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Verslag vergadering van 29 april 2011 

 

Bij het begin van de vergadering werd een evaluatie gemaakt van onze 

dressuurwedstrijd.  Een prachtig weekend onder een stralende zon, 

veel mooie gespannen.  Zo hebben we het graag. 

Onze Paasrit is goed verlopen. Jammer dat er slecht 6 kinderen waren.  

Er waren wel 10 koetsen en de menners waren het er allemaal over 

eens dat het een mooie rit was. 

Zoals alle jaren was de tandemrit te Wachtebeke weer subliem 

georganiseerd door Urbain Van de Voorde.  ’s Morgens werd een 

stevig ontbijt geserveerd door bakker van dienst Antoine Van De 

Wiele.  Na de briefing was er een functionele presentatie om te zien of 

iedereen goed was ingespannen.  Daarna volgde de rit in het prachtige 

domein Puyenbroeck. Nog voor de rust waren er een aantal 

vaardigheidsproeven waaronder het verplaatsen van een drinkbeker 

van een paal naar een ander.  Een kegelparcours moest gereden 

worden op het LRV-terrein.  Daarna ging het terug naar het beginpunt.  

De menners die wilden konden nog wat oefenen in enkele 

hindernissen.  Na al die inspanningen werd er uitgespannen en was het 

de tijd aan de deelnemers om te ontspannen.  Het avondmaal bestond 

uit grote biefstukken met frieten en gemuse. 

Op 17/04/2011 was er de rit te Castelré.  Een prachtige organisatie 

ingericht door Cis Van Den Broeck. 

De aardbeienrally ingericht door De Menk op de domeinen van 

Wortel is eveneens de moeite om er te rijden.  Zo kreeg iedereen een 

ander beeld van deze vorige kolonie. 

Natuurlijk werd er ook al eens nagedacht over de Shetlandwedstrijd 

van 15/05/2011 die onze club organiseert.  Wij zijn wel nog op zoek 

naar enkele hindernisrechters.  Wie zich geroepen voelt om enkele 

uren te helpen, mag steeds contact opnemen met Liliane op het GSM-

nr 0496/25.97.38.  Voorlopig hebben we al 13 deelnemers. Dit zijn er 

3 meer dan vorig jaar.
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AGENDA 

 

Datum Ptn Omschrijving 

08/05/2011 1 Smokkelrally te Hamont-Achel (Zie info) 

08/05/2011 1 Wandeling Breugelhoeve te Peer 

08/05/2011 1 Recreatierit Hoge Kempen te Zutendaal (Info: 

0473/99.35.32) 

08/05/2011 1 Sahara-tocht te Lommel (Info: 0478/22.38.48) 

08/05/2011 1 Koetsentocht te Overmere 

15/05/2011 1 APZ – Shetlandwedstrijd 

22/05/2011 1 Suikertocht Tienen (Info: 0495/18.52.26) 

27/05/2011  Ledenvergadering APZ: te Zandhoven op 

domein Bruyneel om 20.00 uur 

29/05/2011 1 Koperenteutenrit Luyksgestel NL (Info: 

+31(0)651580230) 

02/06/2011 1 Rit te Balen-Hulsen (Info: 0497/52.39.02) 

04-05/06/2011 1 CAN 1-3 te Booischot 

05/06/2011 1 Lente veldtocht Glabbeek (Info: 

0475/52.39.02) 

12/06/2011 5 APZ-Clubmarathon 

12/06/2011 1 Keizer Kareltocht Kasterlee (Info: 

0496/02.46.07) 

12/06/2011 1 Ri te Schakkebroek (Info: 0476/53.29.30) 

13/06/2011 1 Rit te Neerpelt (Info 0476/92.21.64) 
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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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Oriëntatie  

 

Een hele tijd geleden maakten we een rit door een militair domein bij ons in de 

buurt. Onder begeleiding van een ex-boswachter konden we genieten van de 

mooie omgeving en was de trots die de man toonde echt wel op zijn plaats. 

Lekker zonnetje, mooie natuur, het was echt genieten.  

 

Na een hele rit besloten we iets te gaan drinken en reden we naar een knus huisje 

aan de rand van het bos. Toen we binnen gingen, bleek het een gewone 

huiskamer te zijn waar een ouder dametje haar gasten voorzag in drank en 

donker brood met vlees en mosterd (hmm). De mensen die er zaten, bleken 

elkaar al vanaf hun kindertijd te kennen. Eens in de zoveel tijd zochten ze elkaar 

weer op bij de plaats waar ze vroeger al zo graag kwamen. Ondertussen hadden 

ze de meest uiteenlopende beroepen en zaten we tussen een groep mensen die 

ons wisten te vermaken met hele leuke verhalen. Met als gevolg dat we door de 

gezellige sfeer niet in de gaten hadden dat het buiten al pikdonker was 

geworden. We werden een beetje ongerust maar onze begeleider stelde ons 

gerust en vertelde ons dat we veilig thuis zouden komen.  

 

We zadelden de paarden weer op en lieten de teugels gewoon los. De paarden 

liepen de kortste weg terug naar de stal. We moesten af en toe wel even bukken 

en op de hals van het paard gaan liggen. Takken die we normaal zouden 

omzeilen werden door de paarden gewoon genegeerd. De paarden reden nu en 

wij moesten ons maar aanpassen. Na deze spannende rit kwamen we weer aan 

op de plaats waar we 's morgens vertrokken waren.  

 

Jij zal waarschijnlijk ook wel zo'n verhaal hebben waaruit blijkt dat paarden zich 

ongelooflijk goed kunnen oriënteren. Hoe zouden ze dit toch doen? Het kan zijn 

dat de paarden net zoals ons zich oriënteren via herkenningspunten. Ze kunnen 

ook gebruik maken van hun goed ontwikkelde reukorganen en zo ook weer hun 

weg terug vinden. Maar het blijkt dat paarden de weg ook vinden op plaatsen 

waar ze nooit zijn geweest. Wetenschappers hebben dit nog niet kunnen 

bewijzen maar vermoeden dat ze net zoals duiven gevoelig zijn voor de 

veranderingen in het aardmagnetisme en daarmee ook hun weg terug vinden in 

een onbekende omgeving.  

  

Wel leuk om te weten dat een navigatiesysteem bij de standaard uitrusting hoort 

als je een paard koopt.  

 
Uit Paardentips Magazine – copyright 2011 – www.paardentops.com 
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Mijn paard raakt zijn wintervacht niet kwijt, wat nu?  

 

 

We krijgen de laatste tijd opvallend veel mailtjes van mensen met de melding 

dat hun paard maar niet van de wintervacht afraakt en of we tips hebben.  

 

Voorbeeld van een mailtje:  
 

Ik heb een Haflingermerrie van 23 jaar oud en vanaf verleden jaar heeft ze 

problemen om haar wintervacht kwijt te raken in de lente. Ik heb al een 

vitaminepreparaat van Pavo gegeven (3 weken poeder) en er is beterschap maar 

ik denk niet dat ze al haar winterhaar zal kwijtraken. Zodoende heb ik haar 

moeten scheren, maar dat is een hele karwei. Ook heeft de veearts reeds een 

spuit gezet, maar dat hielp ook niet voldoende. Hebben jullie tips?  

 

Wij stelden de vraag aan dierenarts Jan Stevens van DierenartsenPraktijk 

Nieuwe Dijk.  

 

Hij gaf het volgende korte maar bondige antwoord:  

 

Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor een paard ruiproblemen heeft. 

Wormen, leverproblemen, slechte conditie, weersomstandigheden en vitamine 

tekorten kunnen de oorzaak zijn.  

 

Eerst en vooral moet je goed ontwormen. In tweede instantie moet je een 

bloedonderzoek laten uitvoeren. Tijdens de winter moet je je paard extra 

vitaminen geven want in het voorjaar kan de vitaminen-mineralen-eiwitten 

balans voor het paard onvoldoende zijn met als gevolg een slechte rui.  

 

Vraag advies aan de dierenarts!  

 

Dierenarts Jan Stevens 
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TE KOOP 
 

 
 

 

Voor meer inlichtingen: 

+32 475 68 54 29 
 

 

 

 

 

 

 
>>>>><<<<< 

 

 


