APZ – Nieuws
Vergadering van 29 november 2013
Paardenwijding Millegem
De paardenwijding te Millegem was dit jaar in een nieuw kleedje
gestoken: de ruiters en menners die in stoet naar het kerkje kwamen,
vertrokken voor het eerst in Vremde en niet meer in Ranst. Blijkbaar
hebben toch veel paardenliefhebbers deze oproep gevolgd want een
mooie stoet was het gevolg. Aan het kerkje werd de viering luister
bijgezet door een groep jachthoornblazers zodat de sfeer prachtig
was. Ook het APZ was vertegenwoordigd met meerdere menners
die, hetzij in stoet of individueel tot in Millegem waren gekomen.
Proficiat aan de organisatoren die doorzetten ondanks enkele
woelige jaren. Deze traditie mag niet verloren gaan !!!
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Koetsenbeurs:
De koetsenbeurs van het APZ gaat door op 15-12-2013 in de
gemeentelijke magazijnen van Zandhoven in de Populierenhoeve.
Helpende handen zijn meer dan welkom want de hal zal opnieuw
goed gevuld zijn met standhouders. Toeschouwers mogen echter
ook niet verwaarloosd worden. Vrijwillige helpers mogen zich steeds
melden bij Liliane.

APZ – Ledenvergadering / Nieuwjaarsreceptie
Rekeninghoudend met de feestdagen op het einde van het jaar lijkt
het ons moeilijk de vergadering te organiseren in December. Daarom
wordt beslist om de eerstvolgende vergadering door te laten gaan op
vrijdag 10 januari 2014. Naar aanleiding van de vergadering wordt er
ook een nieuwjaarsreceptie aangeboden.
Niettemin houdt het APZ-bestuur eraan om U, begin januari 2014,
toch een clubblad te bezorgen met enkele informaties.

APZ-Mennersfeest
Het mennersfeest gaat door op 25-01-2014 te Massenhoven,
Kerkstraat in zaal “De Lindekens”. Inschrijven kan tot 13-01-2014.
Ook dit jaar zullen de prijzen voor het clubkampioenschap worden
uitgereikt aan de aanwezige leden.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
De koets wordt op de weg ook aanzien als een voertuig. Bijgevolg
moet de koets voorzien worden van verlichting, wanneer er gereden
wordt tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag.
Dit in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is
duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter. Vooraan
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de koets moeten witte of gele lichten voorzien worden en
achteraan rode lichten.

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
01-12-2013
15-12-2013
22-12-2013
26-12-2013

Ptn Omschrijving
Flanders Indoor Mencup, Vliermaalroot - PC
Stables
APZ – Koetsenbeurs
1 Flanders Indoor Mencup, Sint-Niklaas – QC
Stables
1 Kerststallenrit te Kasterlee
Inrichter: André Vermeulen (GSM: 0496/024607)

29-12-2013
29-12-2013
30-12-2013

5

APZ – Rit naar kerststal te Halle-Zoersel
CAIW FEI Warming-up indoor vierspan
Locatie: Nekkerhal Mechelen
CAIW FEI Wereldbeker indoor vierspan
Locatie: Nekkerhal Mechelen
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10-01-2014

19-01-2014
25-01-2014
26-01-2014

1
1

APZ – Ledenvergadering met
nieuwjaarsreceptie in Huyze Bruyneel te 2240
Zandhoven, Vierselbaan 2 om 20.00 uur
Paardenwijding te Lille, Kerkplein
APZ – Mennersfeest
Flanders Indoor Mencup, Sint-Niklaas – QC
Stables
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Menkalender nationale wedstrijden
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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 – Rit naar kerststal wijk Gagelaars – 29 december 2013
Informatie … met een routebeschrijving
Parking: voorzien op het oefenterrein zelf aan de bandenhindernis. Na de rit
een gezellig samenzijn in een verwarmde tent.
WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
20

Aantal stops
1

% zand

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
70

% bosweg
20

26 december 2013

APZ-oefenterrein, Mussenbaan – 2240 Zandhoven
29 december 2013
Dag
12.00 uur
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

APZ – Rit Kerststal wijk Gagelaars

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD
Aantal personen:…………..
Te storten op rekening van: Ter plaatsen 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

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

Pagina 8/15

Jaarlijks APZ-mennersfeest
Het APZ-bestuur heeft het genoegen U uit te nodigen op het jaarlijks APZ-mennersfeest.


Niet te vergeten : de uitreiking van de prijzen voor het APZ-Clubkampioenschap.

Wanneer: Zaterdag 25 januari 2014
Ontvangst vanaf 19.00 uur; We worden aan tafel verwacht om 20.00 uur.
Waar:

Feestzaal “De Lindekens”, Kerkstraat 74 te 2240 Zandhoven (Massenhoven).

Wat kunnen wij U aanbieden: Aperitief
Voorgerecht
Soep
Hoofdgerecht: buffet met keuze uit vis en vlees
Dessertbuffet
Wijn en drank gedurende de ganse avond inbegrepen
Dansgelegenheid op muziek verzorgd door: DJ Forever

AMBIANCE VERZEKERD
Wat dient U hiervoor te betalen: Leden APZ en inwonende : € 40,00
Niet-leden : € 50,00
Hoe inschrijven: !!!

Uiterste inschrijvingsdatum : 13 januari 2014 !!!

Te betalen op rekening van het APZ: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB)
Betalingsdatum telt als bewijs van inschrijving
Inschrijvingsformulier
NAAM + Voornaam : …………………………………………………………..
schrijft in voor het APZ-mennersfeest met
………. Personen die APZ-lid zijn X € 40,00 = …………
………. Personen die GEEN lid X € 50,00 = …………
en stort het bedrag van :
€
…………
op rekeningnummer van het APZ : BE79 7331 4131 9633 vóór 13 januari 2014
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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-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB)
met vermelding: “Lidgeld 2013 : Naam + Voornaam”
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-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB) met vermelding:
“Sponsoring clubblad APZ”
Of te betalen aan Liliane.
Betalen a.u.b. vóór 15 februari
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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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Wist je dat? Daarom zijn veel paarden bang om in het water te stappen
Paarden hebben geen goed dieptezicht bij dingen die zich vlak voor hen
bevinden. Dit komt omdat de ogen van een paard aan de zijkant van hun hoofd
staan. Hierdoor kunnen paarden zien wat er aan beide kanten van hun lichaam
gebeurt. Als je met je paard door het water gaat, vraag je je paard eigenlijk om
jou blindelings te vertrouwen. Het paard heeft namelijk geen idee hoe diep het
water is. Het krijgt vertrouwen door goede ervaringen in het water en door een
sterke band met zijn ruiter. Als je paard bang is om water in te gaan, moet je dit
stap voor stap opbouwen. Het helpt vaak ook om een ander paard voorop te
laten gaan.

Medisch: Sterk verhoogd risico op Atypische myopathie
Momenteel is er een grote uitbraak van de ernstige en vaak fatale spierziekte
atypische myopathie aan de gang. Sinds 19 oktober 2013 werden er aan de
Faculteit Diergeneeskunde te Gent reeds 24 gevallen opgenomen met deze
ziekte. Meer dan 80 gevallen werden op 5 november gemeld aan het
internationale meldpunt voor atypische myopathie.
Indien uw paard op een weide staat waar mogelijks esdoornzaden in terecht
kunnen komen, raadt de UGent dan ook aan om maatregelen te nemen.
Atypische myopathie is een zeer erge en vaak fatale spierziekte die jaarlijks
optreedt bij paarden op de weide tijdens het najaar en in het voorjaar. Sterfte
treedt meestal op binnen de drie dagen na het begin van de symptomen en
minstens driekwart van de aangetaste dieren sterven aan deze aandoening.
Dit jaar lijkt de uitbraak erger te zijn dan in de vorige jaren: Waar de gevallen
vroeger vooral in Wallonië aangetroffen werden, worden nu ook meerdere
gevallen gemeld in Vlaanderen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de
oorzaak van deze aandoening een vergiftiging is door een stof (hypoglycine A)
die aanwezig is in de zaden van de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) of de
vederesdoorn (Acer negundo). Indien dergelijke bomen in of rond de weide
staan of indien er zaden van deze bomen in de weide liggen, is het ten sterkste
aangewezen om preventieve maatregelen te nemen.
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Gewone esdoorn

Vederesdoorn

De beste maatregel is de paarden op te stallen of te verplaatsen naar een andere
en esdoorn-vrije weide. Indien dit onmogelijk is, moeten de paarden
bijgevoederd worden, bijvoorbeeld via een hooiruif, om te verhinderen dat ze de
zaden opnemen bij het grazen. Nauwlettende observatie van paarden op de
weide blijft in deze periode van het jaar aangewezen: in geval van twijfel wordt
best de dierenarts gecontacteerd. Vooral bij paarden die veel neerliggen,
moeilijk rechtkomen en zeker wanneer rode urine opgemerkt worden, moet
onmiddellijk ingegrepen worden.
De vorige uitbraken stopten meestal na de eerste vorst. Momenteel lijken de
temperaturen nog een tijd hoog te blijven en blijft het risico op atypische
myopathie bijgevolg aanwezig.

Laat je paard lekker knagen
Paarden knagen graag aan de bast van bomen. Als je bomen in je wei hebt staan,
kan je die dan ook maar het best beschermen tegen dit geknaag. Leg in plaats
daarvan regelmatig wat verse takken in de wei. Takken van fruitbomen zijn
meestal favoriet, maar berken- en hazelnoottakken lusten ze ook. Het knagen is
goed voor de tanden en kiezen en je paard krijgt de nodige vitamines en
mineralen binnen. Bovendien is het een prima manier om je paard bezig te
houden.
(Bron: Uit Paardentips Magazine - copyright 2013 - www.paardentips.com)
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TE KOOP !
Prachtige spider koets E pony / klein paard
















enkelspan presentatiewagen voor e-pony (klein paard)
uniek exemplaar (slechts 3 dergelijke koetsen gebouwd), +- 30 jr oud en in goede
staat
gebouwd door koetsenbouwer VERDONKT MAARKEDAL (www.koetsenverdonckt.be)
draait onderdoor, voorzien van een handrem / zweephouder
extra koffer op gemaakt (zelf gemaakt, desgewenst wordt de koffer verwijderd)
C-veren achteraan, bladveren vooraan
Bolt erg licht en veert erg goed! Superfijne koets, rijdt erg zacht!
gewicht is ongeveer 280 kilo
spoorbreedte (buitenkant wielen) = 135 cm
wielen: volle rubberbanden, hoogte voorwielen = 87 cm, achterwielen = 97 cm
zweng: breedte van de zweng = 70cm , hoogte van de zweng = 75cm
bokhoogte = 130 cm
breedte zitvlak = 80 cm
PRIJS: 1650 euro

Weg wegens pensioensleeftijd Welsh Cob (1m52, 22 jaar). Voor de liefhebber te
koop. De koets staat niet in de weg. Wil u graag meer vragen stellen of een afspraak
maken voor vrijblijvende bezichtiging? Gelieve dan contact op te nemen via het
nummer
0485 59 55 76

(te koop in Hoogstraten)
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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

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

Pagina 15/15

