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Vergadering van 01 oktober 2011 

Het Belgisch Kampioenschap 2011 werd georganiseerd te Courrière.  

Onze club APZ heeft dit jaar 2 kampioenen namelijk Verdroncken 

Bart met 4-span pony’s en Schrijvers Gert met 4-span paarden.  

Vanwege het hele APZ-team gefeliciteerd voor deze beide menners 

in de meest moeilijke disciplines. 

Evenals het WK te Lipica had het APZ hetzelfde geluk tijdens onze 

jaarlijkse marathon: prachtig weer.  Vooreerst wil ik alle naaste 

medewerkers van harte bedanken want zonder hen was deze 

wedstrijd ook niet mogelijk.  Niettegenstaande het aantal 

medewerkers iets verminderd en de ouderdom er niet minder op 

wordt zijn we er toch in geslaagd om een prettige mendag aan alle 

deelnemers te bezorgen.  De deelnemers (59) waren dit jaar dan ook 

in grote getallen aanwezig.  Ook mogen we onze sponsors niet 

vergeten die de financiële kant waar maken alsook diegenen die deze 

sponsors weten aan te brengen.  Gelukkig is er ook dit jaar geen 

noemenswaardig ongeval gebeurd.  We hadden nochtans een 

prachtig EHBO-team dat ons in laatste instantie uit de nood heeft 

geholpen omdat een ander team ons op het laatste in de steek had 

gelaten. 

Omloop- en terreinverantwoordelijke Bart heeft dit jaar een prachtig 

parkoers weten uit te stippelen.  In plaats van richting Zoersel heeft 

hij nog enkele onbekende wegen weten te vinden in Schilde om de 

marathon dat ietsje meer te bieden dan de vorige edities.  Zelfs het 

dressuurterrein had hij letterlijk op zijn kop gezet.  Dit wil zeggen dat 

de letter A nu op de plaats van C stond.  Dit bood veel meer voordeel 

dan in het verleden. 
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Ook dit jaar zijn we er toch nog in geslaagd om het nodige aantal 

hindernisrechters te vinden.  Wie zegt er dat er geen vrijwilligers 

meer bestaan? 

Net zoals op het terrein verliep in de catering ook alles perfect al lijkt 

het met deze tent op oorlogstaferelen. 

 

 

AGENDA 

 

Datum Ptn Omschrijving 

09-10-2011 1 Taalgrensflirten te Landen 

09-10-2011 1 Wandeltocht te Wortel 

16-10-2011 1 Breugelhoevetocht te Peer Tel.: 011/63.35.77) 

16-10-2011 1 Muziekrally te Poppel (GSM: 0473/85.01.75) 

16-10-2011 1 Herfstrally te Linden (Tel.: 016/6211.18) 

23-10-2011 1 Rit te Gierle (GSM: 0478/54.19.44 

28/10/2011  Ledenvergadering APZ: te Zandhoven op 

domein Bruyneel om 20.00 uur 

30-10-2011 5 APZ – Oefenmarathon clubleden 

30-10-2011 1 Sint-Hubertusviering Neerpelt, De Pelten 

(GSM: 0476/92.21.64) 

06-11-2011 1 Tuigerhoftocht Vorselaar (GSM: 

0475/33.40.65) 

06-11-2011 5 Paardenwijding Zandhoven.  Bijeenkomst om 

10.00 uur aan het nieuwe jumpingterrein te 

Zandhoven, Populierenhoeve. 

13-11-2011 1 Herfstrit te Hoogstraten ingericht door Jef 

Aerts en Gert Schrijvers (GSM: 0475/41.07.19) 
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APZ – Marathon van 01-02 oktober 2011 – 

enkele sfeerbeelden 
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Dit zijn maar enkele sfeerbeelden van onze meer dan geslaagde 

wedstrijd.  Wie meer foto’s wil zien van dit evenement verwijzen wij 

graag door naar de website van ons lid Willo Van Berkel namelijk 

www.koetsiersclub.be. 

Wij hebben ook bericht gekregen van éne mevrouw Laurence 

Verheyen dat zij ook foto’s op het internet heeft geplaatst.  Wie deze 

foto’s graag wil bezien kan dit via volgende link 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.267881263246821.68879.10000074849
8546&l=7a08f1d4e6&type=1 

Veel kijkplezier !!! 
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Buggenhoutse paardenvrienden 
Jaarlijkse paarden en kleinveewijding 

Op het kerkplein te buggenhout centrum 

Uitnodiging 3
de

 zondag van oktober 

Bijeenkomst op het kerkplein vanaf 10 u 

Wijding rond 12u20 

Alle huisdieren en knuffeldieren groot en klein zijn welkom 

Met muzikale begeleiding 

Parking voorzien op de gemeentelijke parking 

Buggenhoutsepaardenvrienden@gmail.com 

0472/773081 0476/243886 0474/640581 

de inrichters zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen 
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Beste paardenliefhebbers, ruiters en menners 

LRV Winticamruiters Scheldewindeke presenteert 
voor de 3de maal: 

RHODETOCHT 

Zondag 23 oktober 2011 

Koetsen- en ruiterwandeling door het land van Rhode (Gavere-Merelbeke-Zottegem-
Oosterzele-..) met de mogelijkheid om hindernissen te springen voor de ruiters. 

 
Verschillende, vernieuwde route voor koetsen en ruiters 

 
Tussenstops met hapjes en drankjes 

 
Mogelijkheid tot middagmaal: 

Warme beenhesp met frietjes à volonté 

Deelname Wandeling:  
* volwassenen: € 7,00 p.p 

* kinderen: € 5,00 p.p. 

Deelname middagmaal:  

* volwassenen: € 15,00 p.p 

* kinderen: € 8,00 p.p. 

Deelname wandeling + middagmaal:  

* volwassenen: € 17,00 p.p 

* kinderen: € 10,00 p.p. 

> Inschrijven via rhodetocht@hotmail.com of 09 362 88 27 

> Inschrijven mogelijk tot en met 17 oktober 2011 

Voor meer informatie kun u steeds terecht op het nr 09 362 88 27 of 

rhodetocht@hotmail.com. 

Hopelijk mogen wij u allen opnieuw massaal verwelkomen op zondag 23 oktober. 

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot dan! 

LRV Scheldewindeke – Winticamruiters 
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INSCHRIJVINGFORMULIER 

Organisator van de activiteit 

Naam VAN DESSEL Flor 

Adres Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk 

Tel./GSM 0496 / 25 97 38 

 
Email apz79@hotmail.com 

 

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Naam APZ – Oefenmarathon – 30 oktober 2011 

Informatie Deze oefenmarathon is enkel toegankelijk voor de leden van het APZ.  

Deelnemers die voor de middag starten worden ingezet als jury in de 

namiddag.  De jury van ’s morgens kunnen na de middag rijden. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

± 10 1  50 50 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 28 oktober 2011 
 

Vertrekplaats APZ-oefenterrein te 2240 Zandhoven, Mussenbaan. 

Vertrek Dag 30 oktober 2011 

 Uur 
Eerste vertrek om 11.00 uur (aanwezig vanaf 10.00 

uur) 
 

ZEKER TE VERMELDEN APZ – Oefenmarathon 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD   Aantal  personen:………….. 

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 

Organisator van de activiteit 

Naam VAN DESSEL Flor 

Adres Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk 

Tel./GSM 0496 / 25 97 38 

 
Email apz79@hotmail.com 

 

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Naam APZ – Paardenwijding Zandhoven – 06 november 2011 

Informatie Zoals alle jaren verwachten wij een massale deelname van de leden van het 

APZ. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

     
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 28 oktober 2011 
 

Vertrekplaats 
Jumpingterrein Zandhoven, Populierenhoeve te 2240 Zandhoven 

(aan het containerpark) 

Vertrek Dag 06 november 2011 

 Uur Bijeenkomst om 10.00 uur 
 

ZEKER TE VERMELDEN APZ – Paardenwijding Zandhoven 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD  Aantal  personen:………….. 

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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Recreamen v.z.w. 

www.recreamen.be 

 

         4E TUIGERSHOF/haflingerhof 

 

koetsentocht ook voor bereden paarden  

deze zal doorgaan op 6 november 2011 

vertrek: palaaraard thv 37c te Vorselaar  

Deze gaat door Kempische velden en bossen langs 75% onverharde 

wegen , is +/-20a25km  lang en volledig afgepijld. 

Vrij vertrek van 10uur tot 14uur na inschrijving . 

Goed humeur meebrengen en al de rest … 

(hoefsmid, pechdienst, drank, catering) ...is ruim voorzien. 

Deelnemen is gratis voor Recreamen leden, anderen betalen 8€ per 

koets en 4€ per bereden paard  

 

 

Hopelijk tot dan ! 

 

Lauwers Toon tel 0475/334065 en lauwerstoon@hotmail.com  
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GEVRAAGD: 

Koetsiers voor ceremonieën, jubilea, … . Liefst met Friezen. 

Meer informatie: Menstal Horemans 

Mechelbaan 691 – 2580 Putte 

Tel.: +32(0)15 75.31.20 

Fax: +32(0)15 75.29.06 

www.koetsenverhuur.be 

 

 


