APZ – Nieuws
Verslag vergadering van 24 juni 2011
Op 12 juni 2011 hadden wij terug onze clubmarathon. Prachtig weer
en 11 deelnemers hebben er weer een prachtige wedstrijd van
gemaakt. De wedstrijd werd gewonnen door Laenen Katrien.
De wandeling van 14-08-2011 van Toon Lauwers in Vorselaar gaat
niet door wegens wegeniswerken in de omgeving.
Nu deze datum (14-08-2011) vrij komt, organiseert het APZ een
wandeling. Dit zal een afgepijlde tocht zijn zodat iedereen vlot het
traject kan rijden. Deze wandeling is niet enkel voor APZ-leden maar
wordt opengesteld voor alle menliefhebbers. Het volledige traject zal
rond de 30 kilometers bedragen.
AGENDA
Datum
09-10/07/2011
09/07/2011
16/07/2011
17/07/2011
21/07/2011

Ptn
1
1
1
1
1

24/07/2011
29/07/2011

1

31/07/2011
31/07/2011
07/08/2011
07/08/2011
14/08/2011

1
1
1
1
5

Omschrijving
CAN 1-3-4-Juniors te Linden
Avondwandeling te Oedelem
Avondwandeling te Zomergem
Lille – Grote Menkrally (0473/850175)
Haaglandse Heuveltocht te Tielt-Winge
(0497/058649)
Zomerrit te Bauwel (0497/753744)
Ledenvergadering APZ: te Zandhoven op
domein Bruyneel om 20.00 uur
Klein Vorst Laakdaal (0498/737472)
Pajottenlandtocht te Lennik (0496/673681)
CAN 3 B-C te Vielsalm
Teuttocht te Zonhoven
APZ – Ruiter- en Koetsentocht
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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
APZ – Ruiter- en Koetsentocht 14 augustus 2011
Informatie De wandeling staat open voor alle menners, dus niet alleen voor APZ-leden.
Het traject zal aangeduid worden door middel van pijlen. De omloop wordt
gereden in 2 lussen zodat de stop na de eerste 15 kilometer terug op de
startplaats is. Parking is voorzien op 200 meter van de vertrekplaats.
Er is een catering voorzien (Friet – stoofvlees) tegen democratische prijs.
WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
30

Aantal stops
1

% zand
10

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
40

% bosweg
50

10 augustus 2011

APZ-terrein te 2240 Zandhoven, Mussenbaan
(Parking: Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan)
14 augustus 2011
Dag
Van 09.00 tot 13.00 uur
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

APZ - Ruiter- en Koetsentocht 14 aug 2011

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD 8 euro
Aantal personen:…………..
(2 consumptiebons inbegrepen)
Te storten op rekening van: Ter plaatsen 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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APZ - Clubmarathon van 12 juni 2011 – Uitslag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Laenen Katrien
Vervloet Jan
Laenen Jos
Van Dessel Flor
Broos Frank
D’Hondt Monique
Geentjens Karel
Nauweaerts Nancy
Broos Eva
Geysels Charel
Leys Louis

5 + 10
5+9
5+8
5+7
5+6
5+5
5+4
5+3
5+2
5+1
5+1
>>>>> <<<<<

3e TUIGERSHOF/haflingerhof
koetsentocht ook voor bereden paarden
deze zal doorgaan op 14 augustus 2011
vertrek: Palaaraard thv 37c te Vorselaar
Deze tocht wordt afgelast om reden van wegenwerken in omgeving
parkoers.
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APZ – Clubmarathon - 12 juni 2011
Enkele sfeerbeelden van deze mooie oefenwedstrijd voor eigen
clubleden:
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Wat als mijn paard moeilijk te vangen is?
Het is een vervelend probleem. Je paard ziet je aankomen en in
plaats van vrolijk op je af te rennen, keert hij je de rug toe en
zoekt de andere kant van de weide op.
Vaak onstaat dit probleem bij paarden die bijvoorbeeld het
halster in je hand associëren met het werk dat er meestal op
volgt. Best slim van je paard maar wel vervelend. Een leuke tip
die we vonden in het boek 'Beter omgaan met uw paard' geeft
het volgende advies:
1. Maak een afspanning met verplaatsbare hekken of
schrikdraad, ongeveer zo groot als een stal
2. Ga niet achter je paard aan rennen als hij je de rug toekeert
maar leg wat eten in het afgespannen deel.
3. Ga uit de weide en laat het paard het voer vinden.
4. Dit kan je best een hele week lang elke dag doen. Het doel
van deze oefening is dat je paard jou gaat linken aan dat extra
maaltje en op een gegeven ogenblik jouw komst als prettig
gaat ervaren.
5. Natuurlijk moet je dit ook doen als je niet gaat werken met
het paard.
Uiteindelijk zal het paard achter je aan lopen als je met het
eten aan komt en kan je het afgespannen deel sluiten. Zo kan
je het paard makkelijk meenemen als je wilt gaan rijden.
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Mijn paard is geschrokken en wil nu de trailer
niet meer op. Wat nu?
Lezersvraag
Hey Paardentips Magazine,
Ik heb eigenlijk een vraagje voor jullie: vorig jaar in
oktober kochten we Elissa Van De Vemmekeshoeve,
een BWP. Nu is ze al 3 jaar en 4 maanden en rijdt ze al
behoorlijk dressuur en springt ze hindernissen met een
hoogte.
Dus dachten we haar eens met onze trailer naar een
privépiste te brengen en daar met haar te rijden zodat
ze leert om vervoerd te worden en op verplaatsing te
rijden (want ik zou binnenkort wedstrijden met haar
willen rijden).
Normaal gezien is op een trailer stappen geen probleem
voor haar. Ze werd op de hoeve waar we haar kochten
regelmatig vervoerd met een trailer of vrachtwagen.
Maar enkele dagen geleden wou ik ze op de
vrachtwagen van een kennis van ons zetten die ook
paarden heeft; ze ging er direct op en protesteerde niet
maar dan verschoot ze van iets, sprong eraf en ging
lopen.
Gelukkig was ze niet geblesseerd maar jammer genoeg
wou ze er daarna niet meer op!!!! Sindsien hebben we
ook problemen om haar op onze paardentrailer te
zetten. Zelfs als Falco, ons ander paard, er op staat
weigert ze om op te stappen! Pas na een dik uur haar
te lokken met eten, krijgen we haar zover om braaf op
de trailer te komen en te blijven staan!!!! Nu mijn
vraag: wat moeten of kunnen we doen opdat het op de
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trailer stappen vlotter lukt?
We gaven de vraag van Nathalie door aan John Erb
(dvd TrailerTraining)
Hier is zijn antwoord:
Dit paard is erg geschrokken en associeert dat
met de trailer/vrachtauto.
Dat betekent dat er geen druk gebruikt mag worden bij
haar omdat anders de associatie negatief versterkt
wordt.
Wat wel kan helpen is het leren nageven op druk. Dus
via druk op het halster naar voren en achteren laten
bewegen. Timing is uitzonderlijk belangrijk, want na
het vragen met druk moet bij een juist antwoord van
het paard direct ontspanning worden geboden door het
snel laten vieren van het touw (en daarmee het laten
verdwijnen van druk). Oefen dit niet voor de trailer,
maar gewoon in de bak. Als ze daarbij moeilijk is, kan
je een extra persoon het paard laten aandrijven van
achteren zodat het systeem van pressure and release
snel begrepen wordt.
Aandrijven betekent niet slaan, maar aanmoedigen!
Beloon het paard uitbundig voor elk goed antwoord. Dit
systeem zorgt ervoor dat de begeleidende mens weer
zeggenschap krijgt over de bewegingen van het paard.
Daarna ga je jo-joen. Dus twee voetjes op de klep en
er weer af. Vier voetjes op de klep en er weer af, half in
de trailer en er weer af. Alles in een rustig tempo.
Beloon haar niet met voer, maar met je stem. Alleen
als het paard helemaal IN de trailer staat mag een
voerbeloning gegeven worden om de associatie met de
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trailer te verbeteren.
Gebruik altijd een lang touw en een touwhalster. Je
bent daardoor beter in timing maar hebt ook ruimte om
te bewegen. Sta ook nooit direct voor de neus van je
paard, ze kan tenslotte niet over je heen de trailer in,
en ben geduldig maar standvastig. Wil niet in 1 keer
teveel. Wees blij met elke voortuitgang en win haar
vertrouwen. Het doel moet niet zijn dat ze direct weer
vervoerbaar is, maar deel de training op in kleine
stukken en zet na elk stuk het paard tevreden op stal.
Een tweede methode is bijvoorbeeld clickertraining.
Als een dier eenmaal aangeclickerd is kun je het
gebruiken om stap voor stap te belonen. Een goede
methode waarover op internet veel informatie te vinden
is.
(Uit Paardentips Magazine - copyright 2011 - www.paardentips.com)
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APZ-voorzitter aanwezig op trainingsdag met
Maestro (06-05-2011)
Op domein Eikenhof in Belsele
wordt Maestro dagelijks gewerkt
om de fysieke conditie op peil te
houden. Tweemaal per maand
reist Marcel Verschueren met
zijn hengst Maestro naar
Domburg voor een dressuur- en
vaardigheidtraining met zijn
menner Christiaan Provoost.
Flor Van Dessel, voorzitter van menvereniging Aangespannen
Paard Zandhoven, werd uitgenodigd om een scholingsdag bij te
wonen en ging met plezier in op het voorstel van Marcel
Verschueren.
Flor Van Dessel geeft zijn ervaringen weer: “Het eerste deel
van de training werd er aan de dressuur gewerkt, op vijf
minuten stappen vanaf de stallen beschikt Christiaan Provoost
over een goedlopende piste. De Zeeuwse menner rijdt veel
overgangen en zet met Maetro topprestaties neer, ongelofelijk
hoe dat paard kan bewegen! In de uitgestrekte draf zweeft
Maestro boven de dressuurpiste. Op en top een professionele
aanpak. Ook de volledige FEI-dressuurproef nummer 9 wordt
gereden, dit is echt knap om te zien!
Na een uurtje dressuur dacht ik dat de les erop zat, maar dit
was nog maar het eerste deel van de training. Na een korte
pauze ging de training verder met het onderdeel vaardigheid.
Ook hiervoor is op de terreinen van Provoost een volledig
parcours aanwezig en worden alle mogelijke opstelling van de
kegels gereden. Al volgde ik de training vanaf de zijlijn, ik heb
die dag veel van opgestoken! Het werd voor mij een
aangename en leerrijke dag!” zo vertelt de APZ-voorzitter die
onder indruk was van zijn hippische ervaring.
(Bron: www.eikenhof.net)
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TE KOOP

Voor meer inlichtingen:
+32 475 68 54 29

>>>>><<<<<
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