APZ – Nieuws
Vergadering van 25 juli 2014
Wedstrijd te Meerhout
Op 20 juli 2014 heeft LRV Antwerpen een menwedstrijd
georganiseerd te Meerhout. Deze club heeft enkele weken geleden
al het materiaal van het APZ afgebroken op ons voormalig
oefenterrein in de Mussenbaan. Bij hun “eerste” officiële wedstrijd
hadden zij 32 deelnemers. Ons materiaal werd fantastisch herbouwd
tot prachtige hindernissen. Als voorzitter van het APZ was ik dan ook
blij verrast van het resultaat van deze organisatie: ons materiaal is
terecht goed besteed.

Snoezelvakantie
Het APZ heeft ook dit jaar zich terug ingezet voor de
“snoezelvakantie” ten voordele van mentaal gehandicapten. Dit
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betreffen personen die gedurende een week verblijven in domein
Hooidonck te Zandhoven. Drie leden hebben zich belangeloos
ingezet om deze mensen rond te rijden per koets in de omgeving van
Zandhoven. Buiten de dank van de organisatoren hebben deze
menners het geluk mogen aanschouwen die deze rit aan deze
personen heeft verschaft.
APZ - Koetsentocht
Op 24-08-2014 organiseert het APZ haar eerste “Koetsentocht” sinds
het wegvallen van ons terrein. De organisatie van deze rit is het
resultaat van de samenwerking van Willo en Jan. Aan deze rit
kunnen zowel leden als niet-leden van het APZ deelnemen. Na de
koetsentocht zal er mogelijkheid zijn tot het nuttigen van een kleine
maaltijd. Het vertrek van de tocht zal gebeuren op het oude
jumpingterrein aan de Oelegembaan te Zandhoven.
Inschrijven voor deelname dient te gebeuren via het
inschrijvingformulier dat verder in het boekje wordt gepubliceerd.

Ledenvergadering
De volgende ledenvergadering gaat door op vrijdag 26 september
2014 in domein Bruyneel te 2240 Zandhoven, Vierselbaan 2 om 20.00
uur.
Nationale tuigpaardendag in Nederland
Op 16 augustus 2014 gaan onze tuigpaardvrienden met de bus naar
Ermelo (Nederland) om dit evenement bij te wonen. Voor degene die
graag dit eens willen meemaken, info kan je vragen bij Luc Van
Assche/ Jan De Wachter of iemand van ons eigen bestuur.
Schrijf dit alvast in jullie agenda !
Op deze pagina kan je alvast een video vinden van vorige jaren :
https://www.kwpn.tv/Videoportaal.aspx?KID=PvgWKKYYw6A=
(Dit is een initiatief van Ruiter- en menclub De Stang)
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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
02/03-08-2014 1 CAN* te Vlezenbeek
03-08-2014
1 Klein Vorst Laakdal (Felix Goos: 0498/737472)
10-08-2014
1 Rit te Merksplas
(Michel Hermans: 0495/221442)

15/17-08-2014
24-08-2014
31-08-2014

1
5
1

BK Booischot – CAN***
APZ – Koetsentocht: zie formulier
Belgenrit te Essen (± 25 km)
Vertrek is voorzien aan het LRV terrein Oude Baan te Essen (België)
Info en reservatie bij Ingeborg Schram via:
Mail: Inge-borgske@hotmail.com
tel.: 0032477706600 of 003236675040.
Menvereniging “De Hangijzers”

07-09-2014

1

Najaarsrit in Ravels
Vertrek : Bosstraat 10a in Ravels
Organisatie : De Kempische Paarden Liefhebbers. Voor extra
info mail naar hermans.michel@telenet.be

14-09-2014

1

Rit te Westmalle
Info: Alfons Vochten (GSM: 0497/228695)

26-09-2014

APZ – Ledenvergadering: Zandhoven, Domein
Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur
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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 - KOETSENTOCHT
Informatie Na de rit wordt de mogelijkheid geboden tot het nuttigen van een droogje en
een natje.

WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
25

Aantal stops

% zand

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard

% bosweg

18 augustus 2014

Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan
24 augustus 2014
Dag
11.00
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

APZ - Koetsentocht

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD
Met hoeveel personen ?
Leden: Gratis – Niet-leden: 5,00 €
Te storten op rekening van: Ter plaatse 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
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Paarden en hoesten
Hoesten komt voor bij paarden van alle leeftijden. De eerste keer dat we een
van onze paarden hoorden hoesten, schrokken we even. We hadden gehoord
dat het niet al te best is als je paard hoest. Later bleek dat het geen ramp is als
je paard bijvoorbeeld bij het losrijden een keer kucht. Toch moet je opletten als
je paard of pony regelmatig hoest en mag je de hoest niet zomaar negeren.
Het hoesten kan veroorzaakt worden door een allergie of een infectie. Bij een
infectie zal het paard vaak ook ziek zijn. Het heeft geen zin meer om te eten en
geeft een slome uitdrukking. Ook de ademhaling, de hartslag en de
lichaamstemperatuur kan verhogen. Als de keel ontstoken is, kan het paard
moeite krijgen bij het wegslikken van het speeksel waardoor dit uit de mond
loopt. De kans op een keelonsteking vergroot bij paarden die in vuile en slecht
verluchte stallen staan. Het paard zal in dit geval een harde, droge kuch geven.
De hoest van een paard kan ook het gevolg zijn van een allergische reactie. Het
is dan belangrijk te ontdekken waar je paard op reageert om, indien mogelijk,
de oorzaak van de reactie weg te nemen. De arts zal via een bloedstaal kunnen
bepalen wat er aan de hand is.
Het klinkt misschien vreemd, maar een paard kan zelfs allergisch zijn voor stro!
Je kan dan bijvoorbeeld het stro vervangen door zaagsel.
Vooral door stof kan een paard hoesten. Je kan daarom ook overwegen het
hooi voor het geven even in een bak met water te drenken.
Een kuchje is dus geen reden tot paniek. Maar als het hoesten toeneemt, is het
aangeraden een dierenarts in te schakelen.
Waar je op kan letten om hoesten te voorkomen?
 Zorg voor goede ventilatie in de stal.
 Zorg dan wel dat het paard zelf niet in de tocht komt te staan.
 Maak de stallen dagelijks schoon.
 Zorg voor regelmatige weidegang
 Geef je paard droogvoer van goede kwaliteit, dus stof- en schimmelvrij.
Er zijn verschillende middelen en methodes om een paard dat hoest te
behandelen. Belangrijk is een behandeling, bijvoorbeeld een anti-bioticakuur,
volledig tot het einde af te ronden.
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Horzeleitjes
Heeft jouw paard of pony kleine, crèmekleurige puntjes op zijn benen of buik?
Krijg je die puntjes er niet zomaar af? Waarschijnlijk zijn dit horzeleitjes.
Horzels leggen hun eitjes op de benen of buik van een paard. Doordat een
paard zich vervolgens met zijn tanden krabt, komen er eitjes in de mond van
het paard. Daar nestelen de eitjes zich in de wangen en het tandvlees. Na een
tijdje laten ze los en worden ze doorgeslikt door het paard. Dan zetten ze zich
vast als larven in de maagwand. Hier overwinteren de larven. In de lente
komen ze met de mest naar buiten, ontwikkelen ze zich tot horzel en zo begint
het hele proces opnieuw. Om te voorkomen dat jouw paard of pony
horzeleitjes inslikt, kan je ze maar het beste verwijderen. Dit doe je met een
schuursteentje of horzelmesje (verkrijgbaar in de ruitersportzaak). Als je dit
niet bij de hand hebt, kan je ook lauw water met azijn gebruiken. Verder is het
verstandig om je paard voor de winter te ontwormen met een middel dat ook
horzellarven bestrijdt.

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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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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Boerenwagen gezocht
----- Original Message ----From: Jan van Asperen (boerenwagens.nl)
To: apz79@hotmail.com
Sent: Monday, July 07, 2014 6:06 PM
Subject: Fw: boerenwagen uit holland
----- Original Message ----From: Jan van Asperen (boerenwagens.nl)
To: huquetteleyssen@hotmail.be
Sent: Sunday, July 06, 2014 6:46 PM
Subject: boerenwagen uit holland
Beste Mijnh. Van Dessel Flor, Afgelopen maanden ben ik op zoek geweest op
div. sites in de Westhoek,naar een hollandse boerenwagen, waarvan ik de foto
ooit wel heb gezien, en die ooit heeft meegereden in een optocht in de
Westhoek be, ik kan de foto helaas niet meer terugvinden, en uiteindelijk ben
ik op de site van Uw menvereniging APZ beland, mijn vraag...of U mischien kunt
helpen bij het opsporen van de eigenaar van deze wagen, mischien is de
eigenaar wel lid van Uw ver. ik zet me al jaren in om deze wagens te bewaren
en te behouden die er nog zijn , op de foto stond een man met een blauwe kiel,
naast de hollandse wagen , kenmerk.. wielen van plm. 1.50 hoog en 5 cm breed
en een gebroken langboom het viel me op dat er wel aan was opgeknapt, maar
niet op de originele manier,
Ik hoop spoedig van U te horen, Groetend, jan van asperen,
www.boerenwagens.nl

Wie kan Jan van Asperen helpen?
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