APZ – Nieuws
Vergadering van 28 juni 2013
Door omstandigheden kan de vergadering van de maand juli NIET
doorgaan. Wij zullen de draad weer opnemen met een vergadering
op 30 augustus 2013.
In de vergadering werd vooral gesproken over de toestand van het
oefenterrein. Het gras staat blijkbaar reeds “2 kontjes hoog”. Er
werd een planning gemaakt om op dinsdag 02 juli de nodige
werkzaamheden uit te voeren. Verschillende mensen hebben zich
spontaan aangeboden om te helpen tot grote vreugde van onze
voorzitter. Er werd serieus gediscussieerd over hoe het terrein aan te
pakken.
Op vraag van de aanwezige leden wordt er een “recreatieve mendag”
georganiseerd door het APZ. Dit gaat door op 25 augustus 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.
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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
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)
13/14-07-2013 1 CAN1, CAN3, CAN4 (A+B+C) BK - Ch B en
Trekpaarden te Linden
18/21-07-2013
Internationale menwedstijd te Beekbergen
(NL)
21-07-2013
1 Koetsentocht te Tielt-Winge (Hagelandse
Heuvels). Info: Theo Wouters 0497/05.86.49
26-07-2013
APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven,
Domein Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur
AFGELAST
04-08-2013
1 CAN 3 wedstrijd te Zulte + CARV
04-08-2013
1 Koetsentocht Félix Goos te Laakdal (Klein
Vorst), Kattestraat 4
15-08-2013
1 Mentocht Mienenhof
25-08-2013
5 APZ – Recreatieve mendag
30-08-2013
APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven,
Domein Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur
28/29-09-2013 1 APZ – CAN 2 – 3 – 4 – Juniors
15-12-2013
APZ - Koetsenbeurs
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Onderwerp: Initiatie + nationale menwedstrijd op zondag 4 augustus te Zulte
Beste menner,
Beste menclub,
Op zondag 4 augustus staat de nationale CAN 3 wedstrijd te Zulte op de kalender. Naast de
CAN 3 wedstrijd zal er ook een CARV-wedstrijd doorgaan.
De CARV-wedstrijd is een nieuw concept waarbij zowel recreatieve als competitieve leden
van VLP, ook degenen zonder een menbrevet, kunnen deelnemen aan een nieuw type
eendaagse menwedstrijden. Deze wedstrijden (CARV) zijn regionale wedstrijden die
toegankelijk zijn voor alle leden van VLP.
Op de menwedstrijd te Zulte gaan volgende proeven door:
CAN 3
1.
2.
3.

Dressuurproef “6A”
Vaardigheidsparcours
Facultatief marathon/kegels (derby) = combinatie 2 hindernissen (type marathon) + 12
kegelpoorten

CARV
1.
2.

Dressuurproef “CAN4”
Marathon/kegels (derby) = combinatie 2 hindernissen (type marathon) + 12
kegelpoorten

Aangezien er zowel een nationale (CAN 3) als een regionale (CARV) wedstrijd op het zelfde
moment doorgaan is het de bedoeling om de beginnende menners in de CARV wedstrijd te
laten starten. Een menner dient minstens recreatief lid (L01-vergunning) te zijn van VLP. Ook
competitieve leden kunnen deelnemen, ongeacht de discipline en niveau waarvoor men een
licentie heeft. Het is niet verplicht om in het bezit te zijn van een menbrevet.
Voorbeelden
- Een persoon met een competitieve jumpinglicentie wenst ook eens deel te nemen aan
een menwedstrijd: CARV.
- Een persoon met een competitieve menlicentie heeft een nieuw paard en wil deze voor
het eerst uitbrengen: CARV.
- Een persoon met een recreatief lidmaatschap kan enkel in CARV deelnemen.
- Een persoon met een competitieve menlicentie met een ervaren aanspanning op
nationaal niveau neemt deel in CAN 3.
Extra info
- Voorprogramma: http://www.equibel.be/media/events/41141-EXTRAINFO.pdf
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- Belangrijkste punten en situering CARV-wedstrijd:
http://www.vlp.be/userfiles/file/nieuws/130605_Belangrijkste%20punten%20CARV%20+
%20situering%20CARV%20dd.%2005-06-2013.pdf
- Handleiding “Hoe schrijf ik in voor een menwedstrijd?”:
http://www.vlp.be/userfiles/file/ME_2013_Handleiding_inschrijven_online_en_offline.pd
f
- Aankondiging nieuw type regionale menwedstrijden CARV:
http://www.vlp.be/nieuws/mennen/Mennen-NIEUW-Regionale-eendaagsemenwedstrijden-voor-VLP-leden/
Vragen? Contacteer Frédéric De Meersman, verantwoordelijke van het mennen, via e-mail
frederic@vlp.be of telefonisch op het nummer 09/242 91 41.
Sportieve groeten,
Frédéric De Meersman
Verantwoordelijke brevettenwerking en mennen
Tel. Dir. 09/242 91 41
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APZ – Recreatieve mendag
Op vraag van vele clubleden zal het APZ het initiatief nemen tot het
organiseren van een “Recreatieve mendag”. Bedoeling is om de
menners te mogelijkheid te geven te proeven van een mooie rit
gekoppeld aan het nemen van de hindernissen die ter beschikking
staan op het clubterrein en het rijden van een kegelparcours. Deze
dag is dan ook gericht naar ALLE menners: zowel beginnende die
eens het gevoel willen hebben wat wedstrijdmenners wekelijks doen
alsook voor reeds geoefende menners die een extra training willen
hebben. Deze dag is tevens voor leden en niet-leden.
De juistheid van het nemen van de hindernissen zal worden
beoordeeld door andere aanwezige menners. De deelnemers
kunnen vanaf zaterdag 24-08-2013 om 14.00 uur terecht op het
terrein om te hindernissen te bestuderen.
Op zondag start de eerste deelnemer
vanaf 10.00 uur.
Deelname is gratis. Wel vragen wij de
menners die wensen deel te nemen
om zich in te schrijven via het
inschrijvingsformulier ten laatste op
19 augustus 2013.
Catering zal voorzien worden door de club. Onder andere zal er de
mogelijkheid zijn om friet met stoofvlees te eten aan de prijs van 8,00
euro per schotel.
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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
APZ – Recreatieve mendag
Informatie Ter plaatse is er mogelijkheid tot het nemen van een maaltijd (friet +
stoofvlees) aan 8,00 euro. Gevraagd wordt om bij inschrijving aan de
recreatieve mendag te vermelden hoeveel personen er zullen eten.
Hindernissen kan men bezien vanaf zaterdag 24-08-2013 om 14.00 uur
WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
10

Aantal stops

% zand
10

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
40

% bosweg
50

10 februari 2013

APZ-Oefenterrein te Zandhoven, Mussenbaan
25 augustus 2013
Dag
10.00
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

APZ – Recreatieve mendag

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD: Gratis
Hoeveel personen blijven eten?
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 !
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,- €
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