APZ – Nieuws
Vergadering van 30 augustus 2013
In het vooruitzicht van onze jaarlijkse koetsenmarathon is ons terrein
onder handen genomen door een aantal vrijwilligers. Het resultaat is
dan ook bewonderenswaardig en zal zeker geapprecieerd worden
door de wedstrijdmenners. Het bestuur is dan ook heel dankbaar en
fier om dergelijke leden in hun midden te hebben.
Het terrein is nu wel in orde maar we zijn nog steeds op zoek naar
helpende handen voor de organisatie van de wedstrijd (28/29
september) zelf:






Aankleden van de hindernissen vanaf woensdag
Hindernisrechters
Hulp voor in de tent (catering)
Schrijvers voor de dressuur
…

Bent U vrij en wilt U de club helpen, neem dan contact op met Liliane
op het GSM-nummer 0496-25 97 38.
De recreatieve mendag was een succes voor de club. Spijtig genoeg
bleek de datum niet echt goed gekozen waardoor we reeds
commentaar hebben gehad van “spijtig dat we ergens anders waren
ingeschreven”. Het initiatief is dan zeker voor herhaling vatbaar
maar een betere datum dient gezocht hiervoor.
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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
08-09-2013

Ptn Omschrijving
1 14de Koetsentocht van de Westmalse Menners
Startplaats : aan de kerk van Organisatie : De Westmalse
Westmalle, Oude
Menners, voor meer informatie
Molenbaan
kan je bellen naar Fons Vochten
0497/22.86.95

22-09-2013

1

Herfstrally te Ramskapelle
Startplaats :
Westkapellestraat 400 in
Knokke Heist

28/29-09-2013
06-10-2013

1
1

APZ – CAN 2 – 3 – 4 – Juniors
Vier Landsheren-wandeling te Zutendaal
Vertrek : Boogstraat 42 in
Zutendaal

25-10-2013
15-12-2013

Organisatie : Men-team
Ramskapelle
Voor info en inschrijven : Peter
Ackaert 0475/65.03.95

Felix Deltour Boogstraat42 te
Zutendaal GSM 0476/45.42.92

APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven,
Domein Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur
APZ - Koetsenbeurs
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Marathon 28 & 29 september 2013
Zoals reeds eerder aangehaald, gaat de marathon van het APZ door op 28 en 29 september
2013 en dit op ons APZ-oefenterrein te Zandhoven, Mussenbaan.
Het is dan ook onze bedoeling om, naar jaarlijkse gewoonte, van deze marathon iets moois te
maken. Hiervoor willen wij beroep doen op de medewerking van al onze clubleden.
Voor de marathon voorzien we vijf hindernissen gelegen aan ons dressuurterrein in de
Mussenbaan. Zoals voorgaande jaren is het ook nu de bedoeling om deze hindernissen aan te
kleden tot een mooi geheel. Het bestuur van het APZ is per hindernis op zoek naar een clublid
die de verantwoordelijkheid hiervoor wilt nemen. Hij of zij dient dit zeker niet alleen te doen
doch wel met behulp van medewerkers die hij/zij zelf aanbrengt. Dit alles gebeurt in overleg
met het APZ- bestuur. De uitvoering van deze werken zou wel dienen te gebeuren de week
vóór de marathon zodat alles klaar is tegen de verkenning op zaterdag 28 september 2013.
Voor deze wedstrijd hebben wij echter nog vele bereidwillige medewerkers nodig. Hierbij
denken wij aan volgende functies: hindernisrechters, tijdopnemers aan het einde van de Asectie, het begin van de B-sectie en aan de rust, keukenpersoneel, tappers en bedieners, … .
Ook op zaterdag hebben wij mensen nodig die bereid zijn om te schrijven bij de juryleden
voor de dressuur. Zoals je ziet hebben wij echt nood aan vele medewerkers om deze
wedstrijd tot een goed eind te brengen.
Graag hadden wij terug de beschikking gekregen over enkele paardenvans voor de
hindernisrechter.

Invulformulier medewerkers: af te geven aan Liliane
Naam en Voornaam: …………………………………………………………………
Geboortedatum (voor de verzekering): ………………………………………………
Telefoonnummer en/of GSM-nummer: ………………………………………………
Wo25 sep

Do 26 sep

Vr 27 sep

Za 28 sep

Zo 29 sep

Ma 30 sep

Dressuur: schrijvers
Hindernis: aankleden
Hindernisrechter
Tijdopnemer
Tappen
Bediening
Keukenpersoneel
Opruimen
Geen voorkeur maar
ik wil wel helpen
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Mortsel, 14 september 2013

Aan de sponsors van de jaarlijkse Marathon
van het APZ te Zandhoven.
Aangespannen Paard V.Z.W.
P.a. : Didier BILLIET
Molenlei 112
2640 MORTSEL
GSM : (0496) 25 97 38
Email : apz79@hotmail.com
Web: www.apz-zandhoven.be
Bankrekeningnr. :
BE79 7331 4131 9633
BIC-code: KREDBEBB

Geachte Sponsors,

De jaarlijkse marathon met koetsen en paarden te Zandhoven is ieder jaar een groot succes.
Dit niet alleen door het groot aantal deelnemers, die voor een boeiend spektakel zorgen en
bewijs leveren van vakkennis op het gebied van mennen, maar meer nog door het groot aantal
toeschouwers die er meestal een familie bijeenkomst van maken.
In alle eerlijkheid moeten we nochtans toegeven dat zonder sponsering een goede en vlotte
organisatie niet mogelijk is.
Wij houden eraan om allen die ons voorgaande jaren gesteund hebben aan te schrijven, hun
van harte te bedanken voor de steun die ze vroeger hebben geleverd en de hoop uit te drukken
dat wij diezelfde steun dit jaar nogmaals mogen genieten.
Dit jaar heeft de marathon plaats op 28 en 29 september 2013.
Wij danken U bij voorbaat,

Hoogachtend,

Flor Van Dessel
Voorzitter APZ
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AANGESPANNEN PAARDEN
TE
ZANDHOVEN
SPONSERING WEDSTRIJD OP
ZATERDAG EN ZONDAG 28-29 SEPTEMBER 2013
SECRETARIAAT:
VAN DESSEL FLORENT
LAAGLANDWEG, 13
2610 WILRIJK
GSM: 0496 25 97 38
Email: apz79@hotmail.com
IK ONDERGETEKENDE ........................................................................
WOONACHTIG TE:
........................................................................
TELEFOON:
..................................
WENS EEN SPONSERING TE DOEN VAN:
Aantal

1)
2)
3)
4)

HINDERNIS
SPANDOEK
STAND
PRIJZEN

...........
...........
...........
...........

VAN 250 Euro
VAN
50 Euro
VAN 125 Euro
VAN ........Euro

Aftrekbaar van de belastingen.

DE BETALING KAN GESCHIEDEN DOOR OVERSCHRIJVING OP
ONZE REKENING :
BE79 7331 4131 9633 (BIC-code: KREDBEBB) OF CONTANT
DATUM: ........... / ..................../ ..............
HANDTEKENING APZ

HANDTEKENING SPONSOR

NAAN & FUNKTIE – STEMPEL

NAAM & FUNKTIE - STEMPEL
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MENCURSUS 2013 -2014
Beste leden en niet-leden,
Het idee om een Mencursus enkelspan te organiseren krijgt stilaan vorm.
Begin december 2013 zal er een infoavond gegeven worden voor de kandidaat
cursisten.
De tweede week van januari 2014 zouden we effectief van start willen gaan met
de theorie lessen en vanaf de dagen wat beginnen te lengen (maart-april) starten
we met de praktijklessen.
Om praktische redenen zouden we graag reeds een zicht krijgen op de effectief
geïnteresseerde menners die een koetsiersbrevet enkelspan willen halen.
(kwestie van de juiste lokalen en terreinen te vinden)
Diegene die zich aanmelden worden verder mee op de hoogte gehouden van het
verdere verloop..... AANTAL DEELNEMERS IS BEPERKT DUS WEES ER SNEL
BIJ !
Graag per kerende inschrijven met vermelding van naam + adres +
contactgegevens (mail + gsm))
Met vriendelijke MENgroeten,
Het bestuur "Essense Aanspanning"
Mail van essense.aanspanning@hotmail.be van 30 juli 2013
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Waar stockeer je de paardenmest volgende winter?
Met het mooie weer denk je er misschien nog niet aan maar deze
winter geldt voor het eerst een verbod op de opslag van vaste mest
op de kopakker. Wat betekent dit voor jou als paardenhouder?
Het verbod.
Tot vorige winter was de tijdelijke opslag van paardenmest op de
kopakker de ideale manier om aan de verplichtingen in verband met
mestopslag te voldoen. De milieuwetgeving zei immers dat je over
een mestopslag moest beschikken om de stalmest die gedurende 3
maanden geproduceerd werd, te stockeren.
Maar het aangepaste Mestdecreet steekt daar nu een stokje voor.
Tussen 15 november 2013 en 15 januari 2014 mag er géén stalmest
meer op de akker liggen.
Zelf mest opslaan
Voor de winterperiode zal je dus een andere oplossing moeten
zoeken. Dat kan ter plaatse bij de stallen. Deze mestopslag moet dan
wel aan een aantal bouw- en milieutechnische voorwaarden voldoen.

Een reglementaire opslagplaats bestaat uit een vloeistofdichte vloer
en 3 mestdichte muren van voldoende hoogte. Aan de vierde zijde
zorg je ervoor dat de afvloei van mestsappen opgevangen wordt in
een gesloten opslag. Een overstort naar de openbare riolering of de
gracht is natuurlijk verboden.
Afhankelijk van de capaciteit van de mestopslag en de ligging ervan
heb je een milieuvergunning nodig. In agrarisch gebied is dat vanaf
10m³ opslagruimte via een melding bij de gemeente, maar in
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woongebied is dit bijvoorbeeld al vanaf 2m³. De mest die zich in de
stal of in de boxen bevindt, telt hierbij niet mee.
Voor het bouwen van een mestopslag is vaak ook een
stedenbouwkundige vergunning nodig. Meestal kan dit met een
eenvoudig dossier en zonder tussenkomst van een architect. Als
particulier paardenhouder kan je onder bepaalde voorwaarden een
opslag bouwen zonder vergunning. De niet-overdekte constructie
mag dan maximaal 80m² zijn en moet voldoende dicht bij de
vergunde woning liggen. Opgelet! Reeds aanwezige verhardingen,
zoals een terras, tellen ook mee in die toegelaten 80m².
Denk bij de bouw van een mestopslagplaats zeker na over de goede
inplanting ervan. Voor het uitmesten van de stallen is het interessant
om de opslag dichtbij de stal te voorzien. Maar zorg dat je bij een
eventuele uitbreiding van de stallen de opslagplaats niet opnieuw
moet afbreken.
Een alternatief?
Misschien is een opslagplaats te kostelijk of praktisch niet haalbaar?
Dan zijn er enkele alternatieven.
Een ander bedrijf waar wel voldoende opslagcapaciteit is, is een
mogelijkheid. Door met de uitbater een overeenkomst te sluiten, ben
je meteen in regel. Of is er in de buurt iemand die zijn uitbating
stopgezet heeft, maar waar de mestopslag nog aanwezig is? Laat
deze locatie registreren als jouw tweede inrichting, dan rekent de
overheid deze opslagcapaciteit bij jouw paardenhouderij.
Je kan de mest ook rechtstreeks afvoeren naar een
mestverzamelpunt of een verwerkingsinstallatie. Zij plaatsen dan
bijvoorbeeld een container die regelmatig opgehaald wordt. Maar
net zoals bij een vaste opslagplaats mogen ook hier geen mestsappen
lekken.
In de zomer op de kopakker?
Dat mag wel nog, mits je een aantal voorwaarden respecteert:
• de mest ligt op de akker om ter plaatse uitgespreid te worden
• je laat de mest niet langer dan 1 maand liggen
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• de hoop ligt op minstens 10 meter afstand van de perceelgrens en
het oppervlaktewater. Zorg er steeds voor dat mestsappen nooit
buiten het perceel afvloeien.
• de afstand tot de woningen van derden bedraagt minstens 100
meter
(Bron: http://agro.dlv.be/nl/waar-stockeer-je-de-paardenmest-volgende-winter)

Voor de volledige tekst: klik HIER.
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Van: Frédéric De Meersman [mailto:frederic@vlp.be]
Verzonden: vrijdag 9 augustus 2013 19:05
Aan: Frédéric De Meersman
Onderwerp: Cursus voor nieuwe officials mennen
Beste menner,
Beste menclub,
Beste menofficial,
De VLP-mencommissie organiseert vanaf het najaar een cursus voor iedereen die graag official
binnen de mensport wenst te worden.
Tijdens deze cursus worden verschillende onderwerpen besproken zoals het dierenwelzijn, de
reglementen van FEI en de bijkomende Belgische aanpassingen. Ook de administratieve procedures,
de werking van de rekenkamer en de technische hulpmiddelen die ingezet worden tijdens de
menwedstrijden komen aan bod.
Verschillende zaken, waaronder het jureren, worden tijdens de cursus ook omgezet in praktijk.
De cursus gaat door op volgende dagen:
-

zaterdag 23 november 2013, 9u – 17u
zaterdag 18 januari 2014, 9u – 17u

Op de laatste lesdag is er een examen voorzien. Na het slagen kunnen de kandidaten stage lopen op
diverse officiële menwedstrijden.
Locatie:
Vergaderzaal Vlaamse Liga Paardensport vzw
Klossestraat 64
9052 Zwijnaarde (Gent)
Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze cursus, kan u steeds contact opnemen
met Frédéric De Meersman van de VLP (verantwoordelijke mennen).
Indien u iemand kent die hiervoor interesse heeft, aarzel dan niet om dit bericht door te sturen.
Sportieve groeten,
Frédéric De Meersman
Verantwoordelijke brevettenwerking en mennen
Tel. Dir. 09/242 91 41
Vlaamse Liga Paardensport vzw | Klossestraat 64 - 9052 Zwijnaarde | T: 09/245 70 11 - F: 09/245 70 12 | www.vlp.be
Met steun van:

Officiële partners:
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TE KOOP !
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TE KOOP:
Marathonkoets voor 6 personen – Onderhoudsvrij getuig
15 jarige merrie
Info: Meerts Wim
Stadstraat 28
2380 Ravels
Tel.: 014656 077
GSM: 0475/287 732

Vierspan shetten te koop
Perfect in orde. Kunnen getest worden. Weg wegens overgang
groter
Info: 0496752188 Noens Robin
Foto’s te zien bij de koetsiersclub 3zwarten 1 schimmel
Op 02 juli 2013 werden de handen bij elkaar gestoken om het APZterrein terug berijdbaar te maken. Een nooit geziene opkomst van
tractoren en vrijwilligers zorgden ervoor dat er maar een paar uurtjes
gewerkt diende te worden om het terrein op te kuisen. Het was
werkelijk aangenaam om met zoveel vrijwilligers samen te werken.
Het heeft ooit minder geweest. In naam van alle menners die
gebruik maken van ons terrein: bedankt aan alle medewerkers !!!
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