APZ – Nieuws
Vergadering van 30 juni 2014
Koetsentocht te Berendrecht
Buiten het vierspangebeuren, zet de familie Taverniers zich jaarlijks
nog in om een prachtige wandeling te organiseren voor menners. Dit
in de prachtige omgeving van Berendrecht.

Royal Windsor Horse Show
Niet alleen in het voetbal maar eveneens in de mensport weten de
Belgische menners zich tussen de wereldtop te manifesteren. Onder
andere deden volgende APZ-leden mee aan deze prestigieuze
wedstrijd: Tinne Bax, Bart Verdroncken, Edouard Simonet, Gert
Schrijvers. Zonder afbreuk te doen aan het goede resultaat van deze
menners, stak er echter dit jaar
één APZ-lid uit door als vierde te
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eindigen in het klassement, zijnde Glenn Geerts. Dit mooie resultaat
was het gevolg van zijn overwinning in de marathon.
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.
Bij gebrek aan teksten, zal het APZ-bestuur zich soms zelf wagen aan
het schrijven van een tekst. Indien er fouten instaan, gelieve ons hier
dan melding van te maken zodat wij dit kunnen rechtzetten.

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.
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AGENDA
Datum
Ptn Omschrijving
05/06-07-2014 1 CAN te Merksplas
06-07-2014
1 Zomerrit in Bouwel
Vertrek bij Jos Van Den
Buys : Zellestraat 30 in
Bouwel

13-07-2014
25-07-2014

1

27-07-2014
02/03-08-2014
03-08-2014
10-08-2014

1
1
1
1

15/17-08-2014

1

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

CAN* te Recoigne
APZ – Ledenvergadering: Zandhoven, Domein
Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur
Lille Pavo-zomerrally (GSM: 0473/850175)
CAN* te Vlezenbeek
Klein Vorst Laakdal (Felix Goos: 0498/737472)
Rit te Merksplas
(Michel Hermans: 0495/221442)
BK Booischot – CAN***
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Wie trekt er aan de touwtjes van jouw leven?

Mensen zijn als koetsen, beweert de mysticus George Gurdjieff, met
een paard ervoor, een koetsier op de bok en een heer binnen in de
koets.
De koets is ons lichaam en de paarden of het paard staan voor de
vitale krachten die ons voortstuwen. Daarmee ben je geboren: de
een heeft een grote sterke koets, de ander een klein fragiel koetsje.
De een heeft een sterk paard ervoor staan of meerdere sterke
paarden, de ander moet het met een klein paardje zonder
noemenswaardige inhoud doen. Daar is niets aan te doen.
Ons ego
De koetsier is ons ego of onze persoonlijkheid. Hij vertegenwoordigt
alle invloeden van onze ouders, opvoeders, omgeving, plus wat er
van binnen zit aan talenten en mogelijkheden.
De koetsier ment de paarden en hij denkt dat hij de baas is, want als
hij zijn koets naar rechts stuurt, gaat die ook naar rechts.
De heer
Maar binnen in de koets zit de heer. Hij hoeft zich niet bezig te
houden met elk detail van de route, want daarvoor heeft hij zijn
personeel. Maar hij heeft wel de koetsier de uiteindelijke
bestemming van de reis doorgegeven. En als er iets gebeurt wat hem
niet zint, kan hij zijn koetsier tot de orde roepen en hem een andere
kant op sturen.
Volgens Gurdjieffs filosofie is stellen dat we geen vrije wil
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hebben,hetzelfde als het bestaan van die heer ontkennen en geloven
dat de koetsier het voor het zeggen heeft. Dat denkt de koetsier zelf
ook vaak want onze persoonlijkheid gaat dikwijls met ons op de loop.
Het kan zelfs heel verleidelijk om die seigneur daarbinnen te negeren
en lekker op je ego je weg te kiezen.
Hogere instantie
Maar een spiritueel mens is daar niet tevreden mee. Een spiritueel
mens wil steeds beter leren luisteren naar die hogere instantie
binnen in zichzelf, die het doel van je leven kent. Als koetsier doe je
je best: je poetst je koets tot hij glimt, je zorgt goed voor je paarden
en je zit fier en recht op de bok. Maar als het goed is, word je steeds
meer een toegewijde dienaar van je heer. Want wat de heer wil, dat
wil jij eigenlijk ook wel.
De heer bekommert zich alleen maar om de vraag waarvoor je
eigenlijk op aarde bent gekomen.
Hoe je dat invult, mag je zelf kiezen.
Dit metaforische verhaal kent oorspronkelijk de titel De Koetsier en
de heer en werd door de mysticus George Gurdjieff vaak gebruikt om
aan te geven hoe lichaam, geest en ziel werken. Ik ben het meerdere
malen tegengekomen onder andere op de facebookpagina van
Esenzia en in de Happinez nummer 3 uit 2011 in een artikel van
Lisette Thooft.
(Bron: http://blog.brightnezz.com/2013/08/wie-trekt-er-aan-de-touwtjes-van-jouw.html
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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.

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

Pagina 6/11

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.
(Bron: Uit Paardentips Magazine - copyright 2014 - www.paardentips.com)
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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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GROOM GEZOCHT
Beste,
Vermits ik momenteel zonder groom zit, richt ik mij tot jullie om eventueel
mogelijke contacten aan te spreken die mij kunnen helpen. Hierbij nog wat
informatie;
Ik ben een man van 42 en woon in Herentals, vlakbij afrit 21 van de E313. Zo'n
3 jaar geleden heb ik een mencursus gevolgd bij Danny Geraerts en heb mijn Abrevet van de VLP gehaald. Met de verzekering is ook alles in orde. Zowel voor
de koetsier, groom als passagiers. Ik ben begonnen met enkelspan, maar zag op
sommige koetsentochten dat het soms wat zwaar was voor Sam alleen en ben
dan overgeschakeld naar dubbelspan. Sam (100% Shetlander, 11 jaar, 98 cm)
en Matthias (kruising ShetlanderXWelsh), 6 jaar, 103 cm) zijn goed opgeleid
voor enkelspan en dubbelspan. Ik doe geen wedstrijden mee en rij alleen
recreatief. Ook ben ik lid van Recrea-Men. Naast grondwerk thuis ga ik trainen
in de omgeving. Meestal wekelijks, dan weer tweewekelijks of meer. Hier staat
geen regelmaat op, maar vaak woensdagnamiddag (want dan moet ik niet
werken) of in het WE. In de zomer natuurlijk veel regelmatiger en in de winter
doe ik meer grondwerk en probeer ik hen in conditie te houden met korte
ritten in de buurt. Een koetsentocht duurt algauw een uur of vijf, want die van
mij doen gemiddeld maar 6 km/u. Ook hier staat geen regelmaat op en ik doe
mee als het mij uitkomt. Ik zoek iemand als bijrijder bij training of bij
koetsentochten en hulp indien nodig bij het optuigen, kruispunt oversteken,
e.d. Andere taken zoals stallen uitmesten bijvoorbeeld zijn er niet bij. Ervaring
is niet vereist, wel een dosis gezond verstand en betrouwbaarheid. Geslacht en
leeftijd zijn natuurlijk niet belangrijk. Wel minimum 16 jaar. Iemand uit de
omgeving zou perfect zijn om ook thuis te oefenen, maar zoals bekend zijn er
koetsentochten over heel Vlaanderen en dus eigenlijk geen probleem om af te
spreken. Vaak verwittig ik pas redelijk kort op voorhand en met eventueel belet
moet ik dan maar rekening houden.
Misschien kennen jullie wel iemand die interesse heeft. Mijn contactgegevens
zijn; RH2010@HOTMAIL.BE of 0486/80.64.41.
Alvast bedankt.
Mv(men)g,
Regis Heyblom uit Herentals
Contactgegevens: RH2010@hotmail.be en 0486/806441
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