APZ – Nieuws
Vergadering van 23 maart 2012
Ontslag van bestuurslid Frans Van De Peer na meer dan 20 jaar lid te
zijn van het bestuur. Wij bedanken Frans voor zijn jarenlange
toegewijde inzet voor het APZ en wensen hem het allerbeste toe.
Om die reden dient de club terug op zoek naar een nieuw
bestuurslid. Geïnteresseerden dienen hun kandidatuur binnen te
brengen tegen ten laatste 20 april 2012 ofwel schriftelijk (APZ –
Molenlei 112, 2640 Mortsel) ofwel per mail (apz79@homail.com).
Op 27 april 2012 wordt dan een nieuwe algemene ledenvergadering
georganiseerd waarop we hopen een nieuw bestuur te kunnen
samenstellen.
Op 31 maart en 01 april 2012 wordt onze jaarlijkse dressuurwedstrijd
georganiseerd. Ook dit jaar hebben we een groot deelnemersveld
(77 deelnemers). Op dinsdag 27-03-2012 vanaf 10.00 uur is Flor op
het terrein aanwezig voor onderhoud van het terrein. Op vrijdag 3003-2012 eveneens vanaf 10.00 uur worden de tenten opgebouwd en
andere voorbereidingen uitgevoerd. Wie bereid is om mee te
werken op deze beide dagen is van harte welkom. Op zaterdag 3103-2012 hebben we nog nood aan 2 schrijvers om de dressuurjury bij
te staan. Wie kan ons hierbij helpen?
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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.
Het is niet noodzakelijk dat dit menners zijn die wedstrijden rijden.
Ook voor recreanten is dit toegankelijk.
Menners die hier interesse voor hebben dienen dit zo spoedig
mogelijk te melden aan het APZ-bestuur via e-mail
apz79@hotmail.com.
Na bevraging in de vergadering zijn er reeds een zestal menners die
zich hebben gemeld en die hun interesse hebben geuit om terug de
Heer Provoost als lesgever te vragen. De volgende datums zijn
vooropgesteld; Zaterdag 14 April 2012
Zondag
22 April 2012
Zondag
20 Mei 2012
Normaal zijn er voldoende geïnteresseerden. Liliane zal verder
informeren. Verdere informatie volgt voor de ingeschreven leden.
Menbrevetten:
Op vraag van een aantal leden is de club bereid om eventueel de
afname van menbrevetten te organiseren na onze dressuurwedstrijd.
Minstens 10 à 12 menners dienen zich hiervoor te melden.
Er zal contact worden genomen met de VLP om dit op 16 juni 2012 te
organiseren. Wie wil deelnemen dient zich vanaf nu te melden bij
Liliane (0496 / 25 97 38). Deelnemers die het boek “Menbrevet”
willen aanschaffen, kunnen dit bestellen via Liliane.
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AGENDA
Datum
Ptn Omschrijving
31-03/01-041 APZ-Dressuurwedstrijd
2012
01-04-2012
1 Oefenmarathon te Gierle
07/08-04-2012 1 Dressuur- en vaardigheidswedstrijd te Puurs:
CAN3 – CAN4, juniors en trekpaarden
09-04-2012
5 APZ - Paasrit
09-04-2012
1 Oefenmarathon te Peer (Aanspanning De
Bosdravers)
14/15-04-2012 1 Dressuur- en vaardigheidswedstrijd te Brugge:
CAN3 – CAN4, juniors en trekpaarden
21-04-2012
“Nacht van de speciale rassen” te
Massenhoven, Kanaalstraat 14 bij Stal De
Jongh
21/22-04-2012 1 Dressuur- en vaardigheidswedstrijd te Gèsves:
CAN2 - CAN3 – CAN4 - juniors
22-04-2012
1 6de Smokkelrally te Cranendonck, HamontAchel. Contact: Ad Vanden Heuvel
(+31(0)6/23545675
27-04-2012
Algemene Ledenvergadering APZ: te
Zandhoven op domein Bruyneel om 20.00
uur.
05/06-05-2012 1 Dressuur- en vaardigheidswedstrijd te
Moorsele: CAN2 - CAN3 – CAN4 - juniors
13-05-2012
APZ – 3de Shetlandwedstrijd
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31 Maart & 01 april 2012

Jumpingterrein : Oelegembaan

Het Aangespannen Paard
Zandhoven
Secretariaat:
0496/25 97 38

Categorieën :
CAN 2, 3 & 4
Junioren
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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
PAASRIT – 09 April 2012
Informatie Paaseieren rapen voor de kinderen en een paasdrink voor iedereen.

WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
24

Aantal stops
1

% zand
10

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
40

% bosweg
50

03 april 2012

Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan
09 april 2012
Dag
11.00
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

PAASRIT – 09 April 2012

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD
Met hoeveel personen ?
Leden: Gratis – Niet-leden: 5,00 €
Te storten op rekening van: Ter plaatse 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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NACHT VAN DE SPECIALE RASSEN
Naar jaarlijkse traditie organiseert de Vlaamse Vereniging voor het
gebruik van Welshponys & Cobs (VVWC) Vzw haar “Nacht van de
speciale rassen” op zaterdag 21 april 2012 vanaf 18 u. In het hippisch
centrum De Jongh, Kanaalstraat 14 te Massenhoven 2240 (België)
vlak aan de afrit Massenhoven van de autostrade E313.
Dit evenement kent ondertussen veel succes in de paardenwereld.
De toegang voor de bezoekers is gratis en er is een gezellige cafetaria
met dranken en snacks en uitzicht op een rijpiste van 30 x 60 meter.
De bedoeling van deze organisatie is de kwaliteit van de fokkers
en/of hengstenhouders van alle speciale rassen onder de aandacht te
brengen, maar vooral de welsh pony’s en de welshcobs worden met
al hun kwaliteiten onder de aandacht gebracht van de bezoekers.
Men kan rechtstreeks contact leggen met kwaliteitsfokkers.
De deelnemers kunnen hun dieren (hengsten, merries of ruinen) in
alle aspecten van het hippisch gebeuren tonen, zowel aan de hand,
bereden, aangespannen of vrijheidsdressuur. Info te bekomen op ons
secretariaat bij Moereind 108 Wechelderzande 2275 Tel.:
0032/33122497 (03/3122497 in België) of E-mail vvwc@skynet.be
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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
SHETLANDWEDSTRIJD – 13 Mei 2012
Informatie De wedstrijd wordt volledig gereden op het APZ-oefenterrein en omvat een
gedeelte marathon en vaardigheid.
Voor geïnteresseerde liefhebbers zullen er ook spelletjes worden georganiseerd
met een apart klassement.
WEGPARCOURS
Totaal aantal Km

Aantal stops

% zand

EINDDATUM INSCHRIJVING
Parking
Aanvang

% verhard

% bosweg

02 mei 2012

Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan
13 mei 2012
Dag
Nog te bepalen
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

SHETLANDWEDSTRIJD – 13 Mei 2012

Naam
Adres
Polisnummer
Spoorbreedte koets

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD: 10,00 €
Betaling telt als definitieve inschrijving
Te storten op rekening van: APZ, Molenlei 112 – 2640 Mortsel
Rekeningnummer
BE79 7331 4131 9633
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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Recrea-Men
Dressuurmatig en recreatief mennen
Werkgroep Balen tel: 011/347447
Een organisatie van “De vrienden vav het aangespannen paard”

Kruiertocht
Voor menners
Zondag 22 april 2012
Vertrek tussen 10 en 12 uur

Een tocht van 28 km in prachtige dennenbossen (Kattenbos en
Pijnven) met stopplaats halverwege. Ingekorte versie is mogelijk.
(15 km)
Een vaardigheidsproef en een letter-zoekactie zijn mogelijk.
Vertrek aan de ingang van OmniChem fabriek Balen (vroegere
PRB)
Japanse-kerselarenlaan 1
2490 Balen
Deelnemengskosten:
8 € per gespan voor niet leden van Recrea-Men en 4€ voor ruiters
Vertrek aan de fabriek van OmniChem-Ajinomoto, Japansekerselarenlaan 1 2490
Balen. Volg plaatjes “Koetsen”
Verschillende verkeersborden (Nyrstar/OmniChem) kan U helpen om de plaats van
vertrek te vinden.
Voor ons aller veilgheid wensen wij aan te stippen dat elke deelnemer dient te beschikken over een
verzekering “Burgelijke Aansprakelijkheid t.o.v. derden” en dat het uitgestippelde parcour enkel voor
deelnemende aanspanningen werd uitgewerkt. De medewerkers, noch de vereniging kunnen
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebeurlijke ongevallen.
Met vriendelijke groeten
Het organisatie comité
“Vrienden van het aangespannen paard”
Voor inlichtingen kunt U bellen met Wil Peys tel: 011/347447 of Gsm: 0476/971834
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Recreamen v.z.w.
Werkgroep Kortessem
houdt haar 1ste

Bloesemtocht
door de Haspengouwse fruitstreek
op 29 april 2012
voor koetsen en bereden paarden

De tocht bestaat uit 2 afgepijlde lussen; één van 20 en één van 27 km met tussenstop en dit langs
70% onverharde wegen.
Vrij vertrek tussen 10 en 13 u. na inschrijving en ondertekenen van een verantwoordelijkheidsattest.
aan:

Sint- Antoniushoeve, Sint- Antoniusstraat 1 te 3720 Kortessem

Deelnemen is gratis voor leden (met lidkaart en koetsnummer)
Anderen betalen 8€ per koets en 4€ per bereden paard.
Als het weer een beetje meewil wordt dit een supermooie tocht!!
Hopelijk tot dan!

Inlichtingen bij:
Freddy Vandersmissen op :0498/816416
en Theo Goorts : 0478/753050
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Rhinopneumonie: een vaste medebewoner van onze paarden
De recente uitbraken van Rhinopneumonie in
Nederland hebben het virus terug onder de aandacht
gebracht. De situatie is natuurlijk uitermate ernstig
voor de betrokken bedrijven, maar het is heel
belangrijk om het geheel in het juiste perspectief te
blijven bekijken.
Rhinopneumonie is sterk verspreid onder onze paarden en voorzichtige
schattingen geven aan dat 60 % of meer van onze paarden drager zijn van het
virus. Dit wil zeggen dat het vrijwel onmogelijk is om een bedrijf te vinden
zonder dragers van rhinopneumonie. Dit wil ook zeggen dat dat we er op een
verstandige manier moeten mee omgaan.
Onze paarden worden er meestal op jonge leeftijd mee besmet, uitgaande van
de oudere dieren op het bedrijf. Hierbij kunnen ze het virus aan andere
paarden doorgeven. Daarnaast kunnen ze zelf op latere leeftijd opnieuw
besmet worden: de aanwezigheid van het virus in het lichaam beschermt hen
onvoldoende tegen een nieuwe infectie. Gelukkig verlopen het merendeel van
deze infecties zonder erge ziekteverschijnselen en blijft het beperkt tot milde
griepachtige symptomen (koorts en neusvloei gedurende enkele dagen). Er zijn
echter een paar uitzonderingen: drachtige merries lopen het risico om te gaan
aborteren na een infectie en in minder frequente mate kunnen paarden de
gevreesde verlammingsverschijnselen gaan vertonen, zoals nu in Nederland het
geval is.
Wat zijn nu de belangrijkste aandachtspunten?
Zieke dieren kunnen grote hoeveelheden virus verspreiden. De overdracht
gebeurt door nauw en direct contact met andere dieren. Daarom worden
bedrijven met zieke dieren gedurende minstens een drietal weken geblokkeerd
om contact met andere paarden te vermijden. Bedrijven in de buurt lopen
weinig risico, zolang er geen nauw contact met het aangetaste bedrijf is of
recent geweest is. Daarom is het heel belangrijk dat een bedrijf waar er ziekte
optreedt, zijn verantwoordelijkheid opneemt, de situatie meedeelt aan
andere paardeneigenaars en tijdelijk alle contact met andere bedrijven
stopzet. Deze maatregel is van het allergrootste belang en lijkt ook in
Nederland verdere verspreiding te beperken. Een algemeen transportverbod is
een zeer ingrijpende maatregel en wordt in andere landen niet toegepast,
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precies omdat vooral direct contact met de aangetaste dieren de belangrijkste
bron van verspreiding is.
Jaarlijks zijn er uitbraken van rhinopneumonie en ook dit jaar zal het niet
anders zijn ! Het is echter mogelijk om het aantal en de uitgebreidheid van die
uitbraken te verminderen door vaccinatie. Door de paarden regelmatig te
vaccineren, behouden ze een vrij goede weerstand tegen het virus. Daardoor
zullen ze enerzijds minder andere paarden besmetten en zijn ze zelf beter
beschermd tegen infectie uitgaande van andere paarden. De sleutelwoorden
hierbij zijn “regelmatig vaccineren”. Als we enkel gaan vaccineren als er een
uitbraak is, zijn we te laat. Als iedereen zijn paarden regelmatig vaccineert,
zullen er beduidend minder problemen met rhinopneumonie zijn. Een
consequent vaccinatiebeleid kunnen we als een vorm van burgerplicht onder
paardenliefhebbers aanzien.
Voor meer informatie betreffende rhinopneumonie :
http://www.cbc-bcp.be/nl/nieuwsberichten/96-rhinopneumonie-een-vastemedebewoner-van-onze-paarden
Bron : Prof. Dr. Piet Deprez– Dr. Annick Gryspeerdt (Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent)
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Belgische menkalender 2012
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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

TE KOOP :

PRACHTIG ENKELSPAN -TUIG
zwaar FULL
(compleet met broek, teugels,
hoofdstel)
zo goed als nieuw
Vraagprijs ; 500 euro
Dhondt Monique
0494 / 20.36.51.
monique.dhondt@scarlet.be
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