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Vergadering van 31 december 2012 

Namens het bestuur van het APZ zou ik aan alle leden, onze 
medewerkers, onze sponsors en aan alle paardenliefhebbers een 
voorspoedig 2013 willen toewensen.  Vooral de gezondheid van 
mens en dier op de eerste plaats stellen is de beste cocktail voor een 
goede start. 

 

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. 

 

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. 

De eerstvolgende ledenvergadering gaat, omwille van het 
mennersfeest, niet door in januari maar wel op 22 februari 2013.  Dit 
is tevens de algemene ledenvergadering. 
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Lidgeld / Advertentie clubblad 

Zoals ieder jaar vragen wij U vriendelijk Uw lidgeld te betalen en dit 
uiterlijk ten laatste voor eind februari 2013. 

Voor de personen die een advertentie willen plaatsen in ons 
tijdschrift verwijs ik naar een bijlage in dit boekje: voor U een 
welgekomen reclame en voor de club een welgekomen steun. 

 

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. 

 

AGENDA 
 

Datum Ptn Omschrijving 

2013   

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

26-01-2013  APZ – Mennersfeest 

16-02-2013  Bal vande Burgemeester te Zandhoven, in de 
gemeentelijke evenementenhal “De Populier” 
vanaf 20.00 uur 

22-02-2013  APZ – Jaarlijkse algemene ledenvergadering: 
te Zandhoven, Domein Bruyneel om 20.00 uur 
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Het Aangespannen Paard Zandhoven (VZW) 

 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering  op 22 Februari 2013 om 20 uur. 

De volgende punten zullen besproken worden: 

1. Verslag van de voorgaande Algemene Ledenvergadering.  
2. Aanstelling van twee Commissarissen-Revisoren voor het nazicht van 

de rekeningen over het boekjaar 2012. 
3. Rekeningen van het afgelopen boekjaar en begroting van het 

komende jaar. 
4. Voorleggen van de ledenlijst van alle leden die voor het jaar 2012 hun 

lidgeld voldaan hebben. 

 

De Voorzitter. 

 
 

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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APZ KOETSENBEURS 2012 

Zondagmorgen 07,00 de wekker doet zijn werk om ons uit het lekkere 
warme nest te jagen en om aan de nieuwe dag te beginnen. 

Na het lekkere ontbijt zoals het past op een zondag, worden daarna de 
paarden ook zoals elke dag verzorgd: voederen, water verversen en ook, 
hooi en wortelen worden niet vergeten. Op de weiden worden ook alle 
bollen opgekuist die ze afgelopen uren geproduceerd hebben zodat alle 
weiden er weer proper bijliggen. 

Nadat we een lekkere warme douche genomen hadden en ons ook een 
beetje opgekuist, zijn we richting Zandhoven gereden wat heel vlotjes ging 
gezien het weekend was en er zich dus weinig verkeer op de autostrade 
bevond. 

We namen wel de afrit van Oelegem 
om zo langs het oude terrein van 
APZ te passeren en zoals altijd 
wanneer we daar langs komen toch 
nog eens herinneringen op te halen 
zoals de vroegere loods, de 
waterhindernis, de boomhindernis 
die er waren en tal van toffe 
anekdotes die diverse clubleden 
hebben meegemaakt. Een prachtige 
tijd die wij toch nog hebben mogen 
meemaken in het begin van onze 

aansluiting bij het APZ. Zo reden we verder door de nieuwe woonwijk om 
langsdaar aan te komen aan de gemeentelijke loods. Groot was onze 
verbazing wanneer we de parking aldaar eivol zagen staan. Het was 
werkelijk zoeken naar een plaatsje. 

Voor we binnen konden gaan werden we verwelkomt door 2 bodyguards en 
na betaling van de inkombijdrage konden we verder met ons bezoek aan de 
beurs. Wow, wat een massa volk was daar aanwezig, nog nooit gezien ! 

We liepen daar tal van exposanten 
tegen het lijf en telkens was dat met 
een hartelijke begroeting en werd er 
over alles en nog wat gepraat. Zo 
waren er de standen van Valeire 
Standaert, t'peerdegedoe, 
Verdonschot, Kelders, Schrijvers, 
paard en rijtuig, Kanora en vele 
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andere standhouders met voor elk wat wils op gebied van mennen, tuigen 
en toebehoren. Vergeef me wanneer ik de andere standhouders niet met 
naam kan noemen, we kennen ze allemaal niet maar ook zonder hen geen 
grote beurs. Proficiat en bedankt voor wanneer ge iets wou weten, ge 
steeds een deskundige uitleg kreeg.  

Na al dat rondneuzen en bijpraten, ge zou er warempel dorst van krijgen, 
werd de catering van en door de 
clubleden prachtig verzorgd en op 
een snelle manier bediend, wat op 
zeker moment het uiterste vergde 
van de vele medewerkers: den tap, 
eieren bakken met spek, de koffie 
of soep, den afwas, de opruimers, 
de bestellers, de kassa en allen die 
meehielpen. Die mensen verdienen 
een opperste waardering voor hun 

grenzeloze inzet die de beurs tot een geslaagd evenement ten goede 
kwam. Het is aan zulke mensen te danken dat er nog iets kan gebeuren 
maar dat zijn ze bij het APZ wel gewoon. DOE ZO VOORT APZ zou ik 
zeggen en tot volgend jaar. 

 
(Tekst: William Govaert) 
(Foto’s: Sofie Botermans – Willo Van Berkel) 
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Jaarlijks APZ-mennersfeest 
 

Het APZ-bestuur heeft het genoegen U uit te nodigen op het jaarlijks APZ-mennersfeest.  

Hierbij zullen ook, traditiegetrouw, de kampioenen van het jaar 2012 die lid zijn van onze 

club gelauwerd worden.  Dit jaar is dit: 

 Belgisch kampioen  :  BAX Tinne en GEERTS Glenn; 

 Niet te vergeten  :  de uitreiking van de prijzen voor het APZ-Clubkampioenschap. 

 

Wanneer: Zaterdag 26 januari 2013 

 Ontvangst vanaf 19.00 uur; We worden aan tafel verwacht om 20.00 uur. 

 

Waar: Feestzaal “De Lindekens”, Kerkstraat 74 te 2240 Zandhoven (Massenhoven). 

 

Wat kunnen wij U aanbieden:  Aperitief  

 Voorgerecht 

 Soep 

 Hoofdgerecht: buffet met keuze uit vis en vlees 

 Dessertbuffet 

 Wijn en drank gedurende de ganse avond inbegrepen 

  

 Dansgelegenheid op muziek verzorgd door: DJ Forever 

  

 

 

  AMBIANCE VERZEKERD 

 

Wat dient U hiervoor te betalen: Leden APZ en inwonende  : € 40,00 

   Niet-leden  : € 50,00 

 

Hoe inschrijven: !!!  Uiterste inschrijvingsdatum : 14 januari 2013  !!! 

 

 Te betalen op rekening van het APZ: 733-1413196-33 

 Betalingsdatum telt als bewijs van inschrijving 

 
 

Inschrijvingsformulier 

 

NAAM + Voornaam : ………………………………………………………….. 

 

schrijft in voor het APZ-mennersfeest met 

 

………. Personen die APZ-lid zijn  X   € 40,00  =  ………… 

………. Personen die  GEEN lid     X   € 50,00  =  ………… 

en stort het bedrag van  :                                 €       ………… 

 

op rekeningnummer van het APZ : 733-1413196-33 vóór 14 januari 2013 
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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 ! 
Tuig te koop . 

 
Zeer oude originele lampen 2stuks 
4span tuig  paarden compleet 
2span tuig zware paarden met extra broeken compleet 
 

  

                                       
 
Doe een goed bod of koper. 
 
Meer informatie: 
Familie Taverniers (Email: taschke@skynet.be) 
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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 
 


