APZ – Nieuws
Vergadering van 30 mei 2014
De voorzitter licht de vergadering in over het feit dat ons
oefenterrein in de Mussenbaan volledig werd leeg gemaakt. Alle
hindernissen zijn overgenomen door een club uit Meerhout. De
container staat nu op het terrein aan het jumpingterrein. De WCwagen werd overgedragen aan de gemeente Zandhoven. De
eigenaar van het terrein was heel tevreden over de jarenlange
samenwerking. Wij verwachten dan ook dat de club de borg zal
terugkrijgen.
Ledenvergadering
De volgende ledenvergadering gaat door op vrijdag 25 juli 2014 in
domein Bruyneel te 2240 Zandhoven, Vierselbaan 2 om 20.00 uur.
Varia
Ook dit jaar wil het APZ het clubkampioenschap organiseren. Door
deel te nemen aan ritten/wedstrijden die vermeld staan in de
kalender in ons maandelijks clubblad kan de menner 1 of 5 punten
verdienen zoals vermeld. Gelieve uw deelname steeds kenbaar te
maken aan Liliane zodat een juiste rangschikking kan worden
opgesteld.
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
31-05/01-062014
08-06-2014
15-06-2014
15-06-2014

Ptn Omschrijving
1 Nationale wedstrijd Flémalle
1
1
1

Keizer Karel-tocht te Kasterlee (GSM: 0497/29
14 44)
CARV Linden
Suikertocht Tienen
Vertrek bij de familie Vandegaer: Sint Jorisstraat 167, in
Tienen (Oorbeek)
Meer info op de Recrea-Men site of bij
Dirk 0495/18.52.26 - Iris 0494/59.69.44

22-06-2014

1

28/29-06-2014
05/06-07-2014
06-07-2014

1
1
1

Rit van de Berendrechtse menners
(Zie formulier)
CAN te Hartrival
CAN te Merksplas
Zomerrit in Bouwel
Vertrek bij Jos Van Den
Buys : Zellestraat 30 in
Bouwel

25-07-2014

Recrea-men
Meer info op de Site of
Jos Van Den Buys: 0497/753744
Luvinus Heylen: 0499/184684

APZ – Ledenvergadering: Zandhoven, Domein
Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur
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Regelgeving: Belangrijke informatie paardenhouders en ruiters
Graag informeren wij u hierbij betreffende de regelgeving aangaande een aantal
cruciale thema’s wanneer u paarden houdt en deelneemt aan regionale, provinciale,
nationale en/of internationale wedstrijden. Deze informatie kwam tot stand dankzij
de samenwerking tussen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het
Vlaams Paardenloket.
1. Identificatie
Uw paard is wettelijk in orde met zijn identificatie wanneer hij/zij in het bezit is van :
 een leesbare microchip
 een EU-conform paspoort van een erkend stamboek of een Equipas
 een registratie in de centrale databank, bedoeld in het KB van 16/06/2005
Voor meer info : www.vlacopaard.be – www.idpaarden.be
2. Vervoer van paarden
Transport van paarden is een ingewikkelde aangelegenheid, waar zeer uiteenlopende
regelgevingen aan te pas komen. Het is vooral belangrijk om te weten of het
transport dat u onderneemt van commerciële of van niet-commerciële aard is gezien
voor beide situaties andere regels gelden. Vervoer voor commerciële doeleinden
omvat met name vervoer dat rechtstreeks of onrechtstreeks leidt dan wel of strekt
tot het maken van winst.
Voor meer info :
http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Transport/Basisregels-voor-hettransport-van-paarden-en-verzamelcentra.
3. Bezit van geneesmiddelen op wedstrijd
 Op wedstrijd heeft men een paard, een ruiter, een zadel(-doek) en een hoofdstel
nodig. Medicatie of supplementen horen daar in principe niet thuis, behoudens
een EHBO-kist met ontsmettingsmiddel, aangekocht bij een apotheker of
dierenarts., voor het gebruikelijke verzorgen van dieren, zoals het behandelen van
een kleine wonde.
 Bezit van medicatie, spuiten of naalden op wedstrijd is enkel toegestaan door
dierenartsen.
 Ruiters, grooms of eigenaars horen op wedstrijd geen geneesmiddelen of
supplementen bij te hebben, laat staan injectienaalden of –spuiten.
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!!! Bij een controle kunnen verdachte producten in beslag genomen worden voor
verdere analyse.
De bevoegde diensten kunnen bloed nemen van de paarden voor onderzoek naar
verboden substanties.
4. Diergeneeskundige handelingen - doping
 Al wat het gebruikelijk verzorgen van het dier te boven gaat, zijn
diergeneeskundige handelingen, en dus principieel voorbehouden aan
dierenartsen.
 Alle tussenkomsten met een verdoving van het dier of met een invasief karakter
in het organisme van het dier, behoren tot de diergeneeskunde.
 Paarden, die deelnemen aan wedstrijden, mogen uiteraard geen verboden
producten toegediend gekregen hebben (bv. verdovende producten, cortisonen,
hormonen, …).
 De FEI-regelgeving inzake doping is ook van toepassing tijdens nationale en
provinciale wedstrijden wanneer die vallen onder de bevoegdheid van de FEI.
 Wanneer uw paard veterinair behandeld werd en u wenst er mee deel te nemen
aan een wedstrijd, dan dient u dat goed te overleggen met de behandelende
dierenarts en ook contact te nemen met de officiële dierenarts van de wedstrijd,
die al dan niet toelating kan geven om deel te nemen.
 Met respect van het voorgaande bestaan er conform de FEI voorschriften wel
mogelijkheden, mits het invullen van de nodige formulieren om producten op de
wedstrijden toe te dienen :
http://www.fei.org/fei/cleansport/ad-h/medforms. Zeker voor hengstige merries
is behandeling voor of tijdens de wedstrijd – mits melden – toegestaan. bv.
Regumate : file:///C:/Users/Mark/Downloads/Veterinary_Form_2-2013.pdf.
Wanneer van toepassing dienen de FEI reglementen betreffende doping, de te
volgen procedures, de mogelijkheid tot verweer tot in CAS, … gerespecteerd te
worden opdat alles juridisch correct zou verlopen. Er zijn al voldoende
dopinggevallen niet bestraft door procedurefouten.
 Conform de FEI-richtlijnen zijn er ook menselijke atleten die permanent
medicijnen dienen te gebruiken, denken we maar aan diabetici, die meermaals
per dag insuline moeten inspuiten. Hiervoor is het dus best mogelijk dat de
ruiter/menner in zijn vrachtwagen voor menselijk gebruik wel spuiten of naalden
mee heeft. Tal van onze para-equestrian ruiters/menners staan nog onder andere
medicatie.
Denken we verder aan bloeddruk remmende en anti-reumatische middelen en
andere medicamenten die soms dagelijks dienen ingenomen. Menselijke atleten
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die medicatie gebruiken dienen dit vooraf te melden :
https://www.usef.org/_IFrames/breedsDisciplines/discipline/DrugTesting.aspx.
 Als je op een internationale deelname met paarden (meerdere dagen naar het
buitenland, in je mobilhome van de vrachtwagen aspirine, dafalgan, alka-selzer,
immodium, motiulium, antibiotica, hoestsiroop, zalven, …, voor humaan gebruik
mee hebt, heeft dat uiteraard geen uitstaan met de regelgeving inzake
geneesmiddelen voor paarden.
5. Medicatie thuis
Ook thuis is het bezit van geneesmiddelen voor paarden zeer strikt gereglementeerd.
 Men mag enkel geneesmiddelen bezitten, wanneer die zijn afgeleverd door een
dierenarts of apotheker. Voorschriftplichtige geneesmiddelen mogen door een
apotheker enkel afgeleverd worden met een geldig voorschrift van een dierenarts.
Voor paarden die niet uitgesloten zijn voor de voedselketen kan dit enkel met een
Toedienings- en VerschaffingsDocument (TVD), met vermelding voor welk paard,
de wijze van toedienen en hoe lang (met een maximumtermijn van vijf dagen).
 Medicatie moet steeds traceerbaar zijn en kan enkel afkomstig zijn van een
apotheker of een dierenarts.
 U doet er goed aan uw medicijnenkast te laten nakijken door uw dierenarts.
 Bezit van doping is uiteraard verboden en strafbaar.
 (Voedings-)supplementen zijn toegestaan indien ze geen verboden producten
bevatten. Bij een controle kunnen ze in beslag genomen worden en verder
geanalyseerd. De samenstelling moet duidelijk en betrouwbaar vermeld zijn. Men
kan hier best geen risico’s mee lopen.

Meer informatie vindt u terug op www.vlaamspaardenloket.be.
(Bron: Nieuwsbericht www.vlp.be)
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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)
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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
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Breugelhoeve – menweekends
Beste,
Ik ben Kim Hurkmans, coördinator van Breugelhoeve uit Peer. Wij zijn een
landelijk ontmoetingscentrum waar plattelandsbeleving de rode draad vormt
doorheen al onze activiteiten. Gezien we tevens beschikken over een hippisch
centrum zijn we ook nauw verbonden met menners en koetsiers. Naast het
mooi Limburgse ruiter-en menroutenetwerk in de onmiddellijke omgeving
beschikken we tevens over voldoende en goedverzorgde stallingen om paarden
te stallen voor een meerdaags verblijf, individueel of in groep. Tevens bieden
we budgetvriendelijke overnachtingsmogelijkheden in ons verblijfscentrum of
in de trekkershutten.
Reeds jaren verblijven tal van menverenigingen zoals o.m. de
Schipdonkmenners, maar ook individuelen menners in Breugelhoeve om te
genieten van hun favoriete sport.
Daarom zou ik u willen vragen om een kijkje te nemen op onze website, snuif
daar alvast de sfeer op die we uitstralen. En mocht u of uw vereniging op zoek
zijn naar een verzorgde, budgetvriendelijke verblijfsmogelijkheid voor zowel
uzelf als uw paard, waar u daarenboven tevens naar hartelust kan genieten van
de bosrijke omgeving op de koets, neem dan gerust even contact op of kom
een kijkje nemen!
Wij helpen u graag verder!
Mvg,
Kim Hurkmans
Breugelhoeve vzw
Weyerstraat 1
3990 Peer
011/63 13 31
kim@breugelhoeve.be
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