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Vergadering van 22 februari 2013 

De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden op de algemene 
ledenvergadering van 2013. Er wordt een overzicht gegeven van de 
werking van het vorig jaar 2012. Er waren 15 leden aanwezig. Het 
verslag van de vergadering wordt gevoegd verder in het clubblad. 

Liliane is niet aanwezig op de Algemene Ledenvergadering. Zij 
vertegenwoordigt het APZ op het mennersfeest van de KBRSF. 

Het clubkampioenschap zal ook dit jaar georganiseerd worden 
binnen het APZ. Enkel de ritten of wedstrijden die vermeld staan in 
ons APZ-nieuws tellen mee voor het verzamelen van de punten. De 
resultaten kunnen steeds geraadpleegd worden op onze website. 
Indien U merkt dat er fouten instaan (deelnemers die niet vermeld 
staan of ontbrekende ritten) gelieve dit dan steeds te melden aan 
Liliane. 

De Valentijnsrit: zie verder in het boekje. 

Tegen de dressuurwedstrijd zal getracht worden om het oefenterrein 
te “vergroten” door het verwijderen van kleinere struiken. Er zal 
hiertoe beroep worden gedaan op een loonwerker om de zware 
karwei te klaren. Voor het lichtere werk doen we graag terug beroep 
op vrijwillige helpers. Flor zal laten weten wanneer de werken juist 
zullen doorgaan. 

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 



 
 

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk  Pagina 2/19 

 Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be. 

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. 

Menlessen: 

Ook dit jaar is de club geïnteresseerd om menlessen te organiseren 
voor de clubleden.  Heeft U hier interesse voor laat dan zo spoedig 
mogelijk iets weten aan Liliane per mail (apz79@hotmail.com).  Van 
zodra wij aan minstens 8 menners komen, zullen wij de nodige 
contacten leggen met de Heer Provoost en datums vastleggen.  
Normaal zal dit telkens op zaterdag gebeuren. 

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. 

 

TE KOOP: 

Wegens stopzetting van de activiteit als menner wordt volgend 
materiaal te koop aangeboden: 

 Marathonwagen voor enkel- en dubbelspan 

 3 paar diverse tuigen 

 3 paar leidsels 

Alles te bezichtigen na telefonische afspraak steeds na 14 uur. 

Info: Bruynkens Ludo 
 Bredabaan 700 
 2930    Brasschaat 
 GSM: 0475 75 40 47 

 

mailto:apz79@hotmail.com
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OPRUIMING VAN EINDE REEKS MARATHONTUIGEN 
Eenspantuig van 550,-euro, nu voor 390,-euro. 

Tweespantuig van 1200,-euro, nu voor 800,-euro. 

bij RUITER- & MENSPORT TIMMERMANS. 
Nielsestraat 164, 2850, Boom. 

timmermans@skynet.be www.koetsen-tuigen.be www.wonderwheels.eu 

info@wonderwheels.eu 

 

AGENDA 
 

Datum Ptn Omschrijving 

16/24-03-2013  EQUITANA – De paardenbeurs in Essen (D) 
Op 19-03-2013 is het “mendag”. 

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 1 Oefenmarathon te Gierle 

24-03-2013 5 APZ - Vaderdagsrit 

24-03-2013  Koetsenbeurs te Lummen 

24-03-2013 1 Kruiertocht te Balen 

24-03-2013 1 Zoektocht Aanspanning “De Bosdravers” te 
Peer (Info: Ronny – 0479 91 70 33) 

29-03-2013  APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur 

30/31-03-2013 1 Dressuurwedstrijd te Puurs; Menclub “De 
Stang” 

31-03-2013 1 8ste Exclusieve tandemrit “ ’t 
Axelsvaerdeken” te Wachtebeke 
Info: Urbain Van de Voorde, +32 (0)475/27.19.25 

06/07-04-2013 1 APZ – Dressuurwedstrijd 

13/14-04-2013 1 Dressuurwedstrijd te Brugge 

12-05-2013 1 APZ - Shetlandwedstrijd 

28/29-09-2013 1 APZ – CAN 2 – 3 – 4 – Juniors 

15-12-2013  APZ - Koetsenbeurs 

  

mailto:timmermans@skynet.be
http://www.koetsen-tuigen.be/
http://www.wonderwheels.eu/
mailto:info@wonderwheels.eu
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 Zandhoven, 22 februari 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Aan alle leden 

 
 

 

 

 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING - Verslag 

 
Plaats : Huyze Bruyneel, Vierselbaan 2, 2240 Zandhoven 

Datum : 22 Februari 2013 

Uur : 20.00 uur 

 

 

1.  Verwelkoming door de Voorzitter 

Ik wens iedereen van harte welkom op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering 

van 22 februari 2013. 

 

2.  Aanwezig: 

Van Dessel Flor, Voorzitter 

Billiet Didier, Schatbewaarder 

15 leden hebben getekend voor aanwezigheid 

 

3.  Lezing en goedkeuring van het Proces-Verbaal van de Algemene Vergadering van 

24 Februari 2012 

Er zijn geen opmerkingen geformuleerd naar het bestuur met betrekking tot de 

Algemene Vergadering van 2012.  Dit houdt dus de algemene goedkeuring in van 

het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 februari 2012. 

 

4.  Kasverslag 2012 (Billiet Didier) 

 

5.  Aan stelling van twee revisoren voor het nazicht van de boekhouding over 2012 

Volgende personen hebben nazicht gedaan van de boekhouding: 

 1. Kanora Kenny 

 2. Aerts Frans 

Beiden hebben vastgesteld dat de boekhouding rekenkundig juist is en dat alle 

bewijsstukken ter inzage werden aangeboden en dat beide in overeenstemming zijn. 

 

6.  Huishoudelijk reglement : 

Zie bijlage in clubblad. 

 

  

 
Aangespannen Paard V.Z.W. 

P.a. : Flor VAN DESSEL 

          Laaglandweg, 13 

          2610    WILRIJK 

Tel/Fax  :  03/830.18.38 
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AANGESPANNEN PAARD ZANDHOVEN 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Beste menners, in het verleden werden er reeds vele goede afspraken gemaakt.  

Om het U gemakkelijk te maken, hebben we ze even op een rijtje gezet: 

 

1. Iedereen dient persoonlijk verzekerd te zijn bij deelname aan 

wedstrijden van alle aard op de openbare weg als op privé-terrein en dit 

ook voor zijn medereizigers als voor derden. 

2. Tijdens het inspannen zorgt men dat de andere menners en paarden niet 

gehinderd worden = Beleefdheid. 

3. Paarden en spannen worden NOOIT onbeheerd achtergelaten = Veiligheid. 

4. Honden lopen altijd aan de leiband.  Tijdens ritten met de club zullen deze 

dieren niet naast het span lopen doch vastgegespt zijn op de koets = 

Veiligheid. 

5. Om hygiënische redenen kunnen wij geen honden toelaten in het clubhuis. 

6. Het MAP (MestAktiePlan) van het APZ: iedereen neemt zijn eigen mest 

en/of strooisel mee naar huis = Beleefdheid. 

7. Groepsritten vertrekken STIPT op het aangekondigde uur = Beleefdheid. 

8. Respect opbrengen voor de natuur is ieders plicht  Blijf op gebaande wegen.  

Rij geen struiken of boompjes kapot. 

9. Voor het behoud van de goede reputatie van onze club: wandelaars worden 

gepasseerd IN STAP; ruiters of andere menners worden gekruist IN STAP 

(en vriendelijk gegroet!) 

10. Ruiters of andere menners worden in een rustige draf voorbijgereden, nadat 

deze hiertoe eerst verwittigd werden = Beleefdheid en Veiligheid (een paard 

is immers een vluchtdier dat instinctmatig met andere paarden wil meegaan). 

11. Het bestuur vraagt ook respect en discipline op te brengen ten opzichte van 

de inrichters bij diverse activiteiten.  Hulp bieden en geduld opbrengen 

maakt veel goed = Beleefdheid. 

12. In groep rijden is zeer moeilijk, voor iedereen.  Blijf dus op een veilige 

afstand om de voorrijdende koets niet te hinderen (laat staan te botsen). 

13. Het oefenterrein is er voor ieder lid.  Er kan geoefend worden voor dressuur 

met de koets of doorheen de hindernissen.  Wij vragen enkel om het hek 

terug te sluiten en geen afval achter te laten. 

14. Bij het organiseren van een wedstrijd wordt het oefenterrein 14 dagen op 

voorhand afgesloten voor IEDEREEN. 

15. Parkeren van vrachtwagens of enig ander motorvoertuig gebeurd op het 

terrein aan het clubhuis.  PARKEREN OP HET OEFENTERREIN IN 

DE MUSSENBAAN IS TEN STELLIGSTE VERBODEN !!!!! 
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16. De groepsverzekering van de club telt alleen voor wie zich vooraf heeft 

ingeschreven voor een activiteit.  Daarom kunnen wij de deelname 

weigeren van een lid dat zich verzuimde in te schrijven.  Ook voor het 

voorzien van de nodige dokumenten en de hoeveelheid eten die de leden 

na iedere activiteit krijgen, is het nodig dat wij vooraf het aantal 

deelnemers kennen. 

17. Een club kan niet draaien zonder de bereidwillige medewerking van 

haar leden.  Zorg ervoor dat ook jij minstens één keer per jaar een 

helpende hand toesteekt = Beleefdheid. 

18. Clubleden die een eigen activiteit (rally, wandeling, rit, …) willen 

organiseren, kunnen dit doen onder de verzekering van het APZ indien 

   A)  deze activiteit alleen voor leden van het  

         APZ toegankelijk is en 

   B)  geen inschrijvingsgeld gevraagd wordt. 

In alle andere gevallen moet de inrichter zelf een eigen verzekering 

afsluiten ! 

Aanvragen hiertoe dienen 4 weken voor datum van activiteit bij het 

bestuur van het APZ binnen te zijn.  Goedkeuring hierover wordt 

schriftelijk bevestigd aan de inrichters. 

19. Ook de eventuele helpers, nodig om een activiteit in goede banen te leiden, 

moeten vooraf met naam en geboortedatum gemeld worden met het oog op 

een geldige verzekering bij ongeval vanwege de club. 

20. Leden die een rit plannen door een bos of natuurgebied dienen zich vooraf in 

regel te stellen met de woudmeester of met de natuuropzichters.  Er is op de 

club een typebrief ter beschikking met het juiste adres én de juiste 

formulering om deze toestemmingen te kunnen verkrijgen. 

21. Nieuwe aanspanningen, nieuwe paarden of nieuwe combinaties worden eerst 

thuis uitgeprobeerd en NIET tussen 20 of 30 andere koetsen = Veiligheid 

22. Menners die na herhaalde inbreuken op het huishoudelijk reglement 

geen gevolg geven aan de verwittigingen vanwege het bestuur kunnen 

uitgesloten worden als lid van onze club. 

 

 

 

 

 

HET BESTUUR 
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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 BE79 7331 4131 9633 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 BE79 7331 4131 9633 met vermelding: “Sponsoring clubblad APZ” 
 
Of te betalen aan Liliane. 
 
Betalen a.u.b. vóór 15 februari 
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                                                                                                  Gierle,  1 FEFRUARI 2013 

 Beste paardenliefhebber, 

 

Wij richten weer een oefenmarathon in voor al onze eigen leden en andere geïnteresseerde 

menners.Deze wedstrijd gaat door in verschillende reeksen, zowel voor junioren, eerste jaar  

menners, als voor de meer ervaren teams. Junioren(onder de 16 jaar) worden begeleid en geholpen 

indien nodig, door een meerderjarige groom(verplicht). De junioren rijden alleen het B- traject af, het 

zogenaamd hindernis-traject. De eerste jaar menners rijden zowel het A-traject als het B-traject.Deze 

mogen ook geholpen worden indien nodig.  

Met dit schrijven bent u uitgenodigd voor deze manifestatie. 

Deze begint met een wegtraject: A van ongeveer 8 km dan een hindernis-traject: B met zes vaste 

hindernissen van ongeveer 10km en daarna het kegeltjes rijden. 

Plaats :Oefenterreinen van de LRV in de POEYELHEI (13) te GIERLE  

Datum  :17 maart 2013 

Met onderstaande strook inschrijven bij:WYNANTS IVO 

                                                              HOFDREEF 51 

                                                              2460 TIELEN 

                                                              TEL:014 / 55 62 77    GSM  0496 / 53 16 77 

U kunt ook inschrijven via E-Mail. Geef wel al uw gegevens door ! 

 E-Mail adres  ivowynants@telenet.be   (OPGELET : Nieuw e-mailadres) 

 

Inschrijvingen worden aangenomen tot 4 MAART 2013 en gelden indien gelijktijdig een bedrag van 12 

euro is gestort op rekeningnummer: 733-3140012-55    L R V  GIERLE.   

 

Inschrijving OEFENMARATHON GIERLE op zondag 17 maart 2013 

Naam Menner  

Adres  

Postcode  Woonplaats  

E-mailadres  Telefoonnummer  

Junior  Eerste Jaar Menner  Ervaren Menner  

Paard  Pony  Trekpaard  

Enkelspan  Dubbelspan  Vierspan  Tandem  

(Vul in bovenstaande kader de gevraagde gegevens in en kruis aan wat voor u toepasselijk is.) 

 

Met het versturen van dit inschrijvingsformulier verklaart u hierbij verzekerd te zijn voor burgelijke 

aansprakelijkheid en ontlast de inrichters van iedere aansprakelijkheid, zowel voor, tijdens als na de 

oefenmarathon. 

 

Marathon Gierle 

p.a. Wynants Ivo Hofdreef 51 2460 Tielen Tel:014/556277.    GSM  0496  531677 

 E-Mailadres : ivowynants@telenet.be 

 

Opmerkingen : 

  

mailto:ivowynants@telenet.be
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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 VADERDAGRIT 

Informatie Aan de stop is er een vaderdagdrank en –koek voorzien. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

24 1 10 40 50 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 20 maart 2013 
 

Vertrekplaats Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan 

Vertrek Dag 24 maart 2013 

 Uur 11.00 
 

ZEKER TE VERMELDEN VADERDAGRIT 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD 

Leden: Gratis – Niet-leden: 5,00 € 
Met hoeveel personen ? 

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 

  

mailto:apz79@hotmail.com
mailto:apz79@hotmail.com
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PAASZONDAG 31 MAART 2013 
 

8ste Exclusieve tandemrit “ ’t Axelsvaerdeken” 

te Wachtebeke – België. 
 

Waarom ??? 
 

- omdat tandemrijden apart en uniek is 

- omdat er uitsluitend tandem-aanspanningen deelnemen 

- omdat de rit langsheen de Vlaams-Zeeuwse grens voert 
- omdat het een recreatieve individuele rit is van ong. 20 km. 
- omdat we tandemrijden willen promoten en stimuleren en beginnend 

tandemrijden begeleiden 

- of … gewoon voor de fun…! 
 

INFO EN INSCHRIJVING VIA GALOP.BE  
Urbain Van de Voorde 

GSM 0475/27 19 25 

E-mail : uvdv@telenet.be 

 

Tot ziens in Wachtebeke…! 
__________________________________________________________ 

In samenwerking met Willy Naessens – Palm – Pavo - Chr. Van den 
Heuvel - Van der Wiel Harness - Hippo Revue… 

  

mailto:uvdv@telenet.be
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APZ Valentijnstocht 
 

Het was bitter koud op de morgen van 10 februari ! Het had 's nachts 

flink gevroren en het hele APZ terrein lag er prachtig bij, onder een 

wit kleedje. Het was zelfs zo koud dat mijn fototoestelletje er mee 

ophield, pas toen het later weer op temperatuur kwam in de 

vrachtwagen van Flor en Lilianne deed hij het weer. Dus ik heb maar 3 

foto's van het inspannen en enkele van de borrel achteraf. Zelfs van onze derde 

deelnemer Jan Vervloet met Ferre heb ik geen foto kunnen maken tijdens de tocht. We 

reden een tocht van een kleine 20 kilometer, maar met dit weer was dat lang genoeg. 

Omdat we maar met drie deelnemers en drie grooms waren hebben we de tent niet open 

gemaakt, maar ons gezellig geinstalleerd in de vrachtwagen bij Flor en Lilianne. En 

natuurlijk had Lilianne weer voor lekkere Valentijnskoeken gezorgd en een borreltje om 

het warm te krijgen, en voor de jeugdige grooms een fruitsapje. 

Kijk hier maar naar de enkele foto's die we maakten ! 

Willo 
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Lijst met giftige planten: 

Al te vaak zien we paarden in en weide staan dicht bij bijvoorbeeld 
een aangelegde tuin. Waar we op willen wijzen is de kans dat 
paarden gaan eten van giftige planten.  

 
Nu kunnen we een lijst gaan opsommen van 
giftige planten, maar op de wiki pagina van de 
Nederlandse Bokt site kan je er ook een 
afbeelding van zien. 

Klik hier om naar de pagina te gaan  

Uit Paardentips Magazine - copyright 2012 - 
www.paardentips.com 

 

  

http://www.bokt.nl/wiki/Lijst_van_giftige_planten
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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 2-

span 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 

 
  

mailto: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 
 


