APZ – Nieuws
Verslag vergadering van 29 juli 2011
De Voorzitter Flor en Liliane zijn verontschuldigd voor de
vergadering wegens uitstap naar de wedstrijd te Beekbergen (NL).
Rit te Bauwel is blijkbaar niet bij iedereen in goede aarde gevallen.
Slecht aangeduid en spijtig genoeg werd nogal veel tussen industrie
gereden. Ondanks dit hadden de organisatoren zeker er alles
aangedaan om het de deelnemers aangenaam te maken.
De rit in Tielt-Winge werd dan wel geprezen voor de goede
organisatie.
APZ – Wandeltocht 14 augustus 2011-07-29
• Parking op oud jumpingterrein aan de Oelegembaan. Er mag NIET
op ons terrein worden gereden.
• Parkoers bestaat uit 2 lussen: eerste ± 20 à 25 Km; de 2de ± 10 Km
• Tijdens de STOP is er de mogelijkheid om een kegelparkoers te
rijden. Een balletje is 5 strafpunten. Bij gelijk aantal strafpunten
telt de kortste tijd. Er wordt een prijs voorzien voor de eerste 3
plaatsen.
• De week voordien zou de tocht moeten worden “afgepijld” met
paard en koets. Er wordt gevraagd naar 2 mensen die hier willen
aan meewerken samen met de Flor. Dit wordt op zaterdag
13/08/2011 gedaan. Wie? Flor, Jos en Jan.
• Op vrijdag 12/08/2011 zouden er 2 tentjes moeten gezet worden.
Wie? Jos, Simon, Charel, Louis, Jan om 09.30 uur.
• WC-wagen dient eveneens geplaatst te worden.
• Er wordt voorzien om friet met stoofvlees te geven. Hoe wordt dit
gepland?
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Onderhoud terrein
• Het oefenterrein van het APZ staat GRATIS ter beschikking van de
leden voor het trainen van paarden. Zowel dressuur als het
hindernisrijden kan hier ideaal worden geoefend.
• Spijtig genoeg groeit het gras er heel goed. Een goed onderhoud
van dit terrein is dan ook belangrijk voor alle leden en de club in
het algemeen.
• Om dit onderhoud nu continue bij te houden wordt er gevraagd aan
de leden van het APZ naar vrijwilligers om hieraan mee te werken.
Er wordt gedacht aan een systeem van “peterschap”. Dit houdt in
dat één of meerdere personen zich willen ontfermen over het
onderhoud van één hindernis gedurende het ganse jaar. Dit
onderhoud bestaat in het afdoen van het gras en niet in het herstel
van de hindernis zelf.
• De omgeving van de tent en de dressuurpiste zal onderhouden
worden door Flor.
• Vrijwilligers worden verzocht zich te melden aan Liliane (GSM:
0496/25 97 38.
Op 21-08-2011 organiseert Jos Laenen, in naam van het APZ, een rit
te Lichtaart, Molenstraat aan vzw De Stal. Meer informatie is te lezen
op het inschrijvingsformulier in het clubblad. De rit is enkel voorzien
voor APZ-leden.
Het laatste boekje van “Paard en Rijtuig”.heeft enkele opmerkelijke
artikelen geschreven over het APZ. De cover is een prachtige foto
van de shetlandwedstrijd met als titel “veel pret met de shet”. In het
boekje is er dan nog een uitgebreid artikel aan deze wedstrijd geweid.
Verder is er nog een prachtig artikel over onze dressuurwedstrijd.
De volgende vergadering (26 augustus 2011) zullen terug foto’s
worden gepresenteerd van de voorbije evenementen.
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AGENDA
Datum
07/08/2011
07/08/2011
14/08/2011
21/08/2011
26/08/2011

Ptn
1
1
5
5

28/08/2011

1

Omschrijving
CAN 3 B-C te Vielsalm
Teuttocht te Zonhoven (GSM: 0477/21.20.34)
APZ – Ruiter- en Koetsentocht
APZ – Rit Jos Laenen te Lichtaart
Ledenvergadering APZ: te Zandhoven op
domein Bruyneel om 20.00 uur
Ruiter- en Koetsentocht te Lebbeke
Vertrek: Pollepelstraat 15 te 9280 Lebbeke
Organisatie : Burenmenners Lebbeke
tel.0479/28.66.59

28/08/2011
03-04/09/2011
04/09/2011

1
1
1

04/09/2011

1

04/09/2011

1

Marathon te Gilzen (Nl)
Genk – CAN 3,4, Juniors en Trekpaarden
Drieprovincieroute te Molenstede (GSM:
0475/69.21.41)
Koetsenwandeling te Wachtebeke
(Info: www.schipdonkmenners.be)
Pannenkoekenrit te Zutendaal
Vertrek: Stalkerheide (Hoefaartseweg) te Zutendaal
(info 089 - 61 29 01 of 0473 99 35 32)

04/09/2011

1

Oefenmarathon bij Willy Naessens
(Info: www.strohoeve.be)

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

Pagina 3/12

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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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 – Rit Jos Laenen
Informatie De wandeling staat open voor alle APZ-leden. De omloop bestaat uit een
uitgestippelde route. Kaartjes worden meegegeven met de deelnemers zodat
men niet verplicht is om de maximum route te rijden.
WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
Min 17 / Max 45

Aantal stops

% zand
75

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
25

% bosweg

15 augustus 2011

Vzw De Stal, Molenstraat te Lichtaart
21 augustus 2011
Dag
Van 10.00 tot 12.00 uur
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

APZ – Rit Jos Laenen van 21-08-2011

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD
Aantal personen:…………..
10,00 euro per persoon
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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Mennen bij Willy Naessens
Heeft u zin om met uw paarden of
pony's ter training enkele
hindernissen en een
vaardigheidparcours te nemen,
schrijf u dan zeker in voor de
oefenmarathon van 4 september in
Wortegem-Petegem.
Deze mendag staat open voor alle
menners, er zijn geen beperkingen
inzake de opengestelde rubrieken.
Programma:
Na een ontspannend wegtraject in de
landellijke omgeving van de Strohoeve
zijn er op het wedstrijdterrein vier
hindernissen te nemen. De vijfde
hindernis is een vaardigheidsparcours.
Inschrijven:
Inschrijven is mogelijk met het
inschrijvingsblad dat terug te vinden is
op volgende website
www.strohoeve.be en is geldig na
storting van 15 euro op rekening 363 - 0910014 - 97.
BBQ:
Ook voor deelname aan de BBQ dient u vooraf in te schrijven aan 15 euro per persoon.
Informatie:
Bijkomende informatie is te bekomen bij stoeterijmanager Steven Gobin via +32 476260889
of per mail aan stoeterij@willynaessens.be
Adres: Beekstraat 4 in 9790 Wortegem-Petegem
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(Bron: Zondagsblad)

Teneinde hun tocht aan te kondigen, heeft “Recrea-men” een klein
artikel laten verschijnen o.a. in de Zondagskrant van 24-07-2011.
Enkele leden van het APZ mochten mee op de foto (2de koets).
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