APZ – Nieuws
Verslag vergadering van 25 februari 2011
Ondanks het feit dat er reeds tweemaal een vermelding is gebeurd
over de intentie om menlessen te organiseren in de club, en dit op
vraag van meerdere leden, hebben slechts een 5-tal menners zich
opgegeven om hier aan deel te nemen. Dit zijn er te weinig om het
betaalbaar te houden. Wij doen hierbij dan ook nog een laatste oproep
voor geïnteresseerden. Christiaan Provoost is bereid om deze lessen
te geven. De lessen zouden 50,00 euro per uur bedragen op
voorwarde dat er 8 deelnemers zijn. Indien er geen 8 deelnemers zijn
moet er ook nog 50,00 euro verplaatsingskosten worden betaald (te
verdelen onder de aanwezige deelnemers). Volgende datums zijn
voorbehouden: 27 maart, 07 mei en 18 juni 2011.
Het dressuurterrein is onder handen genomen door Jan Vervloet. Op
verschillende plaatsen is rolgazon gelegd. Ook onze “onderkruiper”
(een mol) werd gevangen en zal hopelijk geen soortgenoten de weg
hebben gewezen naar het terrein. Op de laatste VLP-vergadering is
ons gezegd dat wij het mooiste dressuurterrein hebben. Dat willen we
zo houden.
Er zal contact worden genomen met SABAM om eens te bezien of er
muziek kan worden gespeeld tegen betaalbare prijzen op
evenementen.
De nieuwe evenementenhal “De Populier” te Zandhoven is
ingehuldigd. Binnenkort wordt een vergadering belegd voor de
verschillende verenigingen om te modaliteiten te bespreken om deze
hal te gebruiken. Ook onze club zal hier aanwezig zijn.
Om deze hal te promoten zal de gemeente een “verenigingenbeurs”
organiseren. Het APZ zal deze kans aannemen om ons nog meer
bekendheid te bezorgen bij de bevolking. Hoe dit zal gebeuren zal
nog besproken moeten worden maar misschien moeten we de mensen
de kans bieden om met paard en koets te rijden op het terrein (beperkt
kegeltjesparcours).
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Met de bus naar Equitana !!! Dit zou doorgaan op 20 maart 2011.
Meer informatie is te lezen verder in het clubblad. Dit is een initiatief
van Manège HIPPOS te Puurs.
Manège HIPPOS organiseert tevens een wandeling op 06 maart 2011.
Op de volgende vergadering zullen terug sfeerbeelden worden
geprojecteerd van de activiteiten waaraan onze leden hebben
deelgenomen.
Het WE van 20 maart zijn 2 koetsenbeurzen geweest. In Lokeren was
dit de eerste maal. De opkomst was miniem. De andere was te
Kortessem. Hier was de opkomst iets meer. Spijtig dat deze 2
beurzen op hetzelfde WE vielen.
Als laatste punt wordt de toestand van de clubrekening voorgelegd aan
de aanwezige leden. Het kasverslag wordt gecontroleerd en
goedgekeurd.
Aandacht aan leden die hun lidgeld nog dienen te betalen voor het
jaar 2011: dit is het laatste APZ-clubblad die zij zullen ontvangen.

AGENDA
Datum
05-03-2011

06/03/2011
12-20/03/2011
13/03/2011
20/03/2011
20/03/2011
25/03/2011
27/03/2011
27/03/2011
27/03/2011

Ptn Omschrijving
Menexamen voor cat A en B te Lichtaart,
Hoebenschot 29 (KI Twinkeling) vanaf 09.00
uur
1 Wandeling in “Eigen gemeente”, Manège
HIPPOS, Essendries 41 te Puurs
Equitana te Essen (D)
5 APZ - Vaderdagrit
1 Outdoor Menwedstrijd te Genk – Domein
Kattevenia
1 Drie-dorpen-route te Kaulille
Ledenvergadering APZ: te Zandhoven op
domein Bruyneel om 20.00 uur
1 Indoor-wedstrijd te Alken
1 Lenterit van de Molenmenners te Stekene
1 Koetsentocht te Tielt-Winge
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27/03/2011
03/04/2011

1

Intenationale Paardensport en rijtuigenbeurs te
Lummen, Meldersebaan
Oefenmarathon te Gierle

Het Aangespannen Paard Zandhoven (VZW)
Agenda van de Algemene Ledenvergadering op 25 Februari 2011 om 20 uur.
De volgende punten zullen besproken worden:
1. Verslag van de voorgaande Algemene Ledenvergadering.
2. Aanstelling van twee Commissarissen-Revisoren voor het nazicht van
de rekeningen over het boekjaar 2010.
3. Rekeningen van het afgelopen boekjaar en begroting van het komende
jaar.
4. Voorleggen van de ledenlijst van alle leden die voor het jaar 2010 hun
lidgeld voldaan hebben.
De Voorzitter.
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Menkalender : nationale en internationale wedstrijden
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AANGESPANNEN PAARD ZANDHOVEN
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Beste menners, in het verleden werden er reeds vele goede afspraken gemaakt. Om het U
gemakkelijk te maken, hebben we ze even op een rijtje gezet:
1. Iedereen dient persoonlijk verzekerd te zijn bij deelname aan wedstrijden van alle
aard op de openbare weg als op privé-terrein en dit ook voor zijn medereizigers als
voor derden.
2. Tijdens het inspannen zorgt men dat de andere menners en paarden niet gehinderd worden
= Beleefdheid.
3. Paarden en spannen worden NOOIT onbeheerd achtergelaten = Veiligheid.
4. Honden lopen altijd aan de leiband. Tijdens ritten met de club zullen deze dieren niet naast
het span lopen doch vastgegespt zijn op de koets = Veiligheid.
5. Om hygiënische redenen kunnen wij geen honden toelaten in het clubhuis.
6. Het MAP (MestAktiePlan) van het APZ: iedereen neemt zijn eigen mest en/of strooisel
mee naar huis = Beleefdheid.
7. Groepsritten vertrekken STIPT op het aangekondigde uur = Beleefdheid.
8. Respect opbrengen voor de natuur is ieders plicht Blijf op gebaande wegen. Rij geen
struiken of boompjes kapot.
9. Voor het behoud van de goede reputatie van onze club: wandelaars worden gepasseerd IN
STAP; ruiters of andere menners worden gekruist IN STAP (en vriendelijk gegroet!)
10.Ruiters of andere menners worden in een rustige draf voorbijgereden, nadat deze hiertoe
eerst verwittigd werden = Beleefdheid en Veiligheid (een paard is immers een vluchtdier
dat instinctmatig met andere paarden wil meegaan).
11.Het bestuur vraagt ook respect en discipline op te brengen ten opzichte van de inrichters
bij diverse activiteiten. Hulp bieden en geduld opbrengen maakt veel goed = Beleefdheid.
12.In groep rijden is zeer moeilijk, voor iedereen. Blijf dus op een veilige afstand om de
voorrijdende koets niet te hinderen (laat staan te botsen).
13.Het oefenterrein is er voor ieder lid. Er kan geoefend worden voor dressuur met de koets
of doorheen de hindernissen. Wij vragen enkel om het hek terug te sluiten en geen afval
achter te laten.
14.Parkeren van vrachtwagens of enig ander motorvoertuig gebeurd op het terrein aan
het clubhuis. PARKEREN OP HET OEFENTERREIN IN DE MUSSENBAAN IS
TEN STELLIGSTE VERBODEN !!!!!
15.De groepsverzekering van de club telt alleen voor wie zich vooraf heeft ingeschreven
voor een activiteit. Daarom kunnen wij de deelname weigeren van een lid dat zich
verzuimde in te schrijven. Ook voor het voorzien van de nodige dokumenten en de
hoeveelheid eten die de leden na iedere activiteit krijgen, is het nodig dat wij vooraf
het aantal deelnemers kennen.
16.Een club kan niet draaien zonder de bereidwillige medewerking van haar leden.
Zorg ervoor dat ook jij minstens één keer per jaar een helpende hand toesteekt =
Beleefdheid.
17.Clubleden die een eigen activiteit (rally, wandeling, rit, …) willen organiseren,
kunnen dit doen onder de verzekering van het APZ indien
A) deze activiteit alleen voor leden van het
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APZ toegankelijk is en
B) geen inschrijvingsgeld gevraagd wordt.
In alle andere gevallen moet de inrichter zelf een eigen verzekering afsluiten !
Aanvragen hiertoe dienen 4 weken voor datum van activiteit bij het bestuur van het
APZ binnen te zijn. Goedkeuring hierover wordt schriftelijk bevestigd aan de
inrichters.
18.Ook de eventuele helpers, nodig om een activiteit in goede banen te leiden, moeten vooraf
met naam en geboortedatum gemeld worden met het oog op een geldige verzekering bij
ongeval vanwege de club.
19.Leden die een rit plannen door een bos of natuurgebied dienen zich vooraf in regel te
stellen met de woudmeester of met de natuuropzichters. Er is op de club een typebrief ter
beschikking met het juiste adres én de juiste formulering om deze toestemmingen te
kunnen verkrijgen.
20.Nieuwe aanspanningen, nieuwe paarden of nieuwe combinaties worden eerst thuis
uitgeprobeerd en NIET tussen 20 of 30 andere koetsen = Veiligheid
21.Menners die na herhaalde inbreuken op het huishoudelijk reglement geen gevolg
geven aan de verwittigingen vanwege het bestuur kunnen uitgesloten worden als lid
van onze club

HET BESTUUR

Lidgeld Vernieuwing,
Het lidgeld is 25 € voor alle leden van vorige jaren
Nieuwe leden: 37,20 € voor het eerste jaar, de volgende jaren ook 25 €
Naam: .......................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................
Postnr/Plaats ..............................................................................................
Te storten op KBC 733-1413196-33 met vermelding
“Lidgeld 2011 : Naam + Voornaam”
of te betalen aan Liliane.
____________________________________________________________________
Advertenties in het APZ boekje.
Voor een A4 blad = 248 €
Voor een ½ blad = 125 €
Voor een ¼ blad = 62 €
Naam ........................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................
Postnr/Plaats: ………………………………………………………......................................
Advertentie overmaken bij voorkeur via ons emailadres apz79@hotmail.com
Te storten op KBC 733-1413196-33 met vermelding:
“Sponsoring clubblad APZ”
Of te betalen aan Liliane.
Betalen a.u.b. voor 15 Februari
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INSCHRIJVINGFORMULIER
Naam
Adres
Tel./GSM

Organisator van de activiteit
VAN DESSEL Flor
Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk
0496 / 25 97 38

Email

apz79@hotmail.com

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Naam
Vaderdagrit 13 Maart
Informatie Aan de stop is er een vaderdagdrank en –koek voorzien.

WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
24

Aantal stops
1

% zand
10

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
40

% bosweg
50

09 februari 2010

Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan
13 maart 2011
Dag
11 uur
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

VADERDAGRIT 13 maart 2011

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD
Met hoeveel personen ?
Leden: gratis – Niet-leden: 5,00 euro
Te storten op rekening van: Ter plaatse 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
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Manège HIPPOS: 2870 Puurs, Essendries 41 (Tel.: 03/889.25.61)
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Op 3 APRIL 2011 organiseert de Hagelandse Aanspanning haar jaarlijkse koetsentocht in
TIELT-WINGE met vertrek en aankomst op de terreinen van HUIZE HAGELAND, oude
pastoriestraat,22 -3390 Tielt-Winge.vertrek vanaf 9.00u tot 13.00u.
Het is een zeer mooi traject en is afgepijld,er is nog een duidelijke route beschrijving
voorzien,de afstand is 30km maar kan ingekort worden tot 23 km.
De inschrijving bedraagt 7€ per koets en 3€ per paard,zoals steeds is er voor iedere
inschrijving nog een kleine gezonde streeklekkernij voorzien.
Dit jaar hebben we vanaf 12.00u tot 18.00u terug een BARBECUE voorzien -ook voor niet
deelnemers- aan een democratisch prijsje. 13€ voor volwassenen en 7€ voor de kids;
reservatie graag een seintje vooraf aan;
Emiel Schodts 016/63 35 79 of Rudy Blockx 0477/40 27 17 of Paul Pieck 0472/82 54 43.
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!!!!
WWW.hagelandseaanspanning.be

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be.

Pagina 5/10

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be.

Pagina 6/10

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be.

Pagina 7/10

Beste Paardenvrienden.
Het is weer zover, de inschrijving voor
de 5e Smokkelrally op zondag 8 mei a.s.
is geopend.
Het beloofd ook deze keer weer een mooie rit te worden door de omgeving van
Cranendonck en Hamont-Achel.
De te rijden afstand is ongeveer 35 km , afwisselend door bossen, heide en open
landschap met onderweg drie verplichte stops .
Evenals vorige jaren wordt de rit voorafgegaan door een defilé waarbij ruiter en
menner zich kunnen presenteren aan het publiek. Een publieksjury zal
beoordelen wat in hun ogen het mooiste equipe en aanspanning is.
Het gaat hier om een oriëntatierit, dus onderweg puzzelen en diverse opdrachten
uitvoeren. Er zijn zeer mooie prijzen te verdienen in verschillende categorieën.
Zoals u van ons gewend bent worden de deelnemers onderweg voorzien van
enkele versnaperingen en voor de rustplaatsen krijgt u consumptiebonnen.
Bij ons staat de deelnemer centraal en voor eventuele belangstellenden en
supporters is er de hele dag vertier in het centrum van Budel.
Op deze dag zal ook het nieuwe ruiter en mennetwerk geopend worden .
Het inschrijfgeld bedraagt evenals vorig jaar € 15,-- voor een equipe en € 20,-voor een aanspanning.
Na ontvangst van het inschrijfgeld op ons bankrekeningnummer 1551.25.508
krijgt u een bevestiging van inschrijving en het wedstrijdreglement.
Inschrijven is mogelijk via onze website www.smokkelrally.nl
Wij hopen u te mogen begroeten bij de 5e Smokkelrally!
Stichting Smokkelrally Cranendonck
Ad van den Heuvel
voorzitter
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TE KOOP

Voor meer inlichtingen: +32 475 68 54 29
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