APZ – Nieuws
Verslag vergadering van 26 november 2010
Bij aanvang van de vergadering had de Flor al direct een probleem.
Toen licenties moesten worden afgestempeld, diende eveneens het
clubnummer worden ingevuld. Groot vraagteken bij onze Voorzitter
die het in Keulen hoorde donderen. Blijkbaar donderde het zelfs zo
hard dat het hoorbaar was in Tenerife. Toeval of niet, geen 5 minuten
later piepte de GSM van Flor: een berichtje van Liliane die de Flor
wou attent maken op het afstempelen van de licenties en op het
invullen van het clubnummer. De voorzitter zal het clubnummer nooit
meer vergeten: 267. Wie zegt dat het “Zesde zintuig” niet bestaat?
Bespreking van de rit bij Toon Lauwers: goede weersomstandigheden
en een prachtige organisatie. Blijkbaar is alles goed verlopen.
De paardenwijding te Zandhoven was ook een denderend succes.
Meer dan 350 paarden vormden bij het goede weer voor een prachtige
optocht door het centrum van Zandhoven. Na de wijding was het
onthaal aan de camion van Flor en Liliane een prachtige afsluiter van
deze mendag.
De rit bij Jef Aerts heeft wel de tegenslag gehad van het slechte weer.
Al bij al is de regen dan nog meegevallen. Jammer, maar dat is het
nadeel van een buitensport.
Een aantal leden hebben ook deelgenomen aan de paardenwijding te
Millegem. Enkele van onze leden hadden wel klachten over de
organisatie: koetsen dienden tussen geparkeerde voertuigen laveren,
traktoren reden er maar op los, een dubbelspan (NIET van het APZ)
werd moederziel alleen achtergelaten, … . Deze organisatoren mogen
gerust in de leer gaan bij de inrichters van de paardenwijding van
Zandhoven !!!
Graag laat ik u nog eens herinneren aan onze koetsenbeurs die
doorgaat op 12 December in het gemeentelijk magazijn te Zandhoven
aan het nieuwe jumpingterrein: echt een ontmoetingsplek bij uitstek.
Nu reeds hebben we al verrassende deelnemers.
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Het APZ zal op 18 december 2010 deelnemen aan een Kerstmarkt te
Massenhoven, Kerkstraat op het kerkplein. Wij zullen er met een
tentje staan en onze club kenbaar maken. Liefst met zoveel mogelijk
leden afzakken naar ons tentje waar wat foto’s zullen worden
geprojecteerd. Dat alles zal bekeken kunnen worden met een natje en
een droogje. Goede sfeer verzekerd !!!
De warming-up van Jumping Mechelen is op 29-12-2010; de
wereldbeker op 30-12-2010 met deelname van ons lid Gert Schrijvers.
Er zullen 3 indoors worden georganiseerd die bepalend zullen zijn
voor wie mag deelnemen aan de finale van de Flanders Horse Expo.
Deze 4de indoor zal doorgaan in Gent in Flanders Expo van 25 tot 27
februari 2011.
Equitana (D) is van 12 tot 20 maart 2011.
AANDACHT:
Rekeninghoudend met de feestdagen op het einde van het jaar lijkt het
ons moeilijk de vergadering te organiseren in december telkens op de
vooravond van een feestdag. Daarom wordt beslist om de
eerstvolgende vergadering door te laten gaan op 28 januari 2011.
Agenda
Datum
05/12/2010
12/12/2010
18/12/2010
19/12/2010
26/12/2010
29-30/12/2010
2011
23/01/2011
28/01/2011
19/02/2011
20/02/2011
25-27/02/2011
26/02/2011
12-20/03/2011

Ptn
1

1
1

1

1

Omschrijving
Winterrit te Dessel
APZ-Koetsenbeurs
Kerstmarkt te Massenhoven
1ste Indoor-menwedstrijd te Oud-Heverlee
APZ-Kerststallenrit (zie inschrijvingsformulier)
Jumping Mechelen (Gert Schrijvers)

2de Indoor RC The Stables
APZ-Vergadering in Huyze Bruyneel om 20.00 uur
Bal van de Burgemeester te Zandhoven
3de Indoor te Genk in manège Kattevenia
4de Indoor - Flanders Horse Expo te Gent
APZ-Teerfeest
Equitana te Essen (D)
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INSCHRIJVINGFORMULIER
Organisator van de activiteit
Naam
Adres
Tel./GSM

VAN DESSEL Flor
Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk
0496 / 25 97 38

Email

apz79@hotmail.com

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Naam
Informatie

KERSTSTALLENRIT
… met een routebeschrijving. Nadien een borrel aan de vrachtwagen van Flor.

WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
20

Aantal stops

% zand
10

EINDDATUM INSCHRIJVING

Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
70

% bosweg
20

22 december 2010

Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan
Dag

26 december 2010

Uur

11.00

ZEKER TE VERMELDEN

KERSTSTALLENRIT

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD
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
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V

Voor informatie: Van Dessel Flor – GSM: 0496 / 25 97 38
Email: apz79@hotmail.com
www.apz-zandhoven.be
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Jaarlijks APZ-mennersfeest
Het APZ-bestuur heeft het genoegen U uit te nodigen op het jaarlijks teerfeest. Hierbij zullen
ook, traditiegetrouw, de kampioenen van het jaar 2010 die lid zijn van onze club gelauwerd
worden. Dit jaar is dit:
• Belgisch kampioen : TAVERNIERS Bruno;
• Niet te vergeten : de uitreiking van de prijzen voor het APZ-Clubkampioenschap.
Wanneer: Zaterdag 26 februari 2011
Ontvangst vanaf 19.00 uur; We worden aan tafel verwacht om 20.00 uur.
Waar:

Feestzaal “De Lindekens”, Kerkstraat 74 te 2240 Zandhoven (Massenhoven).

Wat kunnen wij U aanbieden: Aperitief
Voorgerecht
Soep
Hoofdgerecht: buffet met keuze uit vis en vlees
Dessertbuffet
Wijn en drank gedurende de ganse avond inbegrepen
Dansgelegenheid op muziek verzorgd door: DJ Forever

AMBIANCE VERZEKERD
Wat dient U hiervoor te betalen: Leden APZ en inwonende : € 40,00
Niet-leden : € 50,00
Hoe inschrijven: !!!

Uiterste inschrijvingsdatum : 10 februari 2011 !!!

Te betalen op rekening van het APZ: 733-1413196-33
Betalingsdatum telt als bewijs van inschrijving
Inschrijvingsformulier
NAAM + Voornaam : …………………………………………………………..
schrijft in voor het teerfeest met
………. Personen die APZ-lid zijn X € 40,00 = …………
………. Personen die GEEN lid X € 50,00 = …………
en stort het bedrag van :
€
…………
op rekeningnummer van het APZ : 733-1413196-33 vóór 10 februari 2011
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TE KOOP
Koets te koop – Mooie Welshcop-veulens te koop:
Deze tweewieler sportieve gig werd speciaal gemaakt voor een Welshcob - kan
dienen voor stokmaat 1,47 m tot 1,55 m. - de balans is regelbaar - heeft een speciaal
geïnstalleerde voetrem met op maat gemaakt extra lederen rug- en zijkussen met
vulling om geen schokken te voelen. Met grote houten wielen met onbeschadigd
rubber beslag. Is nog helemaal nieuw zoals op de foto. Een gelijkend model staat
momenteel zonder dat speciale lederen rugkussen op de koetsenbeurs 6950 euro
geprijsd. Unieke gelegenheid om iets uitzonderlijks chiques te kopen aan voordelige
prijs, namelijk 3500 euro.
Ook een keuze uit geweldig mooie welsh cob veulens.
Info in België 03/3122497 of 0479/509779.

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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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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