APZ – Nieuws
Vergadering van 31 januari 2013
APZ-Mennersfeest
Hierbij de toespraak van de Voorzitter tijdens het mennersfeest:
Geachte leden,menners en
liefhebbers van de mensport,
mag ik in naam van het
bestuur Julie van harte
verwelkomen op ons jaarlijks
mennersfeest.
Zoals ieder jaar zou ik willen
starten met u allen een
voorspoedig menjaar toe te
wensen. We houden er aan de nadruk te leggen op de gezondheid
van mens en dier op de eerste plaats te houden,zodat we met een
gerust geweten een even mooi 2013 te gemoed kunnen gaan.
We hebben veel bewondering voor de prachtige resultaten van onze
leden,zowel op internationaal als op recreatief vlak.
Het respect gaat dan weer
naar al die mensen die het
mogelijk maken om te
kunnen deelnemen aan al die
evenementen,de
organisatoren en hun
medewerkers.
Ook de gulle sponsors die de
financiële kant voor hun
rekening nemen mogen we zeker niet vergeten. En zo hoop ik
iedereen zonder namen te noemen, iedereen die ons gesteund heeft
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het afgelopen jaar,van harte bedankt te hebben.
Zoals ieder jaar houden wij eraan op ons mennersfeest onze Belgische
kampioenen te huldigen.
Bij de vierspan paarden is dat niemand minder dan;
GLENN GEERTS.
Bij de vierspan pony’s is dat niemand minder dan;
TINNE BAX
We gaan nu verder met prijs uitrijking van ons eigen
clubkampioenschap van2012,waaraan we 53 namen noteren.
Als eerste met een puntenaantal van 43:Geysels Charel.
Als tweede met 33 punten:Vervloet Jan.
Als derde met 29 punten:Van Dessel Flor.

NAAM
Geysels Charel
Vervloet Jan
Van Dessel Flor
Leys Louis
Geenen Dirk
Leysen Wim
De Meyer Vesna
Kanora Kenny
Van Berkel Willo
Aerts Frans
Broos Frank
Laenen Katrien
Geentjens Sofie
D'Hondt Monique
Scheers Eric

Totaal
43
33
29
27
22
21
18
18
18
17
17
17
16
15
15

Stand
1
2
3
4
5
6
7
7
7
10
10
10
13
14
14

Van Dyck Maarten
Geentjens Karel
Van Dyck Thomas
Renders Stan
Laenen Jos
De Meyer Eddy
De Meyer Evrard
Eerdekens
Dominique
Ruts Filip

15
13
13
12
11
8
8

14
17
17
19
20
21
21

8
8

21
21

Frans Marcel
Leysen Tom
Mannaerts Kris

7
7
7

25
25
25

NAAM
Verdronken Bart
Verhoeff Karin
Bax Tinne
Brooos Eva
Kerremans Rudy
Moons Jan
Noens Robin
Vervecken Frans
Van Dyck Marc
Gyselinck Guido
Pittoors Leo
Schrijvers Gert
Allo Mia
De Bakker Pascale
Geerts Glenn
Van Den Broeck
Louis
Aerts Jef
Botermans Sofie
De Meyer Martin
Goedemé Paul
Martens Jan
Schrijvers Pieter
Standaert Valère
Stuyck Sven
Van De Voorde
Urbain
Verbruggen Wim
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Totaal
7
7
6
6
6
6
6
6
4
3
3
3
2
2
2

Stand
25
25
30
30
30
30
30
30
36
37
37
37
40
40
40

2
1
1
1
1
1
1

40
44
44
44
44
44
44

1
1

44
44

1
1

44
44
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APZ – Ledenvergadering / Nieuwjaarsreceptie
Hoewel er geen vergadering was eind januari omwille van het APZmennersfeest op 26-01-2013 heeft het APZ-bestuur er toch aan
gehouden om U een clubblad te bezorgen met enkele informaties.
De eerstvolgende ledenvergadering gaat, omwille van het
mennersfeest, niet door in januari maar wel op 22 februari 2013. Dit
is tevens de algemene ledenvergadering.

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 leden die niet betalen voor eind februari 2013 is dit het
laatste clubblad.
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.
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AGENDA
Datum
09-02-2013
10-02-2013

Ptn Omschrijving
1 Indoor Torhout “Flanders cup”
1 Zutendaal - Indoor menwedstrijd - Ruiterclub
Kattevenia Genk (Manège Bosscherhof)
10-02-2013
5 APZ - Valentijnsrit
16-02-2013
Bal vande Burgemeester te Zandhoven, in de
gemeentelijke evenementenhal “De Populier”
vanaf 20.00 uur
21/24-02-2013
Opendeurdagen bij “RUITER- & MENSPORT
TIMMERMANS”
22-02-2013
APZ – Jaarlijkse algemene ledenvergadering:
te Zandhoven, Domein Bruyneel om 20.00 uur
22-02-2013
Mennersfeest van de Mencommissie KBRSF te
Isnes
03-03-2013
1 Finale “Flanders Cup” in QC Stables te SintNiklaas
03-03-2013
Willy Naessens Indoorbattle België-Nederland
te Gent, Flanders Expo
16/24-03-2013
EQUITANA – De paardenbeurs in Essen (D)
17-03-2013
Zomergem - Beurs Koetsen & Paardensport –
Schipdonkmenners
Manege Den Draver, Spinhoutstraat 1b, 9930 Zomergem
Schipdonkmenners, Guido Claeys, 0473/28 17 43

17-03-2013
30/31-03-2013
31-03-2013

1
1
1

06/07-04-2013
12-05-2013
28/29-09-2013
15-12-2013

1
1
1

Oefenmarathon te Gierle
Dressuurwedstrijd te Puurs
8ste Exclusieve tandemrit “ ’t axelsvaerdeken”
te Wachtebeke
APZ – Dressuurwedstrijd
APZ - Shetlandwedstrijd
APZ – CAN 2 – 3 – 4 – Juniors
APZ - Koetsenbeurs
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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.

OPENDEURDAGEN bij RUITER- & MENSPORT
TIMMERMANS.
Op donderdag 21, vrijdag 22, zaterdag 23 februari 2013 telkens geopend van 10u tot 20u.,
op zondag 24 februari 2013 zijn wij open van 10u tot 17u.
Tijdens deze dagen zullen er talrijke aanbiedingen zijn op, Koetsen, Tuigen, Halsters, Dekens
en op nog zo veel meer. Extra kortingen op opruimingen en op einde reeksen
Bovendien krijgt iedere koper een geschenkje, en bij aankoop vanaf 100€ een poetsbox gratis.
Nielsestraat 164, 2850, Boom. 03 843 32 22.
timmermans@skynet.be
www.koetsen-tuigen.be www.wonderwheels.eu
info@wonderwheels.eu
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Vanaf 10.1.2013 wettelijke verplichting voor paardachtigen op de weide: Ofwel
kunnen opstallen, ofwel beschikken over beschutting (natuurlijke beschutting
of een schuilhok)!

Vanaf 10.1.2013 zijn er enkele wijzigingen van
kracht aan de wet op het dierenwelzijn.
De wet voorziet thans uitdrukkelijk dat alle
paardachtigen (paarden, ponys, ezels, …) die
buiten worden gehouden, moeten kunnen
opgestald worden of, indien dit niet het geval is,
moeten beschikken over een natuurlijke
beschutting of een schuilhok.
De wet voorziet dus twee opties, ofwel kan men
de paarden opstallen en in dat geval moet er op
de weide geen beschutting voorzien zijn. Ofwel
kan men de paarden niet opstallen en in dat geval
is het wettelijk verplicht dat de paarden op de
weide moeten beschikken over beschutting. Die beschutting kan bestaan uit een schuilhok of het kan
ook natuurlijke beschutting zijn. Tegelijkertijd verdubbelen de boetes voor overtredingen van de wet
op het dierenwelzijn.
De nieuwe wet is het resultaat van het advies van de Raad voor Dierenwelzijn betreffende paarden
die buiten gehouden worden, dat tot stand kwam na constructief overleg binnen de werkgroep van de
Raad voor Dierenwelzijn rond paarden op de weide. Daarbij stelt de werkgroep richtlijnen voor die als
beslissingscriteria kunnen dienen voor de inspecteurs van de dienst dierenwelzijn en die ook verspreid
kunnen worden bij eigenaars en toekomstige eigenaars van paarden teneinde preventief op te treden.
Die richtlijnen zijn opgenomen als bijlage bij dit advies.
Paarden op de weide in de winterperiode
Wanneer de temperatuur onder het vriespunt
daalt, ontvangt het Vlaams Paardenloket elk jaar
tal
van
telefoontjes
van
bezorgde
paardenliefhebbers die zich vragen stellen bij de
omstandigheden waarin paarden, pony's of ezels
op de weide worden gehouden.
Vaak is hun bezorgheid ongegrond. De weide is
immers dé plaats bij uitstek waar paarden zich
"thuis" voelen. Ook in de winter verkiezen ze de
vrijheid op de weide meestal boven een stal of
schuilhok.
Ons gematigd klimaat laat toe dat paarden het
overgrote deel van het jaar buiten verblijven. Als ze met een dikke wintervacht op stal gehouden
worden zal dit vaak meer gezondheids- en welzijnsproblemen meebrengen dan wanneer ze op de
weide blijven.
Uiteraard moeten paarden ook op hun weide over gepast voeder en voldoende water kunnen
beschikken. Staan ze permanent of gedurende lange perioden buiten, dan hebben ze ook beschutting
nodig.
Paarden kunnen zich uitstekend aanpassen aan de koude, op voorwaarde dat ze niet verzwakt zijn
(bv. door ziekte of ouderdom) en hun vacht ongeschoren is. Paardenvacht past zich geleidelijk aan de
seizoenen aan. Opgelet dus bij plotse klimaatsverandering of grote temperatuurschommelingen.
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De behoefte aan beschutting varieert ook naargelang het ras, de leeftijd en de gezondheidstoestand
van het paard. Bijvoorbeeld Belgische Trekpaarden, Highland Pony's, Shetlanders en IJslandse
Paarden zullen niet snel schuilen voor de kou, terwijl Arabische Volbloeden minder vlug de zon zullen
ontvluchten.
Meer info








Klik hier voor de folder "Paarden op de weide" van de Raad voor Dierenwelzijn
Klik hier voor het vernieuwde dossier "Beschutting op de weide" (vzw Vlaams Paardenloket)
Klik hier voor het advies van de Raad voor Dierenwelzijn
Klik hier voor de aanpassingen aan de wet op het dierenwelzijn
Klik hier voor de presentatie "Voeding en temperatuurregeling bij het paard" (Prof. Dr. Piet
Deprez)
Klik hier voor het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor
geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (16 JULI 2010) - Schuilhokken worden door dit
besluit onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van vergunning
Klik hier voor het dossier "Omheiningen - Beter een goede buur dan een verre vriend" (vzw
Vlaams Paardenloket)

(Bron: Vlaams Paardenloket -http://www.vlaamspaardenloket.be/nieuwsbrief/index.php?id=84)
>>>>><<<<<
Zo kan het ook:

Als een paardeneigenaar problemen heeft met de toelating voor een schuthok kan je natuurlijk een
tafel en stoelen maken waar de paardjes onder kunnen, voor een paar stoelen en een tafel heb je
geen vergunning nodig.
http://www.deceptology.com/2012/05/so-big-table-or-tiny-horses-optical.html

Het is een echt grote tafel waaronder normale paarden staan, gebouwd als een schuilhok door Jens
Braun in Doellstaedt, Germany.
(Met dank aan ons lid Paul Goedemé om ons deze ludieke foto’s over te maken)

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

Vakantietips voor ruiter en menner
Langs deze weg willen we u graag
laten kennismaken met onze
arrangementen voor menners en
ruiters in het mooiste stuk van de
Naamse Vallei, de streek van de
Semois.
Mocht u interesse hebben om een weekendje Ardennen te voorzien in uw
planning in 2013, gelieve dan zeker eens onze site te willen bezoeken:
www.crisil.be
U belandt hier in een ideale streek om te wandelen- urenlang- in een
ongerepte magnifieke natuur, in een hoek van ons land nog ongekend (nog
onbemind) voor veel paardenliefhebbers ....
Het reliëf kan u zelf bepalen afhankelijk van de conditie of leeftijd van uw
paarden.
De wegen/paden zijn het ganse jaar door zeer goed begaanbaar.
Wij verzorgen uw verblijf tot in de puntjes.
Bedankt om het woord te spreiden...
Met vriendelijke groeten
Guy en Chantal Crick- Silvrants
www.crisil.be
>>>>><<<<<

Wij runnen een B&B met stalling voor
paard en koets, ons bedrijf ligt direct
aan de menroute Cranendonck zodat
je ook met wat frisse paarden gerust
de weg op kunt.
Voor verdere info zie onze site: www.recreatieboerderijschutje.nl
Met vriendelijke groet,
Martien Winters
Recreatieboerderij ’t Schutje
M: +31 6 36 01 64 84
E: info@recreatieboerderijschutje.nl
W: www.recreatieboerderijschutje.nl
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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”
Betalen a.u.b. vóór 28 februari 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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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
VALENTIJNSRIT
Informatie Aan het einde van de rit is er een valentijnsdrank en –koek voorzien.

WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
24

Aantal stops
1

% zand
10

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
40

% bosweg
50

10 februari 2013

Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan
10 februari 2013
Dag
11.00
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

VALENTIJNSRIT

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD
Met hoeveel personen ?
Leden: Gratis – Niet-leden: 5,00 €
Te storten op rekening van: Ter plaatse 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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TE KOOP !
2 tuigpaarden warmbloed vos 1,68 m stokmaat 14 en 19 jaar oud (eventueel met leder
getuig)
’t is maar dat jullie het
weten,
je weet immers maar nooit
dat jullie iemand kennen
die een super braaf, goed
gereden enkelspan of 2span zoekt.
ideaal voor een
beginnende recreatie
menner die enkele jaren
veilig menplezier zoekt,
100% verkeersmak ze
lopen al meer dan 10 jaar
samen ( meerdere keren
per week )
ze zijn te koop voor
weinig geld maar alleen aan een paardvriendelijke recreatie menner !!
ze zijn gans hun leven hier
zeer diervriendelijk
behandeld, en dat moet zo
blijven
dank om dit bericht te
verspreiden,
met vriendelijke groet
Cyriel De Boeck
Maldersesteenweg,38,1840
Londerzeel
Tel.: 052/ 30 52 10 – GSM:
0475/ 834 000
Email:
cdeboeck@skynet.be
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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
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