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Vergadering van 31 mei 2013 

Op 12 mei 2013 zou de 4de Shetlandwedstrijd doorgaan op ons 
terrein. Wegens gebrek aan deelnemers (namelijk 7 inspanningen) 
heeft het clubbestuur beslist om deze wedstrijd niet te laten 
doorgaan.  Wat de reden is van de beperkte inschrijvingen weten we 
niet: het slechte weer van de laatste weken, een lang weekend, 
communiefeesten, … .  Niettemin zal er zeker worden geprobeerd om 
dit prachtig evenement toch te laten doorgaan volgend jaar.  Alleen 
dient nog gezocht naar een datum.  Meer informatie hierover zal 
zeker tijdig worden kenbaar gemaakt aan onze leden en menners die 
in het verleden hebben deelgenomen aan deze wedstrijd. 

Het APZ was op 20 mei 2013 gastclub voor enkele vierspanmenners 
die nog een laatste training wilden vooraleer af te reizen naar de 
internationale wedstrijd te Windsor (GB). 

   

(Foto’s: www.koetsiersclub.be). 

 

 

 

http://www.koetsiersclub.be/
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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. 

 

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. 

 

AGENDA 

Datum Ptn Omschrijving 

09-06-2013 1 15de Keizer Kareltocht 
Info: Marc Soontjes 0497/29.14.44 

15/16-06-2013 1 CAN 1 & 3 te Elsegem, terreinen De Strohoeve 
– Willy Naessens 

25/30-06-2013  Internationale menwedstrijd CAIO 4 te Aken 
(D) 

28-06-2013  APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur 

06/07-07-2013 1 CAN 2, 3, 4, Junioren en Trekpaarden te 
Merksplas 

07-07-2013 1 Zomerrit 2013 te Bouwel 
(Info: Jos Van Den Buys – GSM: 0497 75 37 44) 

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

15-12-2013  APZ - Koetsenbeurs 
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Nieuws 
30/05/2013 | Algemeen | Clubs  

 

Algemeen: Reactie mediaberichten verwaarloosde paarden - VLP 
steigert! 
De Vlaamse Liga Paardensport (VLP) www.vlp.be is de grootste door BLOSO erkende hippische 

federatie in Vlaanderen en Brussel, met meer dan 30.000 leden en 500 clubs, maneges, rijscholen en 
organisatoren over 5 provinciale afdelingen van Adinkerke tot Zichen-Zussen-Bolder. Ze beheert de 9 
erkende hippische disciplines van de internationale Ruitersportfederatie (FEI) in onze regio van de 
recreatieve basis tot de olympische top. 
  
Met verstomming neemt  de VLP kennis van de persberichten aangaande de beslissing van de 
commissie Landbouw in het Vlaams Parlement, woensdag laatstleden. Vlaams parlementariër Dirk 
Peeters (Groen) liet weten dat de paardensector mee moet betalen voor de opvang van 
verwaarloosde paarden. 
  
Dit op basis van het voorstel in het ontwerpdecreet: 
  

Art 40, 11° De Vlaamse Regering kan de fokkerij organiseren door: 
“Maximaal 20 % van de prijzen of winsten uit wedstrijden met paardachtigen te bestemmen voor het 
behoud, de ontwikkeling en de verbetering van de fokkerij van paardachtigen.” 

  
Wat ons als sportfederatie sterk verontrust is de denkpiste dat deze fundraising  enkel vanuit de 
wedstrijden moet komen. Het wedstrijdgebeuren is maar één van de vele onderdelen binnen de 
paardenhouderij. Een groot aantal van de gebruikte sportpaarden, hebben geen bewezen Belgische 
afstamming, of  het zijn veelal  paarden uit andere Europese landen die niets met onze Belgische 
fokkerij te maken hebben. Tal van buitenlandse ruiters komen hier op wedstrijden  en ontvangen het 
prijzengeld.  Binnen Europa is er vrij verkeer van goederen en diensten,  (ook in de sport) zodat je 
deze beperking en taksen niet zomaar in Vlaanderen alleen kunt opleggen! 
  
De erkende sportfederaties VLP en haar koepel KBRSF (*) zorgen sedert decennia voor een gedegen 
sportief beleid en controle, toezicht en registratie van de deelnemende paarden door ca. 360 
opgeleide officials, juryleden, stewards en sport-assistants.  Op iedere wedstrijd zijn er  speciaal 
geregistreerde  vakdierenartsen  voor paarden aanwezig. Er gelden strikte deelnemingsvoorwaarden, 
met respect voor o.a. het “medisch verantwoord sporten” en permanente medische richtlijnen  met 
regelmatige dopingcontroles.  Dat enkel deze wedstrijden – die een gedegen beleid en omgang 
aangaande dierenwelzijn promoten – zouden moeten opkomen om geld te geven voor 
paardenverwaarlozing, tart alle verbeelding. 
  
Het idee om een bijdrage te vinden voor ‘Paarden in Nood’ moet uit de gehele sector van de 
paardenhouderij komen, dus éénieder die een paard of pony fokt, houdt, gebruikt, invoert of 
verhandelt…  Niet alleen maar het geld gaan zoeken bij de “wedstrijden”. 
  
Een steunfonds moet ook ruimer gezien worden dan alleen voor dierenverwaarlozing.  Denken we 
maar aan bestaande initiatieven van een “nationaal meldpunt voor besmettelijke ziektes bij paarden” 
(Equi Focus Point Belgium); administratieve afhandelingen met internationale instellingen (ziektevrij 
verklaren van sommige aandoeningen in ons land (paardenpest bvb)); handelsprotocollen via FAVV 
(China bvb); de opleiding van hulpdiensten (brandweer via het project Horse Rescue)… 
  
Hier heeft de gehele nationale sector al solidair toe bijgedragen. Gezien momenteel bijna 50 % van 
de paarden niet meer geslacht zullen worden door een beginselverklaring van de eigenaar/fokker, 
zullen er meer en meer paarden van de ca. 250.000 geregistreerde dieren in de toekomst 
geëuthanaseerd en via Rendac afgevoerd moeten worden.  Ook hier dient  in de toekomst iedere 
paardenhouder, los van hobby of professionele stal, zijn bijdrage à rato van het aantal gehouden 
dieren te doen. 
  

http://www.vlp.be/
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Gezien “paarden” én  dierenwelzijn federale materies zijn, moet ook in Wallonië eenzelfde insteek 
gerealiseerd worden, anders is dit oneerlijke concurrentie voor onze Vlaamse paardenhouderij. Op 
legaal vlak is Vlaanderen stricto senso daar momenteel (nog) niet voor bevoegd, hoewel de 
commissie Landbouw al een ontwerpdecreet formuleerde… 
  
Jammer genoeg werd geen ruggespraak met de sector van de hippische (sport)federaties 
gehouden en spuien politici statements die niet correct zijn. 
  
De VLP is voor dierenwelzijn en zijn bestuurders waren medeoprichters van o.a. de ‘Stichting paarden 
in Nood’ 

http://www.vlaamspaardenloket.be/_html/paardeninnood.php, een initiatief van het “Vlaams 

Paardenloket” en van Minister President Kris Peeters. Het Kabinet van de Minister President bevestigt 
formeel dat dit nog helemaal geen genomen beslissing is zoals in sommige persberichten en op 
websites van politici verkondigd werd. “In ieder geval zal voor een te nemen beslissing de sector 
geconsulteerd worden", bevestigde men op het kabinet van de Minister President, tevens bevoegd 
voor Landbouw en plattelandsontwikkeling. 
  

(*) De Kon. Belgische Ruitersportfederatie (KBRSF) is de koepel van de Vlaamse Liga Paardensport 
(VLP) en de Ligue Equestre Wallonie et Bruxelles (LEWB) – Samen vertegenwoordigen ze op vandaag: 
  
43.336 leden met recreatieve licentie, waarvan 20.761 VLP en 22.575 LEWB 
10.310 leden met sportieve licentie, waarvan 6.036 VLP en 4.274 LEWB 
  

Samen goed voor 53.646 leden die in deze beslissing niet geconsulteerd werden!!!  

  
Met sportieve ruiterlijke groeten, 
  
Mark Wentein, Voorzitter. 
Mobile +32 475 68 56 30 begin_of_the_skype_highlighting            +32 475 68 56 
30      end_of_the_skype_highlighting 

Auteur: VLP 
 

©2013 VLP - www.vlp.be 

  

http://www.vlaamspaardenloket.be/_html/paardeninnood.php
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Modderige paardenbenen 

Met de weersomstandigheden van de afgelopen dagen is de kans op modderige 
paardenbenen wel erg groot. 

Vooral als je zelf na een bosrit uitkijkt naar een warm drankje en een hete 
verwarming heb je bij het zien van de natte en modderige paardenbenen wel eens de 
neiging wat extra te willen doen. Een schoonmaakbeurt met heerlijk warm water zou 
goed kunnen doen. Toch las ik dat dit afgeraden wordt. Warm water zou het openen 
van de poriën bevorderen. De combinatie met vuil en open poriën is niet ideaal. 
Bacteriën kunnen op deze manier sneller binnendringen. Daarbij is het plotse 
temperatuurverschil voor je paard ook niet echt aangenaam te noemen. 

Je kan beter gebruik maken van een paar handdoeken waarmee je de benen 
afdroogt. Heb je deze niet meteen bij de hand, gebruik dan wat stro om hiermee het 
grootste vuil te verwijderen. Je kan de benen laten drogen om daarna het zand met 
een borstel te verwijderen. 

Afspuiten van de paardenbenen na een training is goed voor de doorbloeding. Maar 
gebruik dan liever koud of lauw water. Droog de benen daarna goed af 
 

Paard en overgeven 

Wist je dat een paard niet kan overgeven? De anatomische structuur van de maag 
laat niet toe dat het paard kan overgeven. 

Een sterke spierband, die ongeveer hoefijzervormig is, vormt zich over de ingang van 
de maag. De vorm stelpt uit naar beneden en zorgt hierdoor dat de ingang van de 
maag goed afgesloten blijft. 

Wetenschappers hebben nog geen zekere verklaring gevonden voor deze spierband. 
Ze vermoeden dat het te maken heeft met de eetgewoonte van het wilde paard. Dat 
krijgt de hele dag door kleine hoeveelheden voedsel in de maag. 
Het wilde paard moet altijd in staat zijn om onmiddellijk te vluchten. Bij deze vlucht 
schuiven de ingewanden naar voren. Als een paard steeds zou eten tot zijn maag vol 
is en de maag zou niet voorzien zijn van de spierband die de inhoud binnen houdt, 
zou de hele inhoud naar buiten komen en in de slokdarm of misschien zelfs in de 
longen terecht kunnen komen. Niet ideaal natuurlijk voor een dier dat vlucht voor zijn 
leven! 

Het is daarom ook dat wij mensen na een flinke maaltijd even rustig aan moeten 
doen, wij hebben namelijk geen spierband die de inhoud van onze volle maag tegen 
houdt. Even lekker de beentjes omhoog na een maaltijd kan dus zeker geen kwaad. 

 
(Uit Paardentips Magazine - copyright 2013 - www.paardentips.com) 

 
  

http://www.paardentips.com/
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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 
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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,- € 

 

 

 


