwedstrijd is werd gelijk de vaardigheid gereden.
Het rusultaat van Christiaan was 0 strafpunten, Toon voskens scoorde een tijdsoverschrijding
van 2,2 punten.
De eerste dag werd dan ook goed afgesloten met Maestro/Christiaan met een eerste plaats
gevolgd door Toon Voskens met 3,26 strafpunten achter hem, op enige achterstand (ca. 11
punten) volgde Jan Bijenman op de derde plaats.
Zondag 25 april:
Spanning alom voorafgaande aan de marathon, zou Maestro deze wedstrijd goed doorkomen
met Toon Voskens op de hielen?
Jan Bijeman staarte als een van de eerste en zetten zeer snelle tijden neer in haast alle
hindernissen.
Provoost/Maestro kwamen later aan bod, maar wat een prestatie reeds in de eerste hindernis
scoorde hij eenzelfde tijd als zijn naaste concurrent Jan Bijeman.
Het gehele E trajekt bleef Maestro goed in beweging, zelfs zo goed dat hij een 2e plaats
scoorde.
Het eindresultaat in de wedstrijd Horst was dan ook een schitterende eerste plaats voor het
team Provoost/Maestro.

Bron: www.galop.be
Verschenen 28/04/2010
Auteur: Galop Mennen
Tekst en Foto’s Rinus Montauban
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Man Bijt Hond- Het Dorp – Pulle – Frans Aerts en Silleka
Een gezellige babbel bij een tas koffie, ten huize van Julleke Vleugels, veranderde plots en
onverwacht in een grote vraag.
Twee mannen van woestijnvis klopten aan , met het verzoek om mee te werken aan , Ons
Dorp . . . Oei ? ? ? Toen zij hoorden dat er met een flink boerenpaard, zou kunnen worden
gereden, veranderde hun verzoek in flink aandringen. Uiteindelijk hebben wij toegestaan, een
beetje uit nieuwsgierigheid, maar ook met de bedoeling om eens een echt boerenpaard te
kunnen voorstellen.
Voor enkele minuten zendtijd zijn er schijnbaar vele uren opnames nodig. De meeste worden
gemaakt met paard en koets. Nadien kwamen de overigens toffe gasten terug , voor de
opnames met de “ Fitness – Slede “. Hiervan werd enkel een klein gedeelte gebruikt voor de
uitzending. Later zou er nog wel iets worden uitgezonden over , voerman , paard en koets
beloofden ze.
Die mannen van Woestijnvis hebben een scherpe schaar, want meerdere vermeldingen over
“Het Aangespannen paard Zandhoven “ als grote club, werden onverbiddelijk geknipt.
Wij vonden het een tof avontuur, al was het maar om te kunnen meemaken hoe bijvoorbeeld
een cameraman en een geluidsman, zich in allerlei bochten moeten wringen om hun “ filmke”
te maken.
Voorlopig hebben wij nog geen contract getekend voor een verdere film carriére. Wij
wachten nog efkes af. Ge kunt nooit weten
Frans Aerts
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Deelname gratis
Soep en broodje frikandel
verkrijgbaar

Menclub De Schimmel
Weerterweg 54
3950 Bocholt
0032496870621
www. Lerenmennen.be
info@lerenmennen.be
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Menkalender 2010
Datum
April
03/04
04/04
10/04
11/04
24/04
25/04

Wedstrijd

Nr

Type

Puurs (A + C)
Puurs (A + C)
Zandhoven (A + C)
Zandhoven (A + C)
Brugge (A + C)
Brugge (A + C)

301
301
302
302
303
303

CAN 3 – 4 – Jun – Trekp
CAN 2
CAN 3 – 4 – Jun – Trekp
CAN 2
CAN 3 – 4 – Jun – Trekp
CAN 2

Mei
08-09/05
15/05
16/05
29-30/05

Torhout (A + B + C)
Mouscron (A + C)
Mouscron (A + C)
Mont-Le-Soie (A+B+C)

304
305
305
306

CAN 1 – 3 – Jun – Trekp
CAN 3 – 4 – Jun – Trekp
CAN 2
CAN 1 – 3 – Jun – Trekp

Juni
05-06/06
26-07/06

Booischot (A+B+C)
Lavacherie (A+B+C)

307
308

CAN 1–3–4-Jun–Trekp
CAN 3-Jun–Trekp

Juli
03/07
04/07
10-11/07
23-24-25/07

Beerse (A+C)
Beerse (A+C)
Linden (A+B+C)
Gesves (A+B+C)

309
309
310
311

CAN 3 – 4 – Jun – Trekp
CAN 2
CAN 1–3–4-Jun–Trekp
CAN Jun
Junior

Augustus
07-08/08
21-22/08

Bornem (A+B+C)
Vollezele (A+B+C)

312
313

CAN 1-3
CAN 1

1 & 2 Po
4 P & Po
Tand –
Trekp

September
18-19/09

Courrière (A+B+C)

314

CAN 1-3-Jun

1&2P

Oktober
02-03/10

Zandhoven (A+B+C)

315

CAN 1–3–4-Jun–Trekp
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Te koop:
Wijckmans enkelspan paarden marathonwagen .
o
o
o
o
o

lamoenen in rvs- treeplank achter in rvs
bomen vangers in rvs -zweng in rvs
uitschijfbare achteras tot 1.48cm - extra zweephouder achteraan.
mogelijkheid voor bokkussen te verschuiven naar rechts
geremd achter -opberg lade -handrem.

o prijs : 2750 €
Tel: 0478/87 02 43

///

Email: sonja.hereygers@telenet.be

Etienne & Linda Annecour
A/Service – Automotive Products
Stellen u een uitgebreid gamma voor van gereedschappen, batterijen voor
schrikdraad, koelboxen,
Compressor koelboxen, camera’s, enz. …
Kortom alles voor 12, 24 en 220 volt

Lenteactie tot -25 %

Voor particulier, professionals tot industrie

KAPELSTRAAT 310 – 2660 Hoboken
Tel.: 03/830 31 17 /// E-mail: info@aservice.be
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