APZ – Nieuws
Verslag vergadering van 29 oktober 2010
Zoals iedereen al weet is er maar één de beste in de sport en dat is
diegene die het hoogste schavot mag beklimmen. In het BK mennen
is dat niet anders en zo heeft niemand minder dan Bruno Taverniers
voor het APZ de eer hoog gehouden. We wensen hem en zijn team
namens het bestuur van harte proficiat.
Dat niet alle kampioenschappen vlekkeloos verlopen heeft iedereen
kunnen waarnemen tijdens het wereldkampioenschap in Kentucky.
De spijtige zaken die daar gebeurd zijn tarten alle verbeelding. Men
zou een spannende film kunnen maken van de gebeurtenissen aldaar.
We kunnen alleen maar hopen dat ook die gewoontes niet overwaaien
naar ons Belgenland.
Van onze eigen wedstrijd hebben we alleen maar goede herinneringen.
Dus geen gesaboteerde koetsen of gerechtszaken die deelnemers tegen
elkaar opzetten. Wat we wel ervaren is dat nog altijd menners hun
vuil achterlaten op het parkeerterrein en gemotoriseerde voertuigen op
terreinen rijden die wij niet gereserveerd hebben. Om te kunnen
blijven organiseren hebben we de goedkeuring van de terreineigenaars
en de omwonenden broodnodig. Wat ik zeker niet mag verwaarlozen
is de mensen te bedanken die weeral de ziel uit hun lijf hebben
gewerkt om alles tot een goed einde te brengen. Vooral de
zondagmorgen is een onmenselijk werk om alles te verhuizen naar het
wedstrijdterrein. Al bij al kunnen we spreken van een geslaagd
evenement dat ons zal toelaten bepaalde aankopen te doen zoals een
op gas werkende friteuse en een draagbare geluidsinstallatie.
Voorbereidende besprekingen zijn reeds gevoerd om voor de tweede
maal een wedstrijd te organiseren met alleen shetlanders. Het
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gebeuren is een ontspannend evenement waar heel wat afgelachen
wordt maar heel serieus genomen wordt door de deelnemers zelf.
Tijdens de kalendervergadering van de VLP zijn onze datums als
volgt vastgelegd:
o Dressuur en vaardigheid: 09 – 10 april 2011
o Dressuur, vaardigheid en marathon: 01 – 02 oktober 2011
De volledige kalender zal op 1 december vrijgegeven worden en dit
om mogelijke veranderingen van datums onder de clubs zelf nog
mogelijk te maken.
Het verslag van onze wedstrijd zal in volgende pagina’s te lezen zijn.
Het verslag van Pieter Van Spaandonk op het WK van de junioren in
Hongarije is te lezen op volgende pagina.
Op de kerstmarkt in Massenhoven zal het APZ met alle verenigingen
van groot-Zandhoven een stand verzorgen om zo de verenigingen met
elkaar in contact te brengen. We houden 18 december vrij om ons te
steunen met een bezoekje. Verdere inlichtingen in volgend APZnieuws.
De lijst van het clubkampioenschap is te volgen op de APZ-website.
Moesten er onjuistheden zijn opgetreden, gelieve ons dan te
verwittigen zodat we dit kunnen rechtzetten.

Agenda
07 november
07 november
12 t/m 14 november

1p
5p

14 november
20 november

1p
1p

Outdoor in manège Kattevenia
Paardewijding te Zandhoven
Koetsenbeurs in Den Bosch
Op dezelfde dagen is het ook opendeur bij Van Der
Wiel en Van Den Heuvel
Rit bij Jef Aerts – Hoogstraten
Tweede koetsentocht van het Tuigershof
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21 november

1p

26 november
28 november

5p

12 december

Paardewijding te Millegem.
Iedereen vertrekt van thuis of komt van een bepaalde
plaats naar het kleinste kerkje van België om tegen
11.30 uur aanwezig te zijn en de erwtensoep te
nuttigen. Nadien wordt alles doorgespeold met
wittekes.
APZ-Vergadering in Huyze Bruyneel om 20.00 uur
APZ-verrassingsrit
Bijeenkomst op het voormalige Jumpingterrein om
10.00 uur. We vertrekken om 10.30 uur met
routebeschrijving en op grote afstand van elkaar om
rond 12.00 uur gezamenlijk aan te komen op de
verrassingsstop. Nadien hervatten we de terugweg
ieder voor zicht en met routebeschrijving. Inschrijven
is uitermate verplicht en de rest is gratis. Hopelijk is
dit niet teveel gevraagd.
APZ-Koetsenbeurs

Verschenen: 05/10/2010 – www.galop.be
Dit artikel is ingezonden door Taverniers Bruno
Foto's: Frans Soeten

Het weekend van 25/26 september
was het Belgisch Kampioenschap
mennen te Courrière (Namen)...
Daar is Bruno Taverniers uit Zandvliet
(antw-4) KAMPIOEN 2010 geworden
met zijn 4 mooie vosse paarden.
Na een dressuurproef en een winnend
kegelparcours stond Bruno zaterdag al
op 1.
Zondag, een nek aan nek race op een
heel zwaar parcours in modder en
regen, ging alles perfect.
Bruno heeft dit tot een fantastisch einde
gebracht op 5 punten verschil met nr 2
Glenn Geerts, nr3 Jose Riche.
Hartelijk gefeliciteerd
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Een terugblik van Pieter van Spaandonk op de Junior World Trophy

Deze zomer kregen we te horen dat alle junioren de kans kregen om aan de
Junior World Trophy in Hongarije deel te nemen. Alhoewel mijn
dressuurpunten het afgelopen seizoen niet zo goed waren om tot de
medaillekandidaten te behoren leek ons dit toch een bijzondere kans om
ervaring op te doen.
Als we naar de JWT zouden gaan, wilden we toch een degelijke prestatie
neerzetten. Maar er waren nog heel wat problemen te overwinnen. Daarom
lieten we ons begeleiden door coach Gerard Leijten. Het Belgisch
kampioenschap voor junioren te Gesves in juli zou de generale repetitie worden
voor de JWT. Meneer Brasseur heeft ons daar les en uitleg gegeven over het
verloop van het kampioenschap te Hongarije. Deze generale repetitie draaide
niet zo goed uit voor mij, maar mijn coach had me geleerd om nooit op te geven
en toch door te gaan.
De maand augustus stond dan ook verder in het teken van de voorbereidingen
van de wedstrijd en de lange reis. Na twee dagen rijden kwamen we aan in
Vesces, de plaats waar het JWT door zou gaan. De sfeer en het weer waren
goed. In totaal waren we met veertien Belgen. Van het taalverschil was er geen
sprake. Iedereen leerde elkaar beter kennen; er was een echt team.
Na de openingsceremonie was er een veterinaire keuring. Iedereen zag er tiptop
uit in de kledij van het Belgische team. Vlak daarvoor was mijn pony op mijn
voet gaan staan, waardoor ik een kleine wonde had. Met een geweldige
dressuurproef heb ik iedereen verbaasd. Het harde werk met Gerard Leijten
wierp zijn vruchten af. Met een dressuurproef van 55,23 punten eindigde ik op
de derde plaats. Gilles Pirotte en Ines Van Den Ouweland die in dezelfde
categorie reden, hadden ook goed gepresteerd. Gilles Pirotte had 57,43 punten,
goed voor een vijfde plaats en Ines Van Den Ouweland met 67 punten eindigde
zevende in de dressuur.
Twee dagen later reed ik nog de vaardigheid met hindernissen maar de kleine
voetwonde was geïnfecteerd geraakt en doodziek moest ik in het ziekenhuis
worden opgenomen. Voor mij was het kampioenschap afgelopen maar de
anderen hebben het beste van zichzelf gegeven. Ons land eindigde als tweede
met ook zeer veel goede individuele resultaten. Het was een onvergetelijke
ervaring voor ons allemaal.
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HERFSTKOETSENWANDELING – HOOGSTRATEN
ZONDAG 14 NOVEMBER 2010-11-07
o Vertrek: in de Katelijnestraat 74 tussen 10.00 en 12.00
o BDA-pijlen
o Afstand: ongeveer 25 – 30 km uitgestippeld door onze specialisten terzake in
de omgeving Wortel- en Merksplaskolonie - Café bij Snoeys – de
Blauwbossen met bergen en waterpartijen voor de liefhebbers (met
tussendoor gratis jenever-stop natuurlijk!!!)
o Na de rit kan heel democratisch een hapje worden gegeten + een drankje
genuttigd; en wordt er wa doorgepraat over o.a. de toekomstplannen, enz.
o Geen inschrijvingsgeld;
o Contacten: Jef (0475410719) – Gert (0473519246)
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INSCHRIJVINGFORMULIER
Organisator van de activiteit
Naam
Adres
Tel./GSM
Email

VAN DESSEL Flor
Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk
0496 / 25 97 38
apz79@hotmail.com

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Naam
Informatie

VERRASSINGSRIT
Parking op het oude Jumpingterrein.

WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
25

Aantal stops
1

% zand
15

EINDDATUM INSCHRIJVING

Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
25

% bosweg
60

21 november 2010

Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan
Dag

28 november 2010

Uur

10.30

ZEKER TE VERMELDEN

VERRASSINGSRIT

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

INSCHRIJVINGSGELD

Aantal personen

Aantal kinderen

Hoeveel personen voor eten?

Te storten op rekening van:
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
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HET AANGESPANNEN PAARD ZANDHOVEN
nodigt alle paardenvrienden uit
op Zondag 12 December 2010

KOETSENBEURS
en

PAARDENSPORTMATERIALEN

Jumpingterrein : Populierenhoeve - Zandhoven
al
h
r
e
u
d
rm
10 u
a
f
a
w
n
r
a
e
V
V

Voor informatie: Van Dessel Flor – GSM: 0496 / 25 97 38
Email: apz79@hotmail.com
www.apz-zandhoven.be
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2de Tuigershoftocht/Haflingerhof
In samenwerking met recreamen vzw

Datum: 20 november 2010
Locatie: Vorselaar, Palaaraard nr 37c
Inrichter: Toon Lauwers
Telefoon: 0475/334065
Email: lauwerstoon@hotmail.com
De tocht is voor koetsen en bereden paarden en gaat door Kempische velden en bossen
over 75 °/° onverharde wegen. Ze bestaat uit ± 20 à 25 km afgepijld
Vrij vertrek tussen 10 en 14 u. na inschrijving.
Gratis voor leden; anderen betalen 8€ per koets en 4€ per bereden paard.
Goed humeur meebrengen; al de rest (smid, pechdienst, drank) is ruim voorzien.
Achteraf mogelijkheid tot deelname aan een Breugeltafel(10€pp.) Voorinschrijven
hiervoor is gewenst.
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Te koop:

CONCOURWAGEN VAN HANS VAN DER MEE
o
o
o
o

kwaliteitskoets (handwerk)
recent voorzien van nieuwe wieldoppen (aangekocht bij Hans Van Der Mee)
de rugleuning heeft dezelfde kleur dan het zitje
U krijgt er gratis het nylon tuig bij indien gewenst (slechts 3x gebruikt, voor
Welsh Cob ruin met een stokmaat van 152cm)

o Prijs 850,00 euro
Voor meer informatie of om af te spreken voor vrijblijvende bezichtiging, kunt u
contact opnemen via het nr 0485 59 55 76 (De koets staat in Hoogstraten)
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TE KOOP
New-Forest-dubbelspan:
o
o
o
o
o
o

Donkerbruin
1,39 meter stokmaat
2 merries (9 en 11 jaar)
Beide pony’s zijn gereden onder het zadel, zowel dressuur als springen
Vraagprijs: 4.500,00 euro
Bijkomende info via GSM 0477/26.98.34
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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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Raszuivere fokkerij sedert 1976
Gespecialiseerd in welshcobs sectie C en sectie D
Onze hengsten

Tardebigge Easter Phoenix sectie D

Hafodyrynys Taz sectie C
Wij hebben voor 2010 een prachtige selectie veulens in verschillende haarkleuren
Meer info en foto’s kan men vinden op : http://cappelstud.skynetblogs.be
en
De website : http://www.welshcobs-cappelstud.be

Info Cappelstud : tel.: 03/3122497 of gsm 0479/509779
Adres : Moereind 108 Wechelderzande 2275 (België)
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