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Vergadering van 23 november 2012 

Paardenwijding 

De paardenwijding van Zandhoven is verlopen in goede 
weersomstandigheden.  Op het ogenblik van het APZ-hapje en –
drankje gingen de hemelssluizen open.  Dit had tot gevolg dat slechts 
weinigen bleven. 

De wijding in Millegem is zoals andere jaren goed verlopen voor de 
ruiters en menners.  Aanvankelijk scheen de zon bij de rit naar het 
kerkje doch de terugrit was allesbehalve droog te noemen.  Dit jaar 
waren er voor het eerst geen traktoren.  Toch waren er nog vrij veel 
ruiters en menners ondanks het feit dat er gezegd was dat er geen 
stoet zou georganiseerd worden.  Hopelijk komen er volgend jaar nog 
meer paarden naar Millegem terug. 

Rit Jef Aerts 

Zoals gewoonlijk een prachtige rit.  49 aanspanningen !!!  Nadien was 
er mogelijkheid om gezellig bij te praten met een hapje en een natje. 

Koetsenbeurs: 

De koetsenbeurs van het APZ gaat door op 16-12-2012 in de 
gemeentelijke magazijnen van Zandhoven in de Populierenhoeve. 

APZ-Mennersfeest 

Het mennersfeest gaat door op 26-01-2013 te Massenhoven, 
Kerkstraat in zaal “De Lindekens”. Inschrijven kan tot 14-01-2013. 
Ook dit jaar zullen de prijzen voor het clubkampioenschap worden 
uitgereikt aan de aanwezige leden. 
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APZ – Ledenvergadering / Nieuwjaarsreceptie 

Rekeninghoudend met de feestdagen op het einde van het jaar leek 
het ons moeilijk de vergadering te organiseren in December. Daarom 
werd beslist om de eerstvolgende vergadering door te laten gaan op 
11 januari 2013. 

Niettemin heeft het APZ-bestuur eraan gehouden om U toch een 
clubblad te bezorgen met enkele informaties. Naar aanleiding van de 
vergadering wordt er ook een nieuwjaarsreceptie aangeboden. 

 

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 
22-12-2012  Kersthappening te Massenhoven 

23-12-2012  Flanders Indoor Mencup: Sint-Niklaas 
Organisator: Qc Stables, Beeldstraat 15 - 9100 Sint-Niklaas 

26-12-2012 5 APZ – Kerststallenrit (Zie formulier) 

29/30-12-2012  Jumping Mechelen – Discipline Mennen 
(Internationaal) in de Nekkerhal te Mechelen 

2013   

11-01-2013  Ledenvergadering APZ: te Zandhoven op 
domein Bruyneel om 20.00 uur.  Aansluitend 
Nieuwjaarsreceptie 

26-01-2013  APZ - Mennersfeest 

 

 

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 

 

Organisator van de activiteit 

Naam VAN DESSEL Flor 

Adres Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk 

Tel./GSM 0496 / 25 97 38 

Email apz79@hotmail.com 
 

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Naam APZ – Kerststallenrit – 26 december 2012 

Informatie … met een routebeschrijving 

 

Parking: voorzien op het oefenterrein zelf aan de bandenhindernis.  Na de rit 

een gezellig samenzijn in een verwarmde tent. 
 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

20 10  70 20 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 23 december 2012 
 

Vertrekplaats APZ-oefenterrein, Mussenbaan – 2240 Zandhoven 

Vertrek Dag 26 december 2012 

 Uur 11.00 uur 
 

ZEKER TE VERMELDEN APZ – Kerststallenrit 

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 

 

  

mailto:apz79@hotmail.com
mailto:apz79@hotmail.com
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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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Lidgeld vernieuwing 
 
Het lidgeld is 25,00 euro voor alle leden van vorige jaren. 
Nieuwe leden: 40,00 euro voor het eerste jaar, de volgende jaren ook 25,00 euro 
 
Naam: ……………………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………. 
 
Postnr/Plaats: …………………………………………………………………….. 
 
Tel.: ………………………………… GSM: ……………………………………. 
 
Emailadres: ………………………………………………………………………. 
 
Te storten op KBC 733-1413196-33 met vermelding: “Lidgeld 2013 : Naam + Voornaam” 
 
Of te betalen aan Liliane. 
___________________________________________________________________________ 
 

Advertenties in het APZ-boekje 
 

Voor een A4-blad = 250,00 euro 
 

Voor een ½ blad = 125,00 euro 
 

Voor een ¼ blad = 70,00 euro 
 
Naam: ……………………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………. 
 
Postnr/Plaats: …………………………………………………………………….. 
 
Tel.: ………………………………… GSM: ……………………………………. 
 
Emailadres: ………………………………………………………………………. 
 
Advertentie overmaken bij voorkeur via ons emailadres apz79@hotmail.com 
 
Te storten op KBC 733-1413196-33 met vermelding: “Sponsoring clubblad APZ” 
 
Of te betalen aan Liliane. 
 
Betalen a.u.b. vóór 15 februari 
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TE KOOP ! 

 
Blauwe recreatiekoets, met rvs rand afgewerkt en rvs spaken, schijfremmen 
voor en achter, luchtbanden, plaats voor 4 personen, zeer goede staat. Door 

omstandigheden maar 10 keer gebruikt op een recreatietocht. 

Zowel voor enkel als dubbelspan ! 

Voor meer informatie kan je bellen naar  

Willo van Berkel op het gsm nr 0476/84.35.03 

Vraagprijs 2.500,- € 
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PRACHTIG ENKELSPANTUIG LUXE ZILCO 
 

    
 

    
 
Het betreft een onderhoudsvrij Engels Tuig. Verstelbaar voor schofthoogte pakweg 1.50 tot 
1.75m in luxe zwart uitvoering. Ik heb het zelf 1350 euro betaald en mijn vraagprijs is 850 
euro. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Luc Geeraerts 
Tel 03.464.03.36 
E-mail luc.geeraerts2@telenet.be 
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KOETS TE KOOP 
 

    
 

    
 
Koets is in goede staat; is weinig gebruikt 
Er hebben B-pony's in gelopen; geschikt voor B tot D-pony. 
Merk :Snoeys 
afstand tussen beide wielen : 1m10 // wielhoogte 65 cm 
Er is getuig bij voor enkelspan 
Prijs is o.t.k. - vraagprijs 2250 EUR  
 
Meer informatie: 
 
Rudy Vanhove - 0497/92.51.49 
 


