APZ – Nieuws
Vergadering van 31 augustus 2012
APZ – CAN 29/30 september 2012
Op woensdag 26-09 en donderdag 27-09 zullen de hindernissen
worden aangekleed. Diegenen die zich geroepen voelen om de
hindernissen mee te versieren worden gevraagd om die dagen
naar het terrein te komen. Graag zoveel mogelijk “groen”,
“bloemen” of “sierfruit” meebrengen.
Wij zijn ook nog steeds op zoek naar hindernisrechters. Gelieve
Uw naam door te geven aan Liliane indien U hieraan wilt
deelnemen. Ook schrijvers voor de dressuur hebben wij nog
nodig. Denk er aan: dit is leerzaam voor onze jeugd !!!!!!!
Wie kan er een paardenvan aanleveren voor de jury?
Op de parking zouden wij graag een remorque zetten voor het
opvangen van mest.
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
14-09-2012
5 APZ – Rit naar Scherpenheuvel
16-09-2012
1 Essense aanspanning
29/30-09-2012 5 APZ – CAN 3, 4 & juniors
30-09-2012
1 Rucphen Dressuur-Vaardigheidswedstrijd
30-09-2012
1 Rit van Frank en Kees
07-10-2012
1 De Vierlandsheren, Bepijlde ruiter- en koetsentocht
Felix Deltour Boogstraat42 te Zutendaal GSM 0476/45.42.92

26-10-2012

Ledenvergadering APZ: te Zandhoven op
domein Bruyneel om 20.00 uur.

28-10-2012

2de Tuigershof Tocht 2012
Recrea-Men op de site of Toon Lauwers
0475/33.40.65 of mail : lauwerstoon@hotmail.com
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Sven Stuyck - 1ste WK.
Svens 1ste Wk was werkelijk een groot succes
voor hem.
De opening was een echte belevenis, alleen de
hitte speelde wel wat parten. Vermits Belgium
vanvoor in het alfabet komt moesten de 4
menners wel meer dan een uur in de vlakke zon
staan, met pak, das en hoed op tot
alle protocollaire cermonieen achter de rug
waren.
Maar Glenn en Sven genoten en bestudeerden
alle deelnemers die voor hen voorbij kwamen.
De vet check verliep goed voor Sven.
Donderdag was dressuurdag voor Glenn en Gert.
Gert reed de dressuurproef van zijn leven, Glenn
kreeg echter te weinig punten toebedeeld volgens
de talrijk opgekomen Belgische supporters.
Vrijdag dressuurdag voor Felix en Sven. Felix reed een mooie proef, wat ook beloond werd met zijn
beste score van dit jaar. En Sven trachtte in de hitte alles uit zijn span te halen wat er in zat. Hij kreeg
een score van 59 waar hij door vele buitenlandse concurrenten felicitaties voor kreeg, 59 op je 1ste
Wk is super zeiden ze.
De marathon dan, temperatuur zowat 35 graden. Sven mocht gelukkig als 1ste starten maar de hitte
was toch al goed te voelen. De marathon was de zwaartste klus van heel het jaar maar hij wist hier
zonder kleerscheuren goed door te komen, wat hem de 2de plaats van de Belgen opleverde. Glenn
had wat pech in 1 hindernis en Gert reed weer razend snel, dit was werkelijk zijn WK. Felix eindigde
als laatste Belg.
Laatste dag de kegels, zowat de specialiteit van Sven. Hij slaagde erin foutloos rond te komen met
een kleine tijdsoverschrijding van 1,84 strafpunten. Toen werd het spannend, de toppers moesten nog
komen en Sven hoopte op een barrageplaats. En zowaar slaagde hij erin, hij was bij de beste 10 van
de wereld en mocht in de barrage nog een keer aantreden. Vlug de barrage ingeoefend en daar ging
hij weer.
Een barrage moet volgens hem met risico's gereden worden, hij ging razend snel maar dit leverde
hem wel 2 balletjes op. Toch eindigde hij nummer 7 van de wereld in de kegels en 18de in het
eindklassement. Dit had hij nooit durven dromen toen hij richting Riesenbeck afreisde.
Het landenteam eindigde tevens op een schitterende 6de plaats in het eindklassement.
België heeft echt wel laten zien dat hun 4-spanmenners klaar zijn om binnen 2 jaar terug mee te
spelen op de internationale scene!
Na het WK kwam er een einde aan de samenwerking tussen Sven en de arabofriezenmenstal Jelles
home.
Sven was reeds een tijdje aan het werk met zijn eigen 4-span Lippizaners, jonge kleppers tussen de 5
en 8 jaar, een totaal nieuwe uitdaging voor Sven.
Zandhoven 2013 wordt het 1ste aantreden van Svens nieuwe paarden, iets waar hij enorm naar
uitkijkt om terug met eigen span en zijn eigen vertrouwde grooms aan te treden.
Er wordt druk gewerkt en alles verloopt momenteel volgens plan.
Het voorspan, 2 Hongaren van stal Dobrovitz zorgde in 't begin wel voor een taalprobleem, opgelet
draf maar er gebeurde niks, de paarden begrepen er niks van en Svens Hongaars is ook niks waard.
Het achterspan begreep dit zeer goed en snapten niet waarom het voorspan niet vertrok!!!
Maar na 1 maand heeft Robbi toch al door wat de Vlaamse taal inhoudt, Spot zal binnenkort ook zijn
taalbad wel met succes beëindigen.
Na enkelspan Fjord, 4-span Fjorden, 4-span ponies en 4-span arabofriezen wordt dit Svens zoveelste
uitdaging om opnieuw aansluiting te vinden bij de 4-span paarden.
Heel het team kijkt er vol spanning naar uit en trappelen vol ongeduld om terug in actie te schieten.

(WK te Riesenbeck (D) van 15-19 augustus 2012)
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Wereldkampioenschappen in Riesenbeck (Dl.)
15-19 augustus 1012
“ de spanning en spontane emoties laaiden hoog op”
************************
De maandagmorgend om elf uur was iedereen van de ploeg verzameld en starten we de
motoren richting WK, 50 deelnemers uit 21 landen over heel de wereldbol, een 350 km. van
huis naar Dl. richting Osnabruck en zonder strubbelingen onderweg stonden we aan den
ingang van de terreinen nog voor den drieën. Ook de Rob en Angelique nestelden zich bij
ons kamp tussen de andere drie Belgische deelnemers; er was plaats en de organisatie was
heel behulpzaam; we hadden zelfs een eigen hosteske, Johanna, om ons ter hulpe te zijn en
wegwijs te maken heel de week lang.
Op dinsdag was er de eerste proef al, heel belangrijk voor iedereen : de paarden moeten fit
bevonden worden door de veeartsen en de jury; dus wij heel scherp en verzorgd voor da
alziend oog…alles werd voor ons goedgekeurd, wa nie voor iedereen zo is : Felix Brasseur
had enen nie goed en ook Mark Weusthof bv. die kon er enen voor goed op stal zetten…en
das geen goed begin, want gewoonlijk zijn het de beste, de oudste en meest ervaren
paarden die ertussen uitvallen en die nie goed gemist kunnen worden!!!
En savonds worden de wereldspelen geopend bij nen “nationsevening”, da is ne gezellige
ontmoetingsavond tussen de landen, waarbij elk land zijn geliefste en lekkerste producten
ten toon spreidt en laat proeven; Zo hadden wij een drietal vaten Palm + tap (da bier uit
ons land is wereldwijd gegeerd – dus altijd prijs) meegebracht, de lekkerste pralines van
België en nen hoop vlees, worsten (o.m. door onze Willy Naessens gesponsord van zijn
vleesfabrieken) en noem maar op, een tafel van ne meter of vijf lang vol hapjes en
versnaperingen. De meiskes zorgden voor de hapkes en de jongens (allemaal - ook
tvrouwvolk- in ne knalrode dezelfde Belgisch getinte polo geschonken door de Louis
Groenen ) zorgden voor den tap, maar da was nie zo” einfach”; er was iets aan den
drukmeter volgens onzen brouwerszoon, den Dirk, en zo was da ook; al goe da we nen hele
attente halven Hollander bij hadden, de Rob ging onverschrokken naar de tentuitbaters en
kreeg wat ie wou, zodoende kwam alles goe en stroomden de meeste landen naar België toe
voor dat lekker bier, goei pralines. Het ging er overal druk aan toe, want de Palinka’s van
de Hongaren met Goelasch, de Vodka en gegrilde hepsen van de Tsecken, de eigen wisky
van Australië, de gamon- hesp van de Spanjaarden, de haring met drukpe van de
Zweden….en nog zo veel lekkers, ging er goed in. En tussendoor worden en dan
gemakkelijk contacten gelegd en veel gelachen!!! Nen hele gezelligen avond is da om nooit
te vergeten!!!
Op woensdag begint de echte wereldkampioenschappenstress; de inzet is bijzonder en heel
belangrijk; we plannen goed heel dezen dag die vooral bestaat uit verkenning der trajecten
en hindernissen en een heel gedreven dressuurtraining; ons startuur is op donderdag om
half drie, dus met nogal wa goeie voorbereidingstijd. Bij het losrijden in de namiddag op
woensdag worden we gewaar dat het span top is en heel bijzonder draait. Dit geeft aan het
team een goed gevoel. Tussendoor komen we Jan De Clerck, Domo, tegen, das lang geleden
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maar hij is nooit weg geweest van het vierspan zegt hij ons en sponsort hier hindernis 1 in
de marathon; Hij volgt hier zijn gesponserd span van Felix Brasseur. ’s Avonds bespreken
we in team den dag bij een lekker etentje en een goei pintje; we hebben nogal wa plezier
ook samen met Rob en Celestine; de jongeren trekken nog wel naar de partytent, niet te
lang want de volgende dag is er de belangrijke dressuurproef.
Donderdag dus, groten dag, heel het team is gezond gespannen en weet wat te doen staat,
het draait wereldkampioenschapachtig; de paarden staan heel goed op tijd afgeborsteld te
wachten; eerst worden Jazz en Victor losgereden in tweespan; daarna wordt alles op zijn
plaats in het vierspan gezet; Gert is ook klaar, hij is streng gespannen met veel adrenaline
door zijn lijf en hij brengt da over naar het span; Zo komen ze ook heel gedreven het
hoofdstadion in en ge kunt zien dat da iets ga geven; de proef draait super : de bewegingen
zijn uitzonderlijk, de figuren perfect, ook de gangwisselingen, genen enen heeft zon
schouderbinnenwaarts laten zien; Gert zet de proef van zijn leven neer, en rijdt onder
oorverdovend applaus de arena uit; het publiek en ook de jury vonden dit een subliem
nummer!!! de ontlading is groot en wanneer heel het team en supporters dan samenkomen
naast het stadion vloeien er vele vreugdetranen en…terecht, ..twee, drie jaar lang heeft heel
het team hieraan gewerkt ( met nogal wa dalen van buitenaf aangebracht), maar wa denkt
ge : we geven ons nooit gewonnen !!!! hier op de WK de sublieme piek :het resultaat : 47
p.!!! da geeft ne serieuze kik met vele spontane emoties…. De eersten dag kwamen 30
vierspannen in de ring en we eindigden tot dan toe op een heel knappe 5° plaats; iedereen
sprak over deze super mooie proef!! Na dag twee in de dressuur eindigden we op een
verdiende 9° plek overall…
Vrijdag is ne rustdag voor de paardjes, voorbereiding voor de zware marathon; tussendoor,
het is hier altijd snikheet, tegen de 40 °; en wij maar verkennen in die hitte, de hindernissen
en trajecten feilloos in onze bollekes steken.
Op zaterdag hadden we de 17° startplaats om 11.30 u. en rond den enen kwamen we zonder
problemen (we haalden het staptraject in 8.34 – op de second just) in H. 1, de Domohindernis gesponsord door Jan De Clerck, heel technisch maar ook hier en daar ruim op
snelheid; de paarden en het team deden da perfect, heel kort en snel; na een paar honderd
meter doken we H. 2 (de waterpartij) in door de rivier, een massa volk moedigden het span
aan en ook hier werkte het team, die achterpaarden Jazz en El Fiero sleuren en werken en
de voorpaarden Victor en Onyx twijfelen nie meer en schieten in de poorten. H. 3, 4 en 5
volgen elkaar heel kort op, ook hier was er nergens een probleem en deed het span alles wat
gevraagd werd en gepland was en zo kwamen we goed gefocust aan die zware
bruggenhindernis in een dal in het bos, loodzwaar en kaiheet; aan de ingang sprong een
van de hindernisrechters voor het span, onze voorganger Carlo Masceroni (I.) was daar
nog zijnen toer aan tmaken; efkens een rondje door het bos en toch een bitje uit het ritme
kwamen we aan poort A, maar dan versnelde het span weer en onder luid gejuich van de
duizenden toeschouwers hier reden we feilloos en oerhard de hindernis uit. Hierna
dienden we een drietal km. traject te maken door de bossen en daar konden we onze
voorganger Mascaroni eindelijk voorsteken om zo H. 7, heel technisch, aan te vatten, da
ging goe maar nie snel genoeg, de paarden dachten precies dat het na dieën langen
tussenweg al gedaan was. De achtste hindernis, direct na het doorkruisen van de rivier ligt
op en rond nen heuvel met heel korte wendingen op en rond die hellingen; oppassen
belazen hier ( er zijn vele spannen die zich hier misrekenden) en da deden we ook, zonder
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enig probleem kwamen we heel content in die aanhoudende hitte aan de aankomst; alles
was perefect gelopen, genen enkele hoek aangeraakt en ook geen enkel balleke doen vallen.
De paarden, super in vorm, waren echt nie moe. Tot dan toe stonden we weer op een
verdiende 5° plaats….en weer waren de emoties groot bij heel het team en pinkte men hier
een daar een vreugdetraantje… In totaal eindigden we op de elfden stek (van weeral heel
de wereld!!) met een puntentotaal van 96 (Chardon- 7°- had 93 p.- dus we komen dicht) in
dieë loodzware marathon!!! Een portieke scampies van de kok en een fris pintje kon er wel
af . Iedereen was de mond vol over die knalprestatie; Na dressuur en marathon samen
stonden we op die fel begeerde 10° plaats (in den top-tien van de wereld!!!)….
Op zondag is er de slotproef tussen de kegels, heeeeel belangrijk, hierna worden pas de
prijzen uitgedeeld; het was weer bloedheet, in het stadion tegen de 50 °; Toen het span het
nokvolle stadion inreed, heel geconcentreerd, kondigde de speaker aan : “Nu komt het
grandioze slot; de tien besten van de wereld strijden nog tegen mekaar.” Gert reed weer
heel goed gespannen maar vol zelfvertrouwen zijn parcours, enkel kegel 12 (eigenlijk ne
simpele rechtvooruit) viel, maar hier eindigt het niet en voortgestuwd door die mooie week
al, reed ie voor de rest vlekkeloos, een paar sec. buiten tijd, 4,16 strafpunten….en “ in
totaal behoudt hij tot hiertoe zijn 10° plaats” roept de speaker af…. Er moeten er nog 9
komen en goed rijden… Lazar (H.) 8°, rijdt super maar de laatste poorten vallen en ook wa
tijdfouten; hij duikelt naar de 12° plaats en wij stijgen nog naar de 9° plaats ( één cijfer in
plaats van twee); Wa heeft ons team allemaal gepresteerd hier op de
Wereldkampioenschappen!!! : een onvoorstelbaar resultaat da ons allemaal en heel de
supportersaanhang veel deugd doet…en we staan nu nog maar aan het begin, veertien
dagen geleden waren we nog volop aan twisselen en proberen met andere paarden….
En in teamverband samen met de Glenn en de Sven behaalden we ook nog een knappe 6°
plaats.
Da moest savonds nog gevierd worden; de wereldkampioen Boyd Exell en zijnen tweede
maat Chester Weber drongen aan da we mee kwamen naar hun gratis feestje …en jawel
tging hard en heeeeel veel plezier, vooral ook nog met de Duitsers en hunne jarige George
Von Stein (wa is da een fuifbeest!!!)
…en nog eens nen dikke emotionele proficiat aan heeeel het team, na lang hard
samenwerken op een goeie manier en vooral als echte vrienden onder mekaar zijn we er
eindelijk weer….EN TIS NOG MAAR EEN BEGIN!!!!!(onze achterpaarden :Jazz Gigant A – ZES jaar, op heel de WK de jongste uit den hoop!!! - en El Fiero – zeven jaartwee BWPers,….. en die zijn nu al supergoed)!!)
********************************
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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
Rit naar Scherpenheuvel
14 september 2012
Informatie Mogelijkheid om te eten: 3 pistolets + 1 koffiekoek + 1 drank = 7,00 euro.
Gelieve op voorhand te bestellen

WEGPARCOURS
Totaal aantal Km

Aantal stops

% zand

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard

% bosweg

10 september2012

Manège Stal CAVARO, Busselen 5 – 2260 Westerlo
14 september 2012
Dag
09 uur eerste vertrek
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

Rit naar Scherpenheuvel – 14 september2012

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
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

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

Pagina 7/18

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

Pagina 8/18

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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Marathon 29 & 30 september 2012
Zoals reeds eerder aangehaald, gaat de marathon van het APZ door op 29 en 30 september
2012 en dit op ons APZ-oefenterrein te Zandhoven, Mussenbaan.
Het is dan ook onze bedoeling om, naar jaarlijkse gewoonte, van deze marathon iets moois te
maken. Hiervoor willen wij beroep doen op de medewerking van al onze clubleden.
Voor de marathon voorzien we vijf hindernissen gelegen aan ons dressuurterrein in de
Mussenbaan. Zoals voorgaande jaren is het ook nu de bedoeling om deze hindernissen aan te
kleden tot een mooi geheel. Het bestuur van het APZ is per hindernis op zoek naar een clublid
die de verantwoordelijkheid hiervoor wilt nemen. Hij of zij dient dit zeker niet alleen te doen
doch wel met behulp van medewerkers die hij/zij zelf aanbrengt. Dit alles gebeurt in overleg
met het APZ- bestuur. De uitvoering van deze werken zou wel dienen te gebeuren de week
vóór de marathon zodat alles klaar is tegen de verkenning op zaterdag 29 september 2012.
Voor deze wedstrijd hebben wij echter nog vele bereidwillige medewerkers nodig. Hierbij
denken wij aan volgende functies: hindernisrechters, tijdopnemers aan het einde van de Asectie, het begin van de B-sectie en aan de rust, keukenpersoneel, tappers en bedieners, … .
Ook op zaterdag hebben wij mensen nodig die bereid zijn om te schrijven bij de juryleden
voor de dressuur. Zoals je ziet hebben wij echt nood aan vele medewerkers om deze
wedstrijd tot een goed eind te brengen.
Graag hadden wij terug de beschikking gekregen over enkele paardenvans voor de
hindernisrechter.

Invulformulier medewerkers: af te geven aan Liliane
Naam en Voornaam: …………………………………………………………………
Geboortedatum (voor de verzekering): ………………………………………………
Telefoonnummer en/of GSM-nummer: ………………………………………………
Wo26 sep

Do 27 sep

Vr 28 sep

Za 29 sep

Zo 30 sep

Ma 01 okt

Dressuur: schrijvers
Hindernis: aankleden
Hindernisrechter
Tijdopnemer
Tappen
Bediening
Keukenpersoneel
Opruimen
Geen voorkeur maar
ik wil wel helpen
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Mortsel, 16 september 2012

Aan de sponsors van de jaarlijkse Marathon
van het APZ te Zandhoven.
Aangespannen Paard V.Z.W.
P.a. : Didier BILLIET
Molenlei 112
2640 MORTSEL
GSM : (0496) 25 97 38
Email : apz79@hotmail.com
Web: www.apz-zandhoven.be
Bankrekeningnr. :
733-1413196-33

Geachte Sponsors,

De jaarlijkse marathon met koetsen en paarden te Zandhoven is ieder jaar een groot succes.
Dit niet alleen door het groot aantal deelnemers, die voor een boeiend spektakel zorgen en
bewijs leveren van vakkennis op het gebied van mennen, maar meer nog door het groot aantal
toeschouwers die er meestal een familie bijeenkomst van maken.
In alle eerlijkheid moeten we nochtans toegeven dat zonder sponsering een goede en vlotte
organisatie niet mogelijk is.
Wij houden eraan om allen die ons voorgaande jaren gesteund hebben aan te schrijven, hun
van harte te bedanken voor de steun die ze vroeger hebben geleverd en de hoop uit te drukken
dat wij diezelfde steun dit jaar nogmaals mogen genieten.
Dit jaar heeft de marathon plaats op 29 en 30 september 2012.
Wij danken U bij voorbaat,

Hoogachtend,

Flor Van Dessel
Voorzitter APZ

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

FAKTUUR

SPONSERING WEDSTRIJD OP ZATERDAG EN ZONDAG 29-30
SEPTEMBER 2012
SECRETARIAAT:
VAN DESSEL FLORENT
LAAGLANDWEG, 13
2610 WILRIJK
GSM: 0496 25 97 38
Email: apz79@hotmail.com
IK ONDERGETEKENDE ........................................................................
WOONACHTIG TE:
........................................................................
TELEFOON:
..................................
WENS EEN SPONSERING TE DOEN VAN:
Aantal

1)
2)
3)
4)

HINDERNIS
SPANDOEK
STAND
PRIJZEN

...........
...........
...........
...........

VAN 250 Euro
VAN
50 Euro
VAN 125 Euro
VAN ........Euro

Aftrekbaar van de belastingen.

DE BETALING KAN GESCHIEDEN DOOR OVERSCHRIJVING OP
ONZE
REKENING 733 – 1413196 – 33 OF CONTANT
DATUM: ........... / ..................../ ..............
HANDTEKENING APZ

HANDTEKENING SPONSOR

NAAN & FUNKTIE – STEMPEL

NAAM & FUNKTIE - STEMPEL

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be.
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MENCLUB “DE HANGIJZERS”
ACHTMAAL
Secretariaat: p/a Frank Vissers
Schijfse Vaartkant 10
4715 SJ Rucphen
mail: info@vissers-klusbedrijf.nl

Inschrijfformulier Rucphen Dressuur-Vaardigheidswedstrijd
Geacht menners en menverenigingen,
Op zondag 30 september 2012 organiseren wij een dressuur-vaardigheidswedstrijd.
De wedstrijd bestaat uit 2 dressuurproeven en een vaardigheidstraject met barrage waarbij
alleen tijdens de barrage groomen is toegestaan.
Dit alles zal meetellen voor de regiocompetitie (telt niet voor de KNHS ) en zal onder het
reglement volgens de regio (www.regiocompetitie.com) en het nieuwe puntensysteem
verreden worden.
Deelnemers in een hogere klasse dienen ook in deze klasse te starten; zowel voor de
dressuur als voor de vaardigheid . Gelieve dit op te geven bij inschrijving.
Een veiligheidscap is verplicht in zowel dressuur als in de vaardigheid.
U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend te sturen of te
mailen naar het bovenstaand adres.
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- (dit is inclusief € 5,- borg voor de startnummers).
Gelieve dit te betalen op de wedstrijddag zelf .
U kunt inschrijven t/m 23 september
Na inschrijving ontvangt U van ons ( uiterlijk 4 dagen voor aanvang ) de nodige informatie.
U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte WA verzekering alsmede dienen alle dieren
gechipt en correct te zijn ingeënt. Indien erom gevraagd wordt moet U dit kunnen
overleggen .
Naast de dressuur-vaardigheidswedstrijd is ook de jaarlijkse recreatie rit, U wellicht bekend
als “de rit van Frank en Kees”.
Na de dressuur is er de mogelijkheid om de recreatierit te rijden.
Voor een routebeschrijving kunt U zich op het secretariaat melden.
Voor de deelnemers van de dressuur-vaardigheidswedstrijd zijn hieraan geen extra kosten
verbonden.
Met vriendelijke groeten, Frank Vissers en Kees Akkermans

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be.
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MENCLUB “DE HANGIJZERS”
ACHTMAAL
Secretariaat: p/a Frank Vissers
Schijfse Vaartkant 10
4715 SJ Rucphen
mail: info@vissers-klusbedrijf.nl
INSCHRIJFFORMULIER DRESSUUR-VAARDIGHEID 30 SEPTEMBER 2012
Naam deelnemer………………………………………………………………………………………………………….
Adres…………………………………………………………………………………………………………………………….
PC …………………………………………Woonplaats ………………………………………………………………….
Tel nr………………………………………… Email………………………………………………………………………..
Naam groom(s)……………………………………………………………………………………………………………..
Spoorbreedte rijtuig………………………………………….
Dressuurklasse…………………………………………
Vaardigheidsklasse…………………………………………
Aanspanning :

* enkelspan
*pony

* dubbelspan
* meerspan
*paard
doorhalen wat niet van toepassing is

Namen pony,s en paarden :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum …………………………………………Handtekening……………………………………………………………
Kinderen onder de 12 jaar zijn niet op het rijtuig toegestaan. De wedstrijd wordt geheel op eigen risico
verreden. Het bestuur, medewerkers, grondeigenaren en overige betrokkenen kunnen op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld en/of gehouden worden voor schade veroorzaakt door en/of aan deelnemers,
bezoekers en hun eigendommen. Wij wijzen u erop dat een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering verplicht
is en dat ieder paard/pony gechipt moet zijn en een geldig inentingsbewijs dient te hebben. Let op: hier kan op
gecontroleerd worden! Tijdens de wedstrijd is het dragen van een veiligheidscap verplicht. Deelnemers die
geen veiligheidscap dragen worden uitgesloten van deelname!

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be.
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RIT VAN FRANK EN KEES
recreatie & dressuur
Beste menners, ruiters, amazones, fietsers en wandelaars.
Op zondag 30 september 2012 organiseren wij namens menclub de Hangijzers
de jaarlijkse recreatierit.
Deze rit kan zowel aangespannen als onder het zadel verreden worden.
De rit is dit jaar gedeeltelijk over de weg en gedeeltelijk over menroutes. De
lange route is ± 30 km en de korte route ± 20 km.
Voor de liefhebbers van fietsen en wandelen hebben we ook dit jaar een mooie
route uitgestippeld. Zij kunnen zich melden op het secretariaat.
De kosten voor deelname aan de recreatierit zijn:
Aanspanning: € 7,50 en Ruiters: € 5,- Wandelaars en Fietsers: gratis
Naast de recreatierit wordt er ook een
dressuur-vaardigheidswedstrijd gehouden.
Hieraan kan natuurlijk ook worden deelgenomen. Deze wedstrijd bestaat uit 2
dressuurnummers en een vaardigheidsparcours met barrage.
U bent nadien vrij om nog een rit door het bos te maken.
Deze wedstrijd wordt verreden onder het reglement van de Regiomencompetitie ( www.regiocompetitie.com) ; startkaarten- en coupons van de
KNHS zijn niet nodig.
De kosten voor deelname hieraan bedragen € 20,- (dit is inclusief € 5,- borg van
het startnummer, welke U na inlevering terugontvangt).
Dit alles vindt plaats op het terrein nabij Frank Vissers,
Schijfse Vaartkant 10 in Rucphen.
Graag opgeven voor zondag 23 september as.
Opgeven voor de recreatierit:
manondennis@hetnet.nl Kees Akkermans, tel. 06-4239 7641
Indien wij uw mail hebben ontvangen, bent u automatisch opgegeven, en kunt
u starten tussen 10.00 uur en 13.00 uur.
Opgeven voor de dressuur-vaardigheidswedstrijd:
info@vissers-klusbedrijf.nl Frank Vissers, tel. 06-2240 5218
Deelname aan de rit en/of dressuur-vaardigheidswedstrijd is geheel op eigen
risico. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte WAverzekering. De dieren dienen gechipt en correct geënt te zijn.
Menclub de Hangijzers is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, in
welke vorm dan ook, veroorzaakt door deelname of bezoek aan deze wedstrijd.

TOT ZONDAG 30 SEPTEMBER A.S.
Namens menvereniging de Hangijzers, Frank Vissers en Kees Akkermans

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
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INSCHRIJVINGSFORMULIER ESSENSE AANSPANNING

Tijdig aangeven tot 11/9/2012

Mevr. Gerd Havermans
GSM 0498/14.25.33
Of via ons
Contactadres:

16 september 2012 (ook
essense.aanspanning@hotmail.be

voor niet-leden)

Rit afgepijld door Gerd en Mark Van Geldorp
WEGPARCOURS: MAX 30 km
VERTREK: tussen 10 en 11.30 uur, ONTHAAL: gratis koffie, thee en cake
PLAATS: Blikstraat 59 te Nieuwmoer
EINDDATUM INSCHRIJVING: 11 september 2012

Inschrijvingsgeld: *leden gratis
Niet leden * 5 € per koets
Catering: volwassenen 15 € en kinderen 8 € INSCHRIJVING VERPLICHT
Te storten op rekening van de ESSENSE AANSPANNING

IBAN BE 50 8600 1140 1118 BIC: SPAABE22
Of af te geven aan de organisator voor ’t vertrek.
Naam………………………………………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………………………..
Polisnummer………………………………………………………………………………..

Ondergetekende verklaart verzekerd te zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en ontlast de inrichter
van alle verantwoordelijkheid, vóór, tijdens en na de vernoemde activiteit. De Menner dient de
wegcode te respecteren
Handtekening van de menner,

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
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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€

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
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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
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