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Vergadering van 28 oktober 2011 

Bespreking marathon: 

• diegene die nog rekeningen dienen binnen te brengen, worden 

verzocht om dit zo snel mogelijk te doen.  Op die manier kunnen 

we een volledige afrekening maken van onze wedstrijd. 

• Er is een heel goede samenwerking geweest tussen alle 

medewerkers: jury, hindernisrechters, catering, … . Ook vanwege 

de jury werd deze samenwerking als zeer goed ervaren.  Het 

bestuur kan alleen maar hopen dat dit de volgende jaren op 

dezelfde wijze kan worden verder gezet. 

• Dit jaar waren de hindernissen ook weer prachtig versierd met 

bloemstukken. 

• Dit jaar diende het parkoers aangepast te worden omdat de 

gemeente Zoersel ons geen toelating gaf om bepaalde boswegen 

te gebruiken.  Dankzij Bart Verdroncken werd er een nieuwe 

omloop uitgetekend.  De gemeente Schilde heeft ons gelukkig op 

het laatste nippertje dan groen licht gegeven om deze nieuwe 

wegen te gebruiken.  Voor volgend jaar is de boodschap iets 

vroeger te beginnen aan het uittekenen van het parkoers zodat we 

niet meer voor onaangename verrassingen komen te staan zoals 

dit jaar. 

 

Koetsenbeurs: 

• De koetsenbeurs gaat door in het gemeentelijk magazijn aan het 

containerpark op 11-12-2011. 

 



 

 

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk  Pagina 2/10 

 Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be. 

Het mennersfeest van de VLP gaat door op zaterdag 19-11-2011.  

Aanvang om 19.00 uur in “Salons de Groene Jager” te 2930 

Brasschaat, Bredabaan 889. 

 

Op 17-12-2011 zal het APZ deelnemen aan de Kersthappening te 

Massenhoven. 

 

Flor heeft gereden te Londerzeel op een rit van de Greenfields.  Er 

waren een 45-tal koetsen en tientallen ruiters.  Aanleiding van rit was 

het 50-jarig bestaan van de jacht- en alpenhoornblazers. 

 

Op 25-11-2011 is er op de VLP vergadering voor de samenstelling 

van de menkalender voor 2012.  Flor en Liliane dienen hier 

aanwezig te zijn.  Daarom zal de ledenvergadering per uitzondering 

doorgaan op vrijdag 02 december 2011. 
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AGENDA 

 
Datum Ptn Omschrijving 

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) 

17/11/2011  Kersthappening te Massenhoven 

18-20/11/2011  Opendeur bij koetsenbouwer Van Den Heuvel 

19/11/2011  VLP-mennersfeest te Brasschaat om 19.00 uur 

20-11-2011 1 Paardenwijding Millegem: zegening om 12.00 

uur aan het kapelleke. 

   

02/12/2011  Ledenvergadering APZ: te Zandhoven op 

domein Bruyneel om 20.00 uur 
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HET AANGESPANNEN PAARD ZANDHOVEN 

nodigt alle paardenvrienden uit 

op Zondag 11 December 2011 

KOETSENBEURSKOETSENBEURSKOETSENBEURSKOETSENBEURS    
en 

PAARDENSPORTMATERIALEN 

Jumpingterrein : Populierenhoeve - Zandhoven 

Voor informatie: Van Dessel Flor – GSM: 0496 / 25 97 38 

                           Email: apz79@hotmail.com 

                           www.apz-zandhoven.be 

Vanaf 10 uur Verwarmde hal 
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Stal Eikenhof 

Maestro oppermachtig in Booischot 

De deelname van Maestro in Booischot was een triomftocht over de ganse lijn.  Christiaan 

won glansrijk de dressuur en de vaardigheid, werd tweede in de marathon en zegevierde 

met 32 punten voorsprong in het eindklassement. 

Marcel Verschueren, eigenaar van de tienjarige Arabo-Friese dekhengst, beleefde een 

aangenaam weekend in Booischot. 

Voor zijn hengst Maestro was dit de eerste deelname aan deze wedstrijd in de Kempen. 

Op zaterdag, nog voor de bekendmaking van de dressuurresultaten werd Marcel 

Verschueren overladen met felicitaties van collega’s, allen vakmannen in de mensport. 

Valère Standaert, Eddy Van Dijck, Valère Pontcelet en Edith en Tony Van Roosmalen kwamen 

Marcel persoonlijk feliciteren met de dressuurproef van Maestro. 

Menner Christiaan Provoost zette een uitmuntende proef neer van 37,12 punten. Dit was 

niet alleen de hoogste score van de reeks, tevens was het de hoogste score van de ganse 

dag! Hiervoor ontving de menner uit Domburg op zaterdagavond een extra prijs aangeboden 

door Paardenvoeders Mijten. 

Ook de vaardigheid verliep als een spoel. Christiaan zette een foutloos parcours neer en won 

ook glansrijk het tweede onderdeel van de wedstrijd. 

Met een ruime voorsprong kon Christiaan de marathon met zeven hindernissen aanvatten. 

Maestro bewees zich als marathonpaard en werd tweede, de kleine vergissing in het 

parcours in hindernis 7 weerhield de combinatie van de eerste plaats. 

Louis Vannueten 

 

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 

 

 


