APZ – Nieuws
Vergadering van 26 oktober 2012
CAN 2012
Na de wedstrijd hebben we, als club, veel positieve mails ontvangen
over onze wedstrijd. De catering is blijkbaar ook goed bevonden
want op zondag was alle etenswaar op. Ook het drinken was
allemaal opgedronken.
Prijsuitreiking

Sfeerbeeld van een
wedstrijd onder een
prachtige zon
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Wie nog meer sfeerbeelden wil zien van onze wedstrijd kan steeds
terecht op de website vans ons clublid Willo Van Berkel
(www.koetsiersclub.be).
Paardenwijding
Op 04 november gaat de paardenwijding te Zandhoven door. Het
APZ vertrekt in groep aan de Populier. Na de wijding kan er nog wat
nagepraat worden bij een borreltje en een broodje aan de camion
van Flor.
De paardenwijding van Millegem is gepland op 18 november 2012.
De leden van het APZ worden gevraagd om, individueel, naar het
kerkje te rijden. Of er echt een zegening zal plaatsvinden weten we
niet dit jaar. Door problemen vorig jaar weigert de organisatie om de
stoet van tractoren en paarden nog te organiseren. Nadien vertrekt
iedereen terug individueel naar huis.
VERGADERING
Om reden dat op 30 november 2012 te Brussel een algemene
kalendervergadering doorgaat waar het bestuur aanwezig moet
zijn, wordt de vergadering van het APZ, uitzonderlijk, een week
vervroegd, namelijk op 23 november 2012 om 20.00 uur.
Koetsenbeurs:
De koetsenbeurs van het APZ gaat door op 16-12-2012 in de
gemeentelijke magazijnen van Zandhoven in de Populierenhoeve. In
het tijdschrijft “Paard & Rijtuig” is de datum foutief vermeld: dus
NIET op 09-12-2012.

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
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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.

AGENDA
Datum
04-11-2012
11-11-2012
16/17/18-112012
16/17/18-112012
18-11-2012
23-11-2012

Ptn Omschrijving
5 APZ – Paardenwijding Zandhoven
1 Herfstrit van Jef en Gert te Hoogstraten
(Tel.: 03/3146797)
Koetsenbeurs ‘s Hertoghenbos
Opendeurdagen bij koetsenbouwer Van den Heuvel
en Tuigmaker Van Der Wiel te Achel

5

APZ – Sint-Elooiviering MIllegem: deelnemers van de
club worden gevraagd van thuis naar het kerkje van
Millegem te rijden.

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

ZOEKERTJES / TE KOOP:
Wie iets te koop wil aanbieden of iets zoekt dat te maken heeft met
de paardensport, kan dit nog steeds aan ons doormailen. De vraag of
advertentie zal dan een tweetal maanden verschijnen in ons clubblad
en op onze website. Dit is een gratis dienst voor onze leden.
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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
APZ – Paardenwijding Zandhoven – 04 november 2012
Informatie Zoals alle jaren verwachten wij een massale deelname van de leden van het
APZ. Na de rit samenkomst op de parkingvoor het nuttigen van een droogje
en een natje zoals gewoonlijk.
WEGPARCOURS
Totaal aantal Km

Aantal stops

% zand

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard

% bosweg

26 oktober 2012

Jumpingterrein Zandhoven, Populierenhoeve te 2240 Zandhoven
(aan het containerpark)
04 november 2012
Dag
Bijeenkomst om 10.00 uur
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

APZ – Paardenwijding Zandhoven

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD
Aantal personen:…………..
Te storten op rekening van: Ter plaatsen 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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Het APZ zal aanwezig zijn op deze Kersthappening met een standje
om onze sport en club te promoten.
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Wintertips tegen verveling
Vanwege het slechte weer staan paarden in de winter vaak langer op stal. Dit is
natuurlijk hartstikke saai en daarom moet je zorgen voor afleiding.
Een extra plakje stro of hooi mag altijd. Je paard heeft dan wat te doen. Je kan ook
een berkenboomstammetje in de stal te leggen of hangen. De meeste paarden
vinden het fijn om hierop te knabbelen en het kan geen kwaad.
Sommige paarden vinden het leuk als je een skippybal in hun stal hangt. Ze kunnen
er lekker tegen boksen en zo hun tijd een beetje opvullen.
Je kunt ook makkelijk zelf een snoeptonnetje maken. Neem een stevig, goed af te
sluiten kunststof tonnetje. Maak in het midden van de zijkant van het tonnetje een
gaatje met een doorsnee van 4 à 5 cm. Doe er wat grotere brokken of
paardensnoepjes in. Door met het tonnetje te rollen, vallen er brokjes uit. Zo is je
paard uren bezig.

Pas op met wortelen en bieten
Winter?
Pas op met wortelen en bieten. Bewaar ze vorstvrij want bevroren voedsel kan
darmstoornissen (koliek) veroorzaken.
Pas bij jonge paarden in de winter op met krachtvoer. Als een paard weinig of geen training
krijgt en wel grote hoeveelheden krachtvoer kunnen er beschadigingen aan het
gewrichtskraakbeen ontstaan.
Door het gebrek aan vers groenvoer krijgt een paard minder vitamine A binnen. Als het
paard een paar kilo brok krijgt, is er niks aan de hand. Maar wanneer u alleen hooi voert, kan
er een tekort ontstaan.

Paarden in de winter
Is het zielig als paarden buiten staan in de winter? Wij vinden van niet ;-)
Paarden die gewend zijn aan het buitenstaan hebben zich goed kunnen aanpassen
aan de geleidelijke verandering van de temperaturen. De vacht past zich aan en
groeit, waardoor het paard een ideale bescherming krijgt tegen de koude.
Wij hebben zelf Friezen en een Shetlander, als je ze ziet is het duidelijk dat ze zich
erg goed aanpassen aan de koude. Met volbloeden hebben we zelf niet zoveel
ervaring, toch lopen er bij kennissen zelfs Arabische volbloeden buiten rond. De
beestjes zijn heel gezond.
Iemand vertelde me eens dat je na sneeuwval aan het dak van een huis kan zien of
het goed geïsoleerd is. Als de sneeuw er op blijft liggen, is de isolatie goed. Als de
warmte ontsnapt, zou deze de sneeuw op het dak doen smelten. Als je een paard
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met een flinke wintervacht in de weide ziet staan bij sneeuwval, dan zal je merken
dat de sneeuw op de rug blijft liggen. Net zoals bij het dak van de woning is er geen
verlies aan warmte. De ideale isolatie dus. Als je de foto van de maand bekijkt, zie je
een leuk voorbeeld van de goede isolatie van de vacht.
Je zal merken dat de vacht van de paarden ook wat vet aanvoelt. Dit is een
natuurlijke bescherming, die de paarden nodig hebben om de koude te weren. Het is
daarom niet verstandig deze bescherming eruit te borstelen. Verzorg de manen en
staart, maar wees wat minder fanatiek bij de verzorging van de vacht.
Het is ook nuttig om bij paarden die in de winter buiten staan een schuilstal te
voorzien. Alhoewel je waarschijnlijk zal merken dat ze deze amper gebruiken.
Schuilstallen worden in de praktijk door de paarden vooral opgezocht op hete
zomerdagen.
Vers water is in de winter ook een must. Juist nu heeft je paard behoefte aan
voldoende drinkwater. Bij lichte vorst kan je drinkbakken nog ijsvrij houden door er
een bal in te leggen. Door de beweging van de bal blijft het oppervlak van de
drinkbak ijsvrij. Er zijn ook speciale verwarmingselementen te koop om drinkbakken
ijsvrij te houden.
Wij gebruiken zelf nog steeds een tuinslang die we na gebruik in een verwarmde
ruimte leggen. Na het vullen van de drinkbakken koppelen we de slang los van de
kraan en klikken we de uiteinden aan elkaar zodat het water dat nog in de slang zit er
niet uit loopt. Het buitenkraantje kunnen we tot nu toe nog steeds gebruiken. Het is
een speciaal systeem dat ervoor zorgt dat het water een stuk eerder wordt gestopt,
zodat er geen water zit in het gedeelte dat buiten zit. Dus zelfs bij flinke vorst kunnen
we het kraantje gebruiken. Ik weet niet of je het een beetje hebt kunnen volgen, maar
een loodgieter zal meteen weten waar je het over hebt als je ernaar informeert. Wij
zijn er erg tevreden over. In het ergste geval lopen we een paar keer op en neer met
emmertjes. Maar dat is dan vaak omdat ik vergeten ben om de tuinslang af te
koppelen na het gebruik. Dan bevriest de boel natuurlijk alsnog.
Waar je ook goed op moet letten als je paard buiten loopt, is het samenkoeken van
de sneeuw onder de hoeven van je paard. Dit kan zo samengeperst worden door het
gewicht van je paard dat hij op een gegeven ogenblik letterlijk op ijsblokken staat. Je
begrijpt dat dit niet ideaal is voor een dier waarbij de benen zo delicaat zijn. Paarden
zonder hoefijzers hebben hier minder snel last van. Als je paarden zonder ijzers
staan, hou dan regelmatig de toestand van de hoeven bij. Let op afbrokkelen en
scheuren en verwittig op tijd een hoefsmid als je ergens over twijfelt.
Kan het kwaad voor de weide? Dit is afhankelijk van hoe groot je weide is en hoe
vaak de paarden over bepaalde stukken lopen. Bij veel belopen stukken en kleine
weides zal je in het voorjaar opnieuw moeten inzaaien. Je kan er natuurlijk ook voor
kiezen om je paard per dag een paar uurtjes op de weide te laten. Let dan op de
temperatuursverschillen. Het verschil in temperatuur in een gesloten stal en buiten
kan flink schelen.
Als je het paard een deken aandoet zorg dan voor een goed passend deken. Zo heb
je minder kans dat het deken gaat verdraaien en het paard erop gaat staan bij het
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uitstrekken van de benen. Je kan het kliksysteem van de singel eventueel extra
verzekeren door er een elastiekje rond te doen.
Zorg ervoor dat je paard ook regelmatig en voldoende hooi krijgt. De vertering zorgt
ervoor dat het paardenlichaam de energie vindt om op te warmen.
Laatst kregen we nog een tip van iemand die in de winter haar paarden ook als
extraatje bieten geeft. Het wassen van de bieten vond ze altijd een minpunt, totdat ze
ergens een oude betonmolen zag staan. Het blijkt een ideale wasmachine te zijn
voor bieten. Gewoon bieten in de ton met wat water vertelde ze en ze komen er
lekker schoon uit. Heel makkelijk. Let voor het voederen van de bieten op de
kwaliteit.
Zorg voor extra beweging en afwisseling voor paarden die op stal staan.
Bron: Uit Paardentips Magazine - copyright 2010 - www.paardentips.com
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