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Vergadering van 27 juli 2012 

Menles 

Op zondag 16 september 2012 kan de Heer Provoost nog een menles 
geven.  Geïnteresseerden dienen zich te melden bij Liliane op het 
gekende GSM-nummer 0496 / 25 97 38. 

Clubmarathon 

De organisatie van de clubmarathon van 29-07-2012 wordt 
besproken.  Er zijn 20 inschrijvingen. 

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. 

In dit clubblad kunt U reeds de eerste artikelen lezen die ons werden 
bezorgd door enkele clubleden. 
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AGENDA 

Datum Ptn Omschrijving 

29-07-2012 1 Rally te Oud-Heverlee (Haflingervereniging) 

29-07-2012 1 Pajottenland koetsentocht 

29-07-2012 5 APZ - Clubmarathon 

04/05-08-2012 1 Menwedstrijd Bornem - CAN-1en 3 

05-08-2012 1 17de Koetsentocht van de Laakdalse Menners 

19-08-2012 1 Tuigershofkoetsentocht 2012 te Vorselaar 

25/26-08-2012 1 Belgisch Kampioenschap + Junioren in 
Booischot 

26-08-2012 1 Teuttocht te Zonhoven 

31-08-2012  Ledenvergadering APZ: te Zandhoven op 
domein Bruyneel om 20.00 uur. 

02-09-2012 1 Koetsentocht Affligem te Essene 

02-09-2012 1 Bostoertocht te Berendrecht 

02-09-2012 1 Ruiter- en koetsentocht Zandvliet 

14-09-2012 5 APZ – Rit naar Scherpenheuvel 
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Succes voor APZ 

 
3 leden van onze club 
slaagden erin zich te 
kwalificeren voor het WK in 
Riesenbeck in augustus. 
Gevestigde waarde Gert 
Schrijvers krijgt er 2 jonge 
kleppers van formaat bij, 
boezemvrienden Glenn Geerts 
en Sven Stuyck. 
In het laatste nummer van het 

Nederlandse tijdschrift 'de mensport' worden ze de nieuwe Lennon 
en MacCartney van de 4-spansport genoemd, niet mis als 
vergelijking! 
Glenn is amper 2 jaar bezig bij de 4-span paarden en Sven volgde 
hem een half jaar later, toch wisten beide jongens hun plaatsje te 
bemachtigen bij de wereldtop van de 4-spanrijders.  
Sven begon zijn mencarriere aan de zijde van Achille Snoeys achter 
hem op de koets. Achille werd zijn eerste grote voorbeeld en mentor 
en leerde hem de knepen van het vak. 
Daar in de stal te Oostmalle leerde Sven Achilles kleinzoon Glenn 
kende, ook 14 jaar oud, net als Sven. 
Meteen klikte het tussen de jongens, beiden bezeten door paarden 
en de mensport. 
Sven reed met Achille mee in Conty, Breda en reed achter hem op de 
koets 2 maal de grote hal in Mechelen binnen, kippevel momenten 
voor de jonge Sven. 
Toen smeden de 2 vrienden allerlei wilde plannen om later ook 
internationaal aan te treden met 2 verschillende 4-spannen en samen 
naar het WK te gaan. 
Kris en Cynthia, de moeders, moesten zuchten om de wilde dromen 
van hun zonen en trachtten hen wat in te tomen, zonder succes. 
Maar Achille zei : jongens er is niks mooier dan de 4-spansport!!! 
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Vaders Kris en Eddy steunen hun zonen, trainden samen met hen en 
droomden mee. Financieel een zware dobber maar beide families 
gingen ervoor, op hun eigen manier. 
Nu zien we Achille glunderend langs de kant rondlopen op de 
internationale wedstrijden, hevig supporterend voor zowel zijn eigen 
kleinzoon Glenn als voor zijn vroegere groom en pupil Sven. 
Hij kijkt trots toe hoe ze zich trachtten te weren tussen al die grote 
heren zoals Chardon, Exell, Erikkson, Dobrovitz en zoveel meer. 
Hij kijkt ook toe hoe ze samen de hindernissen verkennen, als 
vrienden, collega's maar in de wedstrijd zelf heel even als 
concurrenten en samen bespreken hoe ze het gaan aanpakken. 
Tijdens de vaardigheid zien we ze weer samen alles nauwkeurig af 
stappen. Is dat niet fantastisch! 
En nu samen, net als in hun dromen op naar hun 1ste WK bij de 
paarden. Glenn reed reeds, succesvol een WK bij de 4-span ponies, 
Sven begint aan zijn allereerste klus,ineens bij het koninginnenstuk. 
Medailles gaan ze nog niet winnen maar ze gaan wel terugkomen 
met een ongeloofelijke schat aan ervaringen. 
'Well done guys' zeggen ze in 't Engels. We wensen jullie beiden veel 
succes, natuurlijk ook voor ons 3de lid van de club, Gert Schrijvers. 
 
Zo zie je maar domen zijn soms geen bedrog. 
 
Cynthia. 
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Junior World Trophy ICKD en FEI Europees 

Kampioenschap 

      

Van 11 juli tot 15 juli 2012 was het voor de junioren het grote 
moment. Want zij mochten deelnemen aan de Junior World Trophy 
ICKD of FEI Europees Kampioenschap. Een leuke week begon met de 
aankomst in Wendelstein  te Duitsland waar iedereen voor een korte 
nacht overnachtte, want al in de vroege uurtjes vertrokken ze weer 
richting Wiener Neustadt, waar dit evenement zou plaats vinden. De 
sfeer onder de junioren zat er meteen in en ook bij de ouders was er 
dolle pret. Voor de junioren een potje voetbal en voor de ouders een 
goed aperitiefje. Maar er mocht niet te veel geaperitiefd worden, 
want al om drie uur moest iedereen vertrekken. Met kleine oogjes 
maar veel moed, stond iedereen paraat en vertrokken ze richting 
Wiener Neustadt, waar het prachtige weer en het mooie domein al 
op hen stonden te wachten. Daar aangekomen werden ze verdeeld 
over twee parkings, maar dat werkte de goede sfeer helemaal niet 
tegen. Meteen trainde de junioren en werden ze volledig klaar 
gestoomd voor wat er hen te wachten stond. De volgende dag 
hadden ze Vet Check en natuurlijk moest ook hierop geoefend 
worden. De junioren werden bijgestuurd door de coaches en het 
resultaat was er dan natuurlijk ook, want iedereen geraakte door de 
Vet Check. Maar dan begon het te regenen, geen probleem voor de 
Belgen. Want op de avond van de naties stond men klaar. Hapjes 
werden voor bereid, en alle andere dingen die ze door middel van 
sponsoring hadden gekregen, werden uitgestald aan het standje van 
België. Ook de andere landen hadden hun best gedaan. Maar het 
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Belgische bier en de Belgische chocolade vielen toch goed in de 
smaak. Daarom bedanken we ook de sponsors Brouwerij Palm en 
Brouwerij Moordgat (Duvel), Chocolaterie Valentino en Vleeswaren 
Marcasous. 

Na een geslaagde avond en vele delicatesse moesten de junioren zich 
voor bereiden op hun dressuur. Stress momenten en spanning waren 
hier zeker te bespeuren. Je zou voor minder als vijf jury leden je 
beoordelen en vele toeschouwers staan te kijken. Maar geen 
probleem iedereen deed het schitterend en er waren zelfs podium 
plaatsen voor de Belgen waaronder een eerste plaats voor Pierre-
Manuel Brasseur en een derde plaats voor Alexandre Trenker, Marie-
Fleur Van Laere greep net naast het podium met haar fantastische 
dressuur. Iedereen in het team vond dit natuurlijk geweldig, want 
tenslotte waren ze een team. En dat zag je ook want iedereen hielp 
iedereen, er werd naar iedereen gekeken, samen gekookt en nog vele 
andere dingen. Met de openingsceremonie was het dan ook niet 
moeilijk om er als een team te staan. Maar veel tijd om een feestje te 
bouwen was er niet, want de junioren moesten hun parcours van de 
Derby gaan verkennen en FEI rijder Gilles Pirotte moest zich 
concentreren op de dressuur die er aan kwam. De volgende ochtend 
was iedereen vroeg uit de veren, want samen gingen ze de prachtige 
dressuurproef van Gilles bekijken. En natuurlijk moesten de andere 
junioren trainen voor de derby. Jammer genoeg braken er weer een 
paar wolken open en het terrein werd drassig. De Belgen lieten dit 
niet aan hun hart komen en deden hun best tijdens deze derby.  Toch 
mocht het niet zijn voor de Belgen bij de derby. Net geen podium 
plaats voor Seppe Verlee, die vierde eindigde. Wel was iedereen trots 
dat onze FEI rijder een tweede plaats in de dressuur had behaald. Dus 
no worries, de Belgen treurden niet en wisten dat ze de volgende dag 
een sterke vaardigheid moesten rijden en natuurlijk voor de FEI rijder 
gaan supporteren in zijn marathon. De marathon bestond namelijk 
uit enkele hindernissen van de derby plus nog enkele andere, de FEI 
rijders hadden er wel enkele poorten bij gekregen. Die avond was 
iedereen druk bezig met het verkennen van zijn/haar parcours, maar 
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niets hield de junioren tegen om er toch nog een fijne en gezellige 
avond van te maken.  

De laatste dag voor de ICKD’ers was dan aangekomen en het drassige 
terrein was nog erger geworden door de regen die er uitgevallen 
was. Vele pony’s hadden het moeilijk en maakten dan natuurlijk eens 
een galopsprongetje. De Belgen deden het weer schitterend, want 
Alexandre Trenker wist een tweede plaats te behalen en Nicolas 
Rigot zelfs een eerste plaats. Na de vaardigheid ging iedereen 
supporteren voor Gilles die een mooie marathon reed en tweede 
eindigde. Zelfs supporterden ze voor de Franse FEI rijders die in een 
jongere categorie zaten. Een leuke namiddag ondanks het slechte 
weer. 

S ’avonds was dan natuurlijk de prijsuitreiking. De ene stond wel op 
het podium, de andere niet, maar dat maakte niet veel uit. Ze hadden 
zich geamuseerd en dat kon je op de gezichten lezen. Enkel voor 
Gilles was het nog niet gedaan, hij moest zijn vaardigheid nog rijden. 
De volgende dag gingen ze dan ook met zijn allen hem aanmoedigen. 
Uiteindelijk werd hij vijfde in de vaardigheid, maar hij wist de eerste 
plaats te veroveren en dat zorgde voor een grote vreugde bij de 
Belgen. Iedereen was door het dolle heen en was zo trots. Een mooie 
ceremonie volgde, maar jammer genoeg zat het er dan op en was het 
tijd om de fantastische week af te sluiten en terug naar huis te gaan. 

Tevreden menners, grooms, ouders, coachen en supporters daarvan 
was er zeker wel sprake. 

Vesna De Meyer 
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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  

 
  

mailto:lauwerstoon@hotmail.com
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Koetsentocht Affligem doorkruist opnieuw Pajottenland 

 

Paardenliefhebbers weten het al langer: ieder jaar aan het einde van de zomer 
verzamelen de meest opvallende koetsen en paarden aan het Ankerhof in Essene 
voor de Koetsentocht Affligem, één van de mooiste tochten door ons geliefde 

Pajottenland.  

 

Naast menners bezoeken steeds meer gezinnen de Koetsentocht, die stilaan 
evolueert naar een waar volksfeest. Ook voor deze elfde editie hebben de 
organisatoren opnieuw het onderste uit de kan gehaald, met speciale aandacht 

voor de kleinsten onder ons. Zij kunnen zich helemaal uitleven met ponyritjes, 
een luchtkasteel of een paardentram door het dorp. En dat allemaal gratis! 

 

Ook voor de ouders vormt de Koetsentocht een leuke uitstap: zij kunnen hun 

ogen immers uitkijken wanneer talloze koetsen in ware cowboy-stijl door de 
vijver stormen, terwijl ze genieten van een drankje en van de muzikale 
omkadering door bluesbands en traditionele volksmuzikanten. Wie honger 

heeft gekregen van al deze activiteiten, kan terecht aan een heerlijk geurend 
kippenkraam.  

 

De Koetsentocht Affligem vindt dit jaar plaats op zondag 2 september 
aan het Ankerhof (Eksterenberg 2) in Essene. Menners schrijven zich 

best op voorhand in bij Michel Chartier via 0495/295.615 of 
koetsentocht@hotmail.com.  
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VOORPROGRAMMA MENWEDSTRIJD  

AVANT-PROGRAMME CONCOURS D'ATTELAGE 

 

Plaats van de wedstrijd / Lieu du concours : Zandhoven Datum / Date:  29-30 september 2012 

 

Adres wedstrijdterrein / Adresse terrain de concours :   Mussenbaan,  2240 Zandhoven 

 

Type wedstrijd/Type de concours: CAN-3   CAN-4      +  JUNIOREN 

Organisatie/Organisation:  

Contactpersoon / Contact - Naam/Nom: Van Dessel Florent 

   - Adres/Adresse: Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk 

   -  :  0496/25 97 38  fax :  e-mail : apz79@hotmail.com 

Technisch Afgevaardigde / Délégué Technique : Papens Richard    

Voorzitter jury / Président jury :   Allo Mia 

Officieel Dierenarts /Vétérinaire officiel :  Dr. Rooymans Koen    

Rekenkamer / Bureau de calcul :   Leroy Antoni 

Parcoursbouwer / Constructeur parcours :  Van Dessel Florent 

 

Proeven /Epreuves: 

 Presentatie : tijdens de dressuurproef/ Présentation : pendant l'épreuve de dressage 

 Dressuur / Dressage : datum/date: 29 september 2012 

 Marathon : datum /date : 30 september 2012  aantal secties / nombre de sections:  3  

 Datum verkenning / date reconnaissance : 29 september 2012 uur /heure : vrije verkenning 

 Vaardigheid/Maniabilité: datum/date : 29 september 2012 water/brug hindernis - obstacle 

d'eau/pont : neen/non 

 

Categorieën /Catégories : 1 pony-poney / 2 pony’s-poneys / 4 pony’s-poneys / tandem pony-poneys 

    1 paard-cheval / 2 paarden-chevaux  / 4 paarden-chevaux / tandem 

paarden-chevaux 

    jongeren-juniors 

 

Inschrijving:/ Inscription : Ten laatste op /Avant le : 16 september 2012 bij de VLP /à la LEWB 

 

Bijzondere opmerkingen: 

 HONDEN dienen VERPLICHT aan de leiband !!! 

 Er is geen elektriciteit voorzien. 
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TE KOOP : 

Merrie  
1,24 m  
11 jaar  
Geleerd in enkel en dubbelspan met marathon wedstrijdervaring  
zadelmak  

harde werker  

Paspoort / chip en mutatiedocument aanwezig  
hoeven en tanden net gedaan  
ontworming en inenting volgens schema  
uitgesloten voor slacht  

vraagprijs 1450€  
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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 

 

http://www.koetsenverhuur.be/

