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Vergadering van 30 december 2011 

Namens het bestuur van het APZ zou ik aan alle leden, onze sponsors 

en alle paardenliefhebbers, een voorspoedig 2012 willen toewensen. 

En vooral de gezondheid van mens en dier op de eerste plaats willen 

zetten, het voornaamste ingrediënt voor een goede start. 

Op 11 december 2011 had onze traditionele koetsenbeurs plaats in 

het gemeentelijke magazijn. Dit was reeds de derde maal in deze 

prachtige loods die wederom tot aan de nok gevuld was met allerlei 

paarden- en ruitermateriaal alsook met oude en nieuwe koetsen. Er 

waren ongeveer evenveel toeschouwers als vorig jaar. Indien 

toeschouwers of standhouders suggesties hebben om deze beurs nog 

aantrekkelijker te maken, kan men steeds deze informatie 

doorspelen aan Liliane en Flor op het gekende GSM-nummer of via e-

mail. 

Voor de tweede maal heeft het APZ deelgenomen aan de 

Kersthappening te Massenhoven op 17-12-2011.  Bedoeling is om 

onze club nog beter kenbaar te maken aan de plaatselijke bevolking.  

Ook dit jaar was het een leuke en gezellige bijeenkomst.  Wij danken 

de leden die hieraan hun steentje hebben bijgedragen.  De financiële 

opbrengst van dit evenement is dan ook grotendeels hun verdienste. 

De kerststallenrit is dit jaar WEL kunnen 

doorgaan.  Nadat het de voorbije twee 

jaar letterlijk in het water was gevallen, 

was er dit jaar een mooie rit 

uitgestippeld langs verschillende 

kerststallen van Zandhoven en omgeving.  

Negen menners hebben deze rit 
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gereden.  Vooral Lisette en Jan willen we 

toch speciaal bedanken voor de opvang 

in hun “clubhuis”.   

Rekeninghoudend met de feestdagen op 

het einde van het jaar leek het ons 

moeilijk de vergadering te organiseren in 

December. Daarom werd beslist om de 

eerstvolgende vergadering door te laten gaan op 13 januari 2012.  

Niettemin heeft het APZ-bestuur eraan gehouden om U toch een 

clubblad te bezorgen met enkele informaties.  Naar aanleiding van de 

vergadering wordt er ook een nieuwjaarsreceptie aangeboden. 

Het APZ-mennersfeest gaat door op 28-01-2012 te Massenhoven, 

Kerkstraat in zaal “De Lindekens”.  Inschrijven kan tot 16-01-2012.  

Ook dit jaar zullen de prijzen voor het clubkampioenschap worden 

uitgereikt aan de aanwezige leden alsook aan de Belgische 

Kampioenen die lid zijn van het APZ en eveneens aanwezig zijn.  

Meer informatie vindt U verder in het clubblad. 

Zoals ieder jaar vragen wij U vriendelijk Uw lidgeld te betalen en dit 

uiterlijk ten laatste voor eind februari 2012. 

Voor de personen die een advertentie willen plaatsen in ons 

tijdschrift verwijs ik naar een bijlage in dit boekje: voor U een 

welgekomen reclame en voor de club een welgekomen steun.  In een 

wereld waar de informatica zo belangrijk is geworden, wil het APZ 

niet achter blijven.  Er zal dan ook gezocht worden om de sponsors 

eveneens op de website te vermelden. 

De eerstvolgende ledenvergadering gaat, omwille van het 

mennersfeest, niet door in januari maar wel op 24 februari 2012.  Dit 

is tevens de algemene ledenvergadering. 
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Menlessen: 

Het APZ is ook dit jaar bereid om menlessen te laten doorgaan op ons 

oefenterrein aan de Mussenbaan.  Dit kan enkel indien er genoeg 

geïnteresseerden zijn: per lesdag wordt gerekend op 8 deelnemers. 

Menners die hier interesse voor hebben dienen dit zo spoedig 

mogelijk te melden aan het APZ-bestuur via e-mail 

apz79@hotmail.com.  Afhankelijk van de interesse zal dan gezocht 

worden naar een valabele lesgever.  Heeft U zelf een voorkeur voor 

een bepaalde lesgever kunt U dit steeds mee doorgeven. 

 

 

AGENDA 

Datum Ptn Omschrijving 

13-01-2012  Ledenvergadering APZ: te Zandhoven op 

domein Bruyneel om 20.00 uur - 

Nieuwjaarsreceptie 

22-01-2012 1 Indoor QC Stables – Sint-Niklaas 

28-01-2012  APZ – Teerfeest 

05-02-2012 1 Indoor Vliermaalroot 

12-02-2012 5 APZ - Valentijnsrit 

18-02-2012  Bal van de Burgemeester te Zandhoven 

(Evenementenhal “De Populier”) 

24-02-2012  APZ – Jaarlijkse algemene ledenvergadering: 

te Zandhoven, Domein Bruyneel om 20.00 uur 
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Het Aangespannen Paard Zandhoven (VZW) 

 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering  op 24 Februari 2012 om 20 uur. 

De volgende punten zullen besproken worden: 

1. Verslag van de voorgaande Algemene Ledenvergadering.  

2. Aanstelling van twee Commissarissen-Revisoren voor het nazicht van 

de rekeningen over het boekjaar 2011. 

3. Rekeningen van het afgelopen boekjaar en begroting van het 

komende jaar. 

4. Voorleggen van de ledenlijst van alle leden die voor het jaar 2011 hun 

lidgeld voldaan hebben. 

 

De Voorzitter. 
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APZ Koetsenbeurs in Zandhoven 
 

Voor de derde keer op rij was de gemeentelijke garage achter het containerpark aan de 

Populierenhoeve in Zandhoven, het onderdak voor de APZ (Aangespannen Paard Zandhoven) 

koetsenbeurs. Waarvoor dank aan het gemeentebestuur ! Dertig exposanten brachten hun 

koopwaar aan de man, zowel nieuwe als tweedehandse koetsen, tuigage, hoeden, kleding voor 

koetsiers en ruiters, een menmagazine, paardenartikelen en nog een hoop snuisterijen wat veelal 

met paarden te maken had, en nog veel meer. Het was aangenaam kuieren tussen de verschillende 

kramen. Ook op het buitenterrein stonden enkele stands opgesteld. Dit jaar kwam er geen 

sneeuwbui roet in het eten gooien, en konden de bezoekers veilig hun weg naar de beurs weer 

vinden bij een gematigd winterweertje. Het APZ kon tevreden zijn met een 500 betalende bezoekers, 

zij stonden zelf met de menclub garant dat de bezoekers hun natje en droogje konden kopen aan de 

toog. Voor de hongerige bezoekers was er ook nog friet met heerlijk stoofvlees te krijgen. Zo werd 

het een aangename dag voor de bezoekers aan de beurs. Rond de klok van vijf begonnen de 

exposanten weer in te pakken, maar de bar bleef nog even open voor de sociale contacten ! Het APZ 

kijkt terug op een succesvolle koetsenbeurs 2011 ! 

Willo van Berkel 
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Lidgeld vernieuwing 

 
Het lidgeld is 25,00 euro voor alle leden van vorige jaren. 

Nieuwe leden: 37,20 euro voor het eerste jaar, de volgende jaren ook 25,00 euro 

 

Naam: ……………………………………………………………………………. 

 

Adres: ……………………………………………………………………………. 

 

Postnr/Plaats: …………………………………………………………………….. 

 

Tel.: ………………………………… GSM: ……………………………………. 

 

Emailadres: ………………………………………………………………………. 

 

Te storten op KBC 733-1413196-33 met vermelding: “Lidgeld 2011 : Naam + Voornaam” 

 

Of te betalen aan Liliane. 

 

 

Advertenties in het APZ-boekje 

 
Voor een A4-blad  =  250,00 euro 

 

Voor een ½ blad  =  125,00 euro 

 

Voor een ¼ blad  =  70,00 euro 

 

Naam: ……………………………………………………………………………. 

 

Adres: ……………………………………………………………………………. 

 

Postnr/Plaats: …………………………………………………………………….. 

 

Tel.: ………………………………… GSM: ……………………………………. 

 

Emailadres: ………………………………………………………………………. 

 

Advertentie overmaken bij voorkeur via ons emailadres apz79@hotmail.com 

 

Te storten op KBC 733-1413196-33 met vermelding: “Sponsoring clubblad APZ” 

 

Of te betalen aan Liliane. 

 

Betalen a.u.b. vóór 15 februari 
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Jaarlijks APZ-mennersfeest 
 

Het APZ-bestuur heeft het genoegen U uit te nodigen op het jaarlijks teerfeest.  Hierbij zullen 

ook, traditiegetrouw, de kampioenen van het jaar 2011 die lid zijn van onze club gelauwerd 

worden.  Dit jaar is dit: 

• Belgisch kampioen  :  VERDRONCKEN Bart en SCHRIJVERS Gert; 

• Niet te vergeten  :  de uitreiking van de prijzen voor het APZ-Clubkampioenschap. 

 

Wanneer: Zaterdag 28 januari 2012 
 Ontvangst vanaf 19.00 uur; We worden aan tafel verwacht om 20.00 uur. 

 

Waar: Feestzaal “De Lindekens”, Kerkstraat 74 te 2240 Zandhoven (Massenhoven). 
 

Wat kunnen wij U aanbieden:  Aperitief 

 Voorgerecht 

 Soep 

 Hoofdgerecht: buffet met keuze uit vis en vlees 

 Dessertbuffet 

 Wijn en drank gedurende de ganse avond inbegrepen 

  

 Dansgelegenheid op muziek verzorgd door: DJ Forever 

  

 

 

  AMBIANCE VERZEKERD 
 

Wat dient U hiervoor te betalen: Leden APZ en inwonende  : € 40,00 

   Niet-leden  : € 50,00 

Hoe inschrijven: !!!  Uiterste inschrijvingsdatum : 16 januari 2012  !!! 

 

 Te betalen op rekening van het APZ: 733-1413196-33 

 Betalingsdatum telt als bewijs van inschrijving 

 
 

Inschrijvingsformulier 

 

NAAM + Voornaam : ………………………………………………………….. 

 

schrijft in voor het teerfeest met 

 

………. Personen die APZ-lid zijn  X   € 40,00  =  ………… 

………. Personen die  GEEN lid     X   € 50,00  =  ………… 

en stort het bedrag van  :                                 €       ………… 

 

op rekeningnummer van het APZ : 733-1413196-33 vóór 16 januari 2012 
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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 VALENTIJNSRIT 

Informatie Aan de stop is er een valentijnsdrank en –koek voorzien. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

24 1 10 40 50 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 07 februari 2012 
 

Vertrekplaats Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan 

Vertrek Dag 12 februari 2012 

 Uur 11.00 
 

ZEKER TE VERMELDEN VALENTIJNSRIT 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD 

Leden: Gratis – Niet-leden: 5,00 € 
Met hoeveel personen ? 

Te storten op rekening van:  

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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Belgische menkalender 2012 
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Paarden op de weide: Wat kan en mag tijdens de winterperiode? 
 

De weide is dé plaats bij uitstek waar paarden zich "thuis" voelen. Ook in de winter verkiezen 

ze de vrijheid op de weide meestal boven een stal of schuilhok.  

 

Ons gematigd klimaat laat toe dat paarden het overgrote deel van het jaar buiten verblijven. 

Als ze met een dikke wintervacht op stal gehouden worden zal dit vaak meer gezondheids- 

en welzijnsproblemen meebrengen dan wanneer ze op de weide blijven.  

Uiteraard moeten paarden ook op hun weide over gepast voeder en voldoende water 

kunnen beschikken. Staan ze permanent of gedurende lange perioden buiten, dan hebben ze 

ook beschutting nodig.  

 

Paarden kunnen zich uitstekend aanpassen aan de koude, op voorwaarde dat ze niet 

verzwakt zijn (bv. door ziekte of ouderdom) en hun vacht ongeschoren is. Paardenvacht past 

zich geleidelijk aan de seizoenen aan. Opgelet dus bij plotse klimaatsverandering of grote 

temperatuurschommelingen.  

De behoefte aan beschutting varieert ook naargelang het ras, de leeftijd en de 

gezondheidstoestand van het paard. Belgische Trekpaarden en IJslanders zullen niet snel 

schuilen voor de kou, terwijl Arabische Volbloeden minder vlug de zon zullen ontvluchten.  

 

Dit jaar keurde de Raad voor Dierenwelzijn na een constructief overleg, waarbij ook het 

Vlaams Paardenloket werd betrokken, een advies goed met richtlijnen voor paarden die op 

de weide worden gehouden:  

 

“De paarden die buiten worden gehouden, moeten kunnen opgestald worden of, indien dit 

niet het geval is, over een natuurlijke beschutting of een schuilhok beschikken.”  

Wie paarden op de weide houdt moet dus overeenkomstig dit advies beschikken over de 

mogelijkheid om paarden op te stallen. Heeft men die mogelijkheid niet dan moet er op de 

weide beschutting voorzien zijn, ofwel in de vorm van een schuilhok, ofwel in de vorm van 

natuurlijke beschutting. 

 

MEER INFO  

� Klik hier om voor meer informatie en documentatie over paarden op de weide  

� Bekijk hier de presentatie "Voeding en temperatuurregeling van het paard" waarin 

Prof. Dr. Piet Deprez uitlegt waarom paarden, pony's en ezels zich ook bij koude 

temperaturen kiplekker kunnen voelen op de weide  

� Klik hier voor alle brochures, FAQ's, regelgeving en nieuwsberichten over 

paardenwelzijn  

 

Bij wie kan ik terecht als ik paardenverwaarlozing vaststel?  
 

In de eerste plaats moet de eigenaar zelf instaan voor het welzijn van zijn of haar dieren. Die 

heeft er immers alle belang bij ze goed te verzorgen, juist te voeden en een degelijke 

beschutting te bieden.  
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Indien je mogelijke wantoestanden op gebied van dierenwelzijn vaststelt, is het in de eerste 

plaats de eigenaar die je hierop kan aanspreken. Mogelijk berust de veronderstelde 

verwaarlozing op een vergissing. Er zijn bijvoorbeeld klachten over de slechte 

gezondheidstoestand van paarden gekend, waarbij de betrokken dieren, eens nader 

bekeken, zeer goed verzorgd bleken te zijn maar gewoon een meer dan gezegende leeftijd 

bereikt hadden.  

Indien er werkelijk problemen rijzen, is het aan de overheid om tussen te komen en zo nodig 

op de treden. Het is dan ook bij de bevoegde overheidsdiensten dat je terecht kan/moet 

voor klachten over dierenverwaarlozing: 

De Inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu beschikt over bevoegd gespecialiseerd personeel om in te 

grijpen wanneer het dierenwelzijn in het gedrang zou komen. Deze personen zijn ideaal 

geplaatst om te oordelen of er al dan niet een probleem is en hoe dit kan opgelost worden. 

Zij zijn te bereiken: 

• Per post: Ketelvest 26 – 201, 9000 Gent  

• Per e-mail: Dierenwelzijn, dierenwelzijn.gent@health.fgov.be  

• Per telefoon: 02/524.74.30  

• Via de website: www.health.fgov.be/dierenwelzijn  

• Klik hier voor het klachtenformulier inspectie dierenwelzijn en CITES  

 

Ook het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft 

bevoegd en gekwalificeerd personeel dat te bereiken is via: 

• De Provinciale Controle-Eenheden (PCE): www.favv.be  

• Meldpunt: 0800/13.550 (gratis nummer): meldpunt@favv.be  

Indien een eigenaar zijn dieren blijft verwaarlozen kan ook de lokale politie ingrijpen. 

(Bron: Nieuwsbrief 19-12-2011 - vzw Vlaams Paardenloket) 

 

 

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 


