APZ – Nieuws
Vergadering van 25 mei 2012
Algemene ledenvergadering: verkiezing bestuursleden
Naar aanleiding van het ontslag van bestuurslid Frans Van De Peer
werd een algemene ledenvergadering georganiseerd op 27-04-2012
voor de verkiezing van een nieuw bestuur. Er hebben zich twee
leden aangeboden als kandidaat-bestuurslid, zijnde:
Verdroncken Bart
Van Regenmortel Liliane.
Gelet op het feit dat er geen 2/3 van de leden aanwezig waren op
deze vergadering, werd de definitieve verkiezing uitgesteld tot de
vergadering van 25 mei 2012.
Op huidige vergadering zijn 16 leden aanwezig.
Na kennisgeving aan de aanwezige leden wordt stemming gehouden.
Met unanimiteit wordt de kandidatuur van beide kandidaatbestuurders weerhouden. Het bestuur zal dan ook vanaf heden 4
leden tellen zijnde:
Van Dessel Flor, Voorzitter
Verdroncken Bart, Secretaris
Billiet Didier, Schatbewaarder
Van Regenmortel Liliane, Bestuurslid
Het bestuur wenst de aanwezige leden te danken voor hun
medewerking aan deze verkiezing.
Loslopende honden:
Het bestuur heeft contact gehad met de eigenaar van de grond waar
ons oefenterrein is ingericht. Er werd ons gemeld dat er klachten zijn
door de jachtopzichter met betrekking tot het veelvuldig loslopen van
honden op ons terrein. Hierdoor zou het wild opgejaagd worden met
alle gevolgen hiervan.
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Er wordt dan ook gevraagd dat bij elk evenement, georganiseerd
door onze club, de aanwezige menners STEEDS hun honden aan de
leiband zullen houden. Deze maatregel zal door het bestuur
eveneens vermeld worden op elk inschrijvingsformulier alsook op de
voorprogramma’s van de nationale wedstrijden.
Wij vragen dan ook alle leden en andere aanwezigen om rekening te
houden met dit verzoek zodat wij in de toekomst een goede
samenwerking kunnen behouden met de grondeigenaar zonder risico
ons terrein te verliezen.
Menlessen
Op vrijdag 15 juni 2012 vanaf 13.00 uur zal de Heer Provoost nog een
extra menles geven. Het einduur is voorzien om 20.30 uur. Een 8-tal
menners kunnen hieraan deelnemen.
Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu kenbaar maken bij Liliane
(GSM: 0496/25 97 38).
Er wordt tevens het aanbod gelanceerd om lessen te laten geven
door Boyd Exell. Hij vraagt 1.000,00 euro om aan een 8 à 12 menners
les te geven. Dit zou kunnen doorgaan eind mei 2013. In het
volgende APZ-nieuws zal hier meer informatie over volgen.
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. Vanuit de
club hebben wij een 2-tal deelnemers te kort. Het bestuur zal
daarom contact nemen met enkele andere clubs om daar nog enkele
geïnteresseerden te ronselen.
Dit zal doorgaan op 16 juni 2012. Wie wil deelnemen dient zich te
melden bij Liliane (0496 / 25 97 38). Deelnemers die het boek
“Menbrevet” willen aanschaffen, kunnen dit bestellen via Liliane.
De kostprijs voor zowel brevet A als brevet B is telkens 25,00 euro.
Het handboek “Menbrevet” kost eveneens 25,00 euro plus 2,50 euro
verzendkosten.
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Aankoop stroomgroep
Om reden van vele problemen in het verleden heeft de club beslist
om een nieuwe stroomgroep aan te schaffen. Gezien wij niet zonder
stroom kunnen is de aankoop ondertussen gebeurd. Misschien heeft
niemand het gemerkt maar tijdens de Shetlanderwedstrijd werd er
“nieuwe” stroom geleverd door onze nieuwe stroomgroep. Groot
pluspunt is het zuinige verbruik en het grote vermogen.
Shetlanderwedstrijd
Op 13 mei 2012 is de 3de Shetlanderwedstrijd doorgegaan op ons
oefenterrein. Veel combinaties hebben kunnen genieten van een
prachtige wedstrijd onder een stralende zon. Wij willen dan ook
iedereen bedanken voor hun vrijwillige medewerking om deze
wedstrijd tot een prachtig evenement te laten uitgroeien.
Er wordt gedebatteerd over de schofthoogte van de deelnemende
Shetlanders. Volgens het stamboek zou de maximale schofthoogte
107 cm zijn gemeten op de leeftijd van 3 jaar. Nadien worden deze
pony’s niet meer gemeten. Zal de club in de toekomst hier een punt
van maken of niet? Er zal worden rekening gehouden met deze
bemerking. Eventueel kunnen grotere pony’s wel deelnemen maar
buiten klassement.
Varia
Leden die deelnemen aan menwedstrijden of mentochten verzoeken
wij om een tekst, eventueel aangevuld met foto’s, over te maken aan
het bestuur zodat dit kan worden opgenomen in het clubblad. Dit
leest aangenamer dan de technische/wetenschappelijke artikelen die
wij zelf moeten gaan zoeken op het internet. Een mailtje hebben wij
het liefst maar geschreven kan ook.
Wij hebben ondertussen een aantal leden die zich bereid hebben
verklaard om het oefenterrein te onderhouden. Flor zal met deze
leden contact nemen om verdere afspraken te maken om het gras te
maaien in functie van de evenementen die op het terrein zullen
worden georganiseerd.
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AGENDA
Datum
Ptn Omschrijving
02/03-06-2012 1 CAN 3, 4 en Juniors te Booischot
03-06-2012
1 Tocht te Lochristi
10-06-2012
1 Keizer Karel tocht te Kasterlee
10-06-2012
1 Rit te Sinaai (Info: GSM 0478/537154)
15-06-2012
Menles door de Heer Provoost vanaf 13.00
uur tot 20.30 uur
16-06-2012
Afname menbrevetten op het oefenterrein
van het APZ te Zandhoven, Mussenbaan.
17-06-2012
1 Dijlelandtocht te Bertem
23/24-06-2012 1 CAN te Elsegem
24-06-2012
1 Suikertocht te Tienen
24-06-2012
Marathon te Achtmaal (NL) ingericht door
menclub “De hangijzers”
29-06-2012
Ledenvergadering APZ: te Zandhoven op
domein Bruyneel om 20.00 uur.
30-06/01-071 CAN 3 te Lavacherie
2012
07/08-07-2012 1 CAN te Merkslplas
14/15-07-2012 1 CAN te Linden
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Recrea-Men VZW
Recreatief en dressuurmatig mennen

Werkgroep Bertem
nodigt u uit op haar tweede

Dijleland-tocht
Op zondag 17 juni 2012.
Een wandeltocht voor menners en ruiters doorheen de prachtige natuur van het Dijleland.
Deze afgepijlde tocht bestaat uit een rit van +- 30km (75% onverhard). Er is ook een
ingekorte rit mogelijk. De tocht is ook beschikbaar in GPS-bestand. Het kegeltjesparcours is
voorzien voor de liefhebbers.
Vrij vertrek tussen 10u en 13u, na inschrijving en ondertekening van
verantwoordelijkheidsattest.
Adres: het kruispunt van de Dorpstraat en Delle, 3061 Leefdaal (bij transportfirma
Ginis/Veronica Cars).
Pick-nick en goed humeur meebrengen!
Pechdienst, hoefsmid, veearts, drank ... zijn aanwezig!
Deelnemen is gratis voor Recrea-men leden. Niet-leden betalen €8 per koets en €4 per
bereden paard.
We hopen op goed weer en dat het een fijne kennismaking met onze streek wordt!
Tot dan!
Lynn Quix & Stijn Deputter
stijndeputter@telenet.be

0498/92.50.66
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MENCLUB “DE HANGIJZERS” - ACHTMAAL
Beste menners ,
Menclub de hangijzers heeft het genoegen u uit te nodigen voor de
jaarlijkse menwedstrijd welke verreden zal worden op zondag 24 juni
2012 op het terrein gelegen aan de Aartsberg te Achtmaal. De wedstrijd
bestaat wederom uit een wegtraject, een hindernissentraject en een
vaardigheidsparcours. Tevens is er weer een kinderrubriek voor kinderen
van 6-12 jaar. Deze wedstrijd telt mee voor de West Brabantse
mencompetitie en wordt ook onder dat reglement verreden.
Het inschrijfgeld bedraagt € 15 per aanspanning en dient overgemaakt te
worden op rekeningnummer 160549418 (Rabobank) t.n.v. menclub de
hangijzers te Achtmaal met vermelding van de naam van de menner.
Inschrijven kan tot 10 juni. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst
van het startgeld.
Wij wijzen u erop dat een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
verplicht is en dat ieder paard / pony een geldig inentingsbewijs dient te
hebben. Menclub de Hangijzers is op geen enkele manier aansprakelijk
voor schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door deelname of
bezoek aan deze wedstrijd.
Inschrijvingen en informatie:
Voor België:
Menclub de hangijzers
De Smidsevijvers 19
2920 Nieuwmoer Kalmthout
Tel.03/677.34.64 (Frank Konings)
www.menclubdehangijzers.nl
info@menclubdehangijzers.nl
Inschrijfformulier menwedstrijd 24 juni 2012 te Achtmaal.
(U kunt zich ook opgeven via de website www.menclubdehangijzers.nl)
Naam:
Telefoonnummer:
E-mail:
Rubriek: KINDERRUBRIEK / ENKEL / DUBBEL / MEERSPAN
PAARD / PONY
Info voor omroeper : groom :
Ras, naam en leeftijd pony(‘s)/paard(en) :
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Recrea-Men V.Z.W.
recreatief en dressuurmatig mennen
www.recreamen.be

Suikertocht Tienen 2012

Op zondag 24 juni 2012 organiseren wij onze negende tocht in
samenwerking met Recrea-Men.
!!!

ANDERE VERTREKPLAATS

!!!

Het vertrek is voorzien vanaf 10 u bij VANDEGAER Sint-Jorisstraat nr 167
3300 Tienen (Oorbeek). PS. dit was vroeger de tussenstop !
De tocht van 18 of 28 km wordt gereden in één lus met tussenstop,
met de mogelijkheid onze innerlijke mens te versterken met een lekkere hot-dog
!
Bij aankomst is het tijd voor een gezellige babbel , een lekker hapje en . . .
een lekkere pint !!!
Inschrijving voor leden Recrea-Men gratis
Niet leden 8€
Ruiters 4€
Info bij Vandegaer Dirk 0495/185226
Gevers Iris 0494/596944
e-mail vandegaer.d.i@skynet.be
Allen op post, geniet van de vele holle wegen uit de Tiense suikerstreek !!!
Elke deelnemer is verplicht te beschikken over een verzekering burgerlijk aansprakelijk.
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Recrea-men v.z.w.
Werkgroep Olen

14de Keizer Karel koetsentocht
Op zondag 10 juni 2012 organiseren we deze tocht voor menners en ruiters.
Ze is 30 km lang (in 2 lussen), loopt doorheen het provinciaal domein “De Hoge
Mouw” en op de “Kempische heuvelrug” en is 80% onverhard.
Vertrek tussen 9 en 12 u op de terreinen van LRV in de Boekweitlaan z/n te
Kasterlee
Deelnemen is gratis voor leden en kost 8€ per koets en 4€ per ruiter voor niet –
leden.
Info bij Marc Soontjens op 0497/291444 en André Vermeulen op 0496/024607
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Tweewielige koets voor groot paard

Ideaal om paarden in op te leren. Je zit hoog, dus je ziet veel (handig in het verkeer).
(Verkoopreden: te groot voor mijn Welsh Cob van 1m52)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

geremd en geveerd
volle rubberbanden
zitbank verschuifbaar naar voor of achteren
gewicht +- 230 kg
spoorbreedte 142cm (buitenafmeting)
afstand tussen de lamoenen 98 cm
hoogte van de lamoenen 95 cm
inspanbreedte of lengte van de lamoenen is verstelbaar
hoogte van de wielen 100 cm
hoogte van de zit 125 cm

Je hebt geen werk aan deze koets, ze is prima in orde. Max. €1600
Bij redelijke afstand, zijn we bereid de koets aan huis te brengen indien vervoer een
probleem zou zijn.
Voor meer info of voor vrijblijvende bezichtiging: 0032 (0)485 59 55 76

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

Pagina 9/10

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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