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Vergadering van 30 april 2014 

Dressuurwedstrijd: 

Op 12 en 13 april 2014 was het dan zover: het APZ organiseert haar 
laatste wedstrijd op “hun terrein” in de Mussenbaan. Zoals zoveel 
jaren werd het een overweldigend succes. Onder prachtige 
weersomstandigheden streden maar liefst 80 menners voor een 
overwinning in hun eigen categorie. De apotheose: 11 vierspannen 
hebben een mooi slotstuk gegeven aan deze laatste wedstrijd op het 
APZ-terrein. 

Na de wedstrijd werden 
2 personen speciaal in 
de k(oets)ijker geplaatst: 
voorzitter Flor en Liliane 
(sinds enkele jaren ook 
bestuurslid) werden, 
onder luid applaus van 
de aanwezige menners 
en sympathisanten,  

 

rondgevoerd op “hun terrein” 
door enkele 
vierspanmenners. 

 

Het bestuur van het APZ wil 
iedereen bedanken die, 
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gedurende de vele jaren, heeft meegeholpen aan de organisatie van 
de wedstrijden alsook de deelnemers die telkens massaal aanwezig 
waren. 

Ledenvergadering 

Wegens omstandigheden kan de vergadering van april niet doorgaan. 
De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 30 mei 
2014. 

 

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 

04-05-2014 1 Brugge CAN * en ** 
11-05-2014 1 Overmere – De Vrije Menners (Tel.: 09/367 60 

78 of GSM: 0478/53.71.54)) 

10/11-05-2014 1 Gesves CAN * en ** 

17/18-05-2014 1 Genk CAN * en ** 
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18-05-2014 1 Rit te Huijbergen (NL) – Essense aanspanning 
(Zie formulier) 

29-05-2014 1 Rit te Balen-Hulsen (GSM: 0496/56 13 27) 

30-05-2014  APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel om 20.00 uur 

31-05 en 01-
06-2014 

1 Flémalle CAN* ABC 

08-06-2014 1 Keizer Karel-tocht te Kasterlee (GSM: 0497/29 
14 44) 

22-06-2014 1 Rit van de Berendrechtse menners 
(Zie formulier) 
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Menkalender nationale wedstrijden 
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Persbericht 

 

Menwereld blij met terugkeer Paard & Koets 

Tot grote vreugde van veel mensportliefhebbers staat Paard & Koets na een 

jaar van afwezigheid in 2014 weer op de agenda. Paard & Koets keert op 1 en 2 

November terug in een nieuw jasje op het Nationaal Hippisch Centrum in 

Ermelo. Organisator Academy Events neemt het stokje over van Total Fair 

Support, het bureau dat Paard & Koets de afgelopen 20 jaar organiseerde. 

Paard & Koets wordt vanaf 2014 georganiseerd door Academy Events, dit 

bureau organiseert al vanaf 1999 evenementen in de paardenbranche zoals 

bijvoorbeeld Horse Event, Concert Hippique en Excellent Dressage Sales. 

Marleen Dresscher, die Paard & Koets tot 2012 organiseerde vanuit  haar 

bedrijf Total Fair Support, blijft betrokken als adviseur. Academy Events 

directeur Gijs Bartels reageert verheugd op de overname: ‘Als organisator van 

ons allround paardenevenement Horse Event hebben wij al 13 jaar vele 

contacten in de menwereld. Ik vind het een enorm leuke wereld om in te 

werken, en zie interessante kansen en mogelijkheden. Wij zien dit avontuur 

dan ook met heel veel plezier tegemoet.’ 

Door de grootschalige nieuwbouw op het Nationaal Hippisch Centrum, dat 

vanaf dit jaar beschikt over 3 moderne hallen en goede 

evenementenfaciliteiten, is er een ideale locatie ontstaan voor ‘Paard & Koets 

2.0’. Het evenement zal compacter worden dan voorheen, maar toch nog zo’n 

6.000 m² aan oppervlakte beslaan. Daar vindt de bezoeker 90 stands, een 

showpiste, een workshoppiste en een seminarzaal. Gezelligheid is te vinden in 

Brasserie de Ruif.  

Naast een gevarieerd beursgedeelte is Paard & Koets een  gezellig trefpunt 

voor de wedstrijd-, beginnende- en recreatieve menner. Het programma krijgt 

een nieuwe impuls met vooraanstaande namen uit de internationale sport. Het 

mensportseminar, dat de afgelopen vier jaar plaats vond op Horse Event, vindt 

vanaf dit jaar plaats op Paard & Koets waar het haar eerste lustrum beleeft. De 

beursvloer biedt ruimte aan zo’n 90 stands met mensportartikelen zoals 

rijtuigen, trailers, tuigen, voer, kleding en andere mensport-gerelateerde 

producten en diensten. 
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Paard & Koets  

Locatie: 

Nationaal Hippisch Centrum 

De Beek 125, Ermelo 

Organisatie:  

Academy Events 

Koestraat 9-11, Hooge Mierde 

Projectmanager: Anne Knoops  

T: +31 (0)13-5091666 

E: a.knoops@academybartels.com  

W: www.paardenkoets.nl   
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TE KOOP ! 
Paard te koop: 
 
Via deze weg bied ik mijn paard te koop aan. Ik ben genoodzaakt mijn paard te 
verkopen omwille van gezondheidsredenen. Enkele eigenschappen: BWP'er, 
ruin, 168 cm, 9 jaar, rustig en braaf paard in de omgang, rustig in groep, ruime 
gangen, dressuurmatig opgeleid, gemakkelijk te laden op trailer en 
vrachtwagen. Paspoort ok. Medisch ok. Eliot voelt zich goed in groep, zowel 
opgezadeld als aangespannen. Hij "trekt" niet naar andere paarden. Hij heeft al 
een tijd niet meer gewerkt. Het zal hem goed doen om terug in het werk te 
zitten. In bijlage stuur ik een fotocollage van mijn paard (bovenste beelden zijn 
precies wat "uitgerokken", doch je hebt een idee wat ik er allemaal mee 
gedaan heb) en een foto van zijn paspoort. Indien interesse, mail me a.u.b. je 
telefoonnummer. Ik bel je dan zo spoedig mogelijk op. 
Met vriendelijke groeten, 
Bruno Fieuws 

(Email: brunofieuws@hotmail.com)  
 

 

mailto:brunofieuws@hotmail.com
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= = = = = = = = = 
 

Haflingers te koop 
 
Wij hebben 3 haflingers te koop: 

 2 merries van 1995 en 1996 

 1 hengst van 1999. 
De ponies zijn niet zadelmak maar de merries zijn wel geschikt voor 
in de koets. Omwille van gezondheidsredenen van hun baasje zouden 
ze redelijk snel weg moeten. 
Meer info: 

Claes Herman <claes.evi88@gmail.com> 
GSM-nummer: 0476/46.10.07 

  

mailto:claes.evi88@gmail.com
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