APZ – Nieuws
Vergadering van 29 juni 2012
Menlessen
De menlessen waren een groot succes. Alle deelnemers waren
tevreden over de tips en richtlijnen die de Heer Provoost gaf.
In de vorige vergadering werd 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.
Voorlopig hebben wij als club hier nog geen verdere informatie over.
In een volgend APZ-nieuws zal hier mogelijks meer informatie over
volgen.
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.
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AGENDA
Datum
Ptn Omschrijving
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
15-07-2012
23e Tuigpaarden gala te Chaam
15-07-2012
1 Koetsenwandeling te Waarschot
21-07-2012
1 Koetsentocht Hageland
27-07-2012
Ledenvergadering APZ: te Zandhoven op
domein Bruyneel om 20.00 uur.
29-07-2012
1 Rally te Oud-Heverlee (Haflingervereniging)
29-07-2012
1 Pajottenland koetsentocht
19-08-2012
1 Tuigershofkoetsentocht 2012 te Vorselaar
26-08-2012
1 Teuttocht te Zonhoven
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Menbrevetten
APZ Zandhoven
Het APZ organiseerde weer een examensessie voor menbrevetten. Er
waren 10 deelnemers die zowel voor hun A als B brevet gingen, en nog
één enkele (ikzelf, schrijver van dit verhaal) die alleen voor het B brevet
ging. Gelukkig hielp het mooie weer mee om er een aangename dag van
te maken ! De dag begon met het theoretische examen voor het A-brevet
en het B-brevet in de tent op het wedstrijdterrein. De meesten kregen dan
ook 2 setjes met vragen voorgeschoteld. Toen de eerste zenuwen weer
wat gekalmeerd waren werd er in- en uitgespannen onder het toeziend
oog van de twee VLP examinatoren, Frédérik Deltour en Ruben
Oosterlinck. Aansluitend werd door de deelnemers voor het A-brevet het
wegparcours afgewerkt door het centrum van Zandhoven.
Het APZ had weer goed gezorgd voor de nodige faciliteiten. De frietjes
met stoofvlees smaakten ook verrukkelijk tijdens de middagpauze.
In de namiddag werd voor het "B" brevet de dressuurproef afgenomen en
moest er nog een vaardigheidsproef gereden worden. Toen alle 11
deelnemers hun proeven hadden afgelegd was het met spanning wachten
op de uitslag. Eén deelnemer kreeg een herkansing voor zijn theorie
opgelegd, maar voor de rest waren ze allemaal geslaagd.
De deelnemers waren : Ignace Loroy , Swa Lemmens , Geert Mortelmans
, Noël Poissonier , Roger Meert , Jan Moons , Erwin Peeters , Wim Leijsen ,
Suzanne Segers , Ann Verbeke , en Willo van Berkel.
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PAARDENSPORTVERENIGING DE TROUWE KAMERADEN

Chaam, 2012
Geachte paardensportliefhebber,
Op zondag 15 juli a.s. organiseert PSV De Trouwe Kameraden haar 23e Tuigpaarden
Gala.
Tijdens dit Tuigpaarden Gala zal ook voor de 23e maal het Open Chaams
Kampioenschap (OCK) aangespannen rijden worden verreden.
Deze titelstrijd loopt als een rode draad, in verschillende manches, tussen de officiële
wedstrijdrubrieken door.
Steeds meer recreatieve rijders uit de verre regio grijpen deze unieke sportieve
uitdaging aan om voor een massaal publiek hun aanspanning te presenteren.
Speciale voorwaarden zijn er voor dit kampioenschap niet. Iedereen die over een pony
of een paard beschikt, mits de aanspanning veilig is, kan deelnemen. Dat kan met pony’s
en paarden van allerlei rassen en slagen voor allerlei-soortige rijtuigen. De paarden of
pony’s kunnen in allerlei vormen (enkelspan, dubbelspan, meerspan, tandem, etc.)
worden gepresenteerd.
Het is een puur recreatief treffen. Paarden of pony’s die in deze discipline in
wedstrijdverband bij de een of de andere bond worden uitgebracht zijn dan ook
uitgesloten. Ook rijd(st)ers die op dezelfde dag aan één van de officiële
wedstrijdrubrieken deelnemen, zijn uitgesloten van deelname aan het OCK.
De deelnemende paarden of pony’s worden zoveel mogelijk naar ras, type en
aanspanning ingedeeld in groepen. Soms is het onvermijdelijk dat verschillende rassen
of aanspanningen worden samengevoegd. In dat geval zullen de specifieke
bewegingsvormen van elk ras in de juryoverwegingen worden meegenomen.
Over alle groepen wordt door een deskundige jury een zodanige selectie toegepast dat
maximaal vijftien aanspanningen de grote finale om de open Chaamse titel 2012 kunnen
rijden. De finale, met extra cachet, krijgt hiermee het verloop van een gewone rubriek.
Met meer ruimte en veel meer rijtijd voor alle finalisten.
Voor dames is een extra rubriek in het programma opgenomen, het zogenaamde
damesnummer. Het schept voor hen een extra startmogelijkheid. Wél apart opgeven.
Ook het damesnummer maakt onderdeel uit van het OCK.
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen deelnemen aan de speciale jeugdrubriek. Originele
aankleding wordt op prijs gesteld. Er zal een eigen prijzenstelsel worden gehanteerd. Bij
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elke deelnemende aanspanning hoort een begeleider ‘aan boord’ of iemand in het veld
die direct kan ingrijpen bij dreigende onregelmatigheden.

Wij attenderen deelnemers aan het OCK erop dat ook met variabele aanspanningen kan
worden deelgenomen mits het programma dat toestaat. Voorbeeld. Wie over een
tweespan beschikt kan daarnaast ook inschrijven voor twee enkelspanrubrieken….óf
met een tandem. Met een vierspan zijn de mogelijkheden nog veel groter. In de finale
mag men slechts aantreden zoals men zich heeft gekwalificeerd (zelfde paard(en), zelfde
rijd(st)er).
Per manche zijn erelinten, eremetaal en paardenbrok beschikbaar.
De nieuwe Open Chaamse kampioen kan rekenen op de Grote Prijs van Alphen-Chaam,
100 kg. paardenbrok beschikbaar gesteld door de Firma Theeuwes Mengvoeders te
Ulicoten én…….. op de eeuwige roem.
Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. Juist het OCK, draagt enorm bij aan de
succesformule van het Tuigpaarden Gala. Ambiance, topsport én recreatieve
hoogstandjes, veel publiek, sfeer én menspektakel. U past als deelnemer in dat unieke
geheel. U moet het beleefd hebben.
We zien uw inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier graag vóór 5 juli tegemoet
zodat we uw komst ook via het programmaboekje kunnen aankondigen.
Heeft U vrienden of bekenden die ook willen deelnemen dan kunt U het
inschrijfformulier kopiëren of van de website (www.trouwekameraden.nl) downloaden.
Het Tuigpaarden Gala Chaam omvat naast de strijd om het OCK ook officiële
rubrieken voor tuigpaarden, hackney’s en Friezen. Daarnaast zijn er spectaculaire
snelheidswedstrijden voor menners met als inzet de eretitel Ben Hur 2012.
Aanvang 9.30 u. Finales OCK rond 17.00 u.
Wij hopen ook U dit jaar te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Namens de organisatie,
S. Leuris
Withagen 69
4861 AP CHAAM
Tel: 06 - 23 18 12 01 (na 17.00 uur)
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INSCHRIJFFORMULIER
RABOBANK
TUIGPAARDENGALA
Open Chaams Kampioenschap
Naam deelnemer:_______________________________________________________
Geboortedatum (alleen voor jeugdrubriek):________________________________________
Straat:_________________________________________________Nr:____________
Postcode:________________Plaats:________________________________________
Tel.nr:_________________________________________________________________
E-mailadres:_________________________________________________________________
Neemt op eigen risico deel aan het Rabobank Tuigpaardengala voor het Open Chaams Kampioenschap op
15 juli 2012 te Chaam.
Naam Paard:__________________________________________________________
Ras Paard:____________________________________________________________
Schofthoogte Paard:____________________________________________________
Vader Paard:__________________________________________________________
1-span______2-span______4-span______tandem_____damesnr._____jeugdrubriek.

Eventuele opmerkingen en/of bijzonderheden t.b.v. de speaker.
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Inschrijfgeld á € 5,-- zal worden voldaan bij afhalen van het startnummer,
bij inlevering van het startnummer krijgt u het inschrijfgeld retour.
Afhalen van startnummer uiterlijk 1 uur voor aanvang van de wedstrijd.
Handtekening:____________________________________
Opsturen, mailen of faxen (graag vóór 5 juli) aan:
S. Leuris
Withagen 69
4861 AP CHAAM
tel: 06 – 23 18 12 01 (na 17.00 uur)
e-mail: demeidoornhoeve@hetnet.nl
fax: (0161) 49 38 20
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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
Clubmarathon
29 juli 2012
Informatie Op zaterdag 28 juli 2012: verkenning vanaf 14.00 uur

WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
15

Aantal stops

% zand
10

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
40

% bosweg
50

24 juni 2012

Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan
29 juli 2012
Dag
10 uur
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

Clubmarathon 29 juli 2012

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD
Met hoeveel personen ?
Leden: gratis – Niet-leden: 5,00 euro
Te storten op rekening van: Ter plaatse te betalen BBQ 10 euro
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.
Werkgroep Tielt-Winge

Koetsentocht HAGELAND
21 juli 2012

Voor de derde keer organiseren wij op 21 juli een koetsentocht in hartje Hageland.
Evenals de vorige edities zal het een pittige tocht zijn met de nodige heuvels midden
de velden.
Er wordt gereden in één grote lus van ongeveer 25 km met de mogelijkheid om
indien nodig een stukje af te snijden. Halfweg is er een rust voorzien.

Vertrek: aan de oude pastorij in de
Oude Pastoriestraat 22 te 3390 Tielt-Winge,
dit tussen 09.00 en 13.00 uur.(Vergis jullie aub niet, het is Tielt in Vlaams Brabant !)
Kostprijs: leden Recreamen gratis, niet leden betalen 8€/koets en 4€/ruiter.
Drank: op de vertrek en rustplaats is er drank te koop alsook een broodje.
Inlichtingen: Theo 0497/058.649

Tot op onze nationale feestdag!
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Recreamen v.z.w. werkgroep Lennik
www.recreamen.be

Pajottenland koetsentocht
Op zondag 29 juli 2012

Een tocht van ongeveer 30 km. doorheen het prachtige Pajottenland.
Deze is volledig afgepijld en 75% onverhard.
Kenmerkend voor de streek is het licht heuvelachtige en landelijke karakter.

Vertrek tussen 10 u en 13 u. aan het oud voetbalplein,
Trontingenstraat te 1750 Lennik

Deelnemen is gratis voor Recreamenleden en 8€ voor anderen, 4€ voor ruiters.

Inlichtingen:
Herman Callebaut – 02 532 12 63
Jos Gettemans – 02 532 44 57
Fabienne Vanderheyden – 0496 673 681 en fabienne.vanderheyden@telenet.be
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Recreamen v.z.w.
Werkgroep Vorselaar

Tuigershofkoetsentocht van 2012
te Vorselaar
Deze is ook voor bereden paarden en
zal doorgaan op 19 augustus 2012
vertrek Palaaraard thv 37c Vorselaar
Deze gaat door de Kempische velden en bossen langs
75%onverharde wegen over +-30a35km, dit volledig afgepijld.
Vrij vertrek vanaf 9uur tot 14uur na inschrijving.
Goed humeur meebrengen al de rest
(hoefsmid,pechdienst,drank ,catering ...is ruimvoorzien)
Deelnemen is gratis voor recreamen leden
Anderen betalen 8euro per koets en 4 euro per bereden paard.

Hopelijk tot dan !

Lauwers Toon tel 0475/334065 lauwerstoon@hotmail.com
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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
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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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