APZ – Nieuws
Vergadering van 29 maart 2013
De vergadering wordt voorgezeten door Liliane. Onze Voorzitter is
afwezig wegens andere activiteiten: hij is parcoursbouwer op de
nationale dressuur- en vaardigheidwedstrijd te Puurs in manège “De
Stang”.
De “Vaderdagrit” is jammer genoeg niet kunnen doorgaan. De
weergoden waren ons niet gunstig
gezind. Normaal zouden er 9 menners
meerijden. De leden werden wel
gevraagd om naar de tent te komen,
weliswaar zonder paarden/pony’s, om
de reeds bestelde koffiekoeken op te
eten.
Geen
eten zonder drank. Resultaat: een
gezellige babbel onder menleden.
Er wordt beslist om deze rit te laten
doorgaan (2de poging) op 21 april
2013. (Foto’s: www.koetsiersclub.be).
Op 06-07 april organiseert onze club
haar jaarlijkse “dressuur- & vaardigheidswedstrijd”. Vanaf vrijdag
zouden wij terug beroep willen doen op enkele bereidwillige leden
om te helpen bij het voorbereidende werk: tent opzetten, nadar
plaatsen, kegelparkoer uitzetten, dressuurpiste inrichten (letters,
koord), … Graag een seintje aan Flor of Liliane indien U kan komen
helpen. Ook op zaterdag en zondag zelf kunnen wij helpende handen
gebruiken.
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De 4de Shetlandwedstrijd gaat door op 12 mei 2013. Ook hier zijn
helpende handen meer dan welkom. Meer hierover zal besproken
worden op onze volgende vergadering van 26-04-2013.
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.
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.

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be.

Pagina 2/12

AGENDA
Datum
Ptn Omschrijving
06/07-04-2013 1 APZ – Dressuurwedstrijd
13/14-04-2013 1 Dressuurwedstrijd te Brugge
14-04-2013
1 “Fosheitocht”, oriëntatierit te Kinrooi
21-04-2012
5 APZ - Vaderdagsrit
26-04-2013
APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven,
Domein Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur
27-04-2013
1 WANDELZOEKTOCHT 27 april 2013 te
Meerbeek (Organisator: LRV Bosruiters
Langdorp)
28-04-2013
1 CAN A + C te Bornem (Terreinen
Schelderuiters)
12-05-2013
1 APZ - Shetlandwedstrijd
28/29-09-2013 1 APZ – CAN 2 – 3 – 4 – Juniors
15-12-2013
APZ - Koetsenbeurs

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be.

Pagina 3/12

KINROOISE
PAARDEN
VRIENDEN
KPV 2013

“fosheitocht”
Ruiter - en koetsentocht
14 April 2013 Kinrooi
In samenwerking met de sportraad van de Gemeente Kinrooi organiseren wij onze
9e zoektocht, dit jaar gedeeltelijk door de natuurgebieden van het Limburgs Landschap en
Natuurpunt die deel uitmaken van het Kempenbroek gelegen in de gemeente Kinrooi, Bree en
Weert. Door de medewerking van het Limburgs Landschap en Natuurpunt konden wij dit jaar
een prachtige rit uitzetten.
Inschrijven en vertrekken kan vanaf 9u tot 12 uur bij de

FAM. GEERITS FOSHEISTRAAT 130 TE 3640
MOLENBEERSEL (er wordt gezorgd voor de nodige bewegwijzering)

KINROOI

De rit is ongeveer 26 km lang. Onderweg voorzien we een cherrystop in het veld en een
lunchpauze in de fraaie Maria’s Hoeve, eigendom van Natuurpunt
Inschrijvingsgeld met lunchpakket bedraagt 7 EURO voor koetsiers en ruiters.
Overige deelnemers kunnen ook een lunchpakket verkrijgen aan 7 euro.
Wij hopen dat jullie op 14 april 2013 weer massaal afzakken naar Kinrooi voor een fijne dag
paardenplezier
Mogen wij u ook vragen deze tocht bekend te maken aan paardenliefhebbers of verenigingen
uit uw omgeving.
Inschrijven is niet nodig maar voor meer informatie kan u steeds terecht bij Jacques Teuwen.
Sevensstraat 34 te Kinrooi. Tel. : 089/70 26 31 ….
Het inrichtend bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of diefstallen.
Telefoon tijdens de dag van de tocht : 0032/ 494060544
SECRETARIAAT
VERTREKPLAATS
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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
VADERDAGRIT
Informatie Aan de stop is er een vaderdagdrank en –koek voorzien.

WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
24

Aantal stops
1

% zand
10

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
40

% bosweg
50

17 april 2013

Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan
21 april 2013
Dag
11.00
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

VADERDAGRIT

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 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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WANDELZOEKTOCHT 27 april 2013 te Meerbeek
ZATERDAG 27 APRIL 2013
LRV Bosruiters Langdorp organiseren:
Wandelzoektocht met opdrachten voor ruiters en menners
+/- 25 km - met bewegwijzering
Vertrek tussen 10u en 11u30
Vertrek: Centaurmenners VVR, Klein Vilvoordestraat 16 te 3078 Meerbeek
Wandelzoektocht met opdrachten voor ruiters en menners
+/- 25 km - met bewegwijzering
Vertrek tussen 10u en 11u30
U krijgt een lunchpakket mee voor onderweg.
Vertrek: Centaurmenners VVR, Klein Vilvoordestraat 16 te 3078 Meerbeek
Inschrijven kan tot en met 20 april 2013 via wandelzoektocht.bosruiters@gmail.com
of 0498/48.01.46
's Avonds wordt er avondeten voorzien om alles in een gezellige sfeer af te sluiten!
Frikadellen met krieken of pensen met appelmoes + rijstpap of taart!
Keuze tussen
€6: Wandeling inclusief lunchpakket
€15 volw. / €11 kinderportie: Wandeling incl. lunchpakket + avondeten
€10 volw. / €6 kinderportie: Avondeten
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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
SHETLANDWEDSTRIJD – 12 Mei 2013
Informatie De wedstrijd wordt volledig gereden op het APZ-oefenterrein en omvat een
gedeelte marathon en vaardigheid.
Voor geïnteresseerde liefhebbers zullen er ook spelletjes worden georganiseerd
met een apart klassement. Startlijst wordt tijdig gemaild aan de deelnemers.
WEGPARCOURS
Totaal aantal Km

Aantal stops

% zand

EINDDATUM INSCHRIJVING
Parking
Aanvang

% verhard

% bosweg

01 mei 2013

APZ-oefenterrein te Zandhoven, Mussenbaan
12 mei 2013
Dag
Nog te bepalen
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

SHETLANDWEDSTRIJD – 12 Mei 2013

Naam
Adres
Polisnummer
Spoorbreedte koets

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD: 10,00 €
Betaling telt als definitieve inschrijving
Te storten op rekening van: APZ vzw, Molenlei 112 – 2640 Mortsel
Rekeningnummer
BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB)
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 !
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

Grote lenteverkoop met kortingen tot -50%
op Ruitersport artikelen, alsook kortingen op Koetsen en Tuigen uit stok.
Deze verkoop enkel geldig van, Zaterdag 13 april tot en met Zondag 21 april.
Alle dagen geopend van 10u tot 18u.
Antieke koetsen Jachtwagens, Spiders, victoria, zwitser boodschapwagen, tonou, wagonette,

bij RUITER- & MENSPORT TIMMERMANS.
Nielsestraat 164, 2850, Boom.
timmermans@skynet.be www.koetsen-tuigen.be www.wonderwheels.eu
info@wonderwheels.eu
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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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