APZ – Nieuws
Vergadering van 26 september 2014
Vlaams Kampioenschap
Op 2 september 2014 werd het Vlaams Kampioenschap Mennen
georganiseerd op de terreinen van Willy Naessens. Er was een groot
deelnemersveld.
Bij de winnaars waren vele leden van het APZ dankzij de
professionele, tactische en morele begeleiding van de chef d’équipe
Flor Van Dessel.

Paardenwijding
Op 02 november 2014 gaat de paardenwijding te Zandhoven door.
Het APZ vertrekt in groep aan de Populier. Na de wijding kan er nog
wat nagepraat worden bij een borreltje en een broodje aan de
camion van Flor.
De paardenwijding van Millegem is gepland op 23 november 2014.
De leden van het APZ worden gevraagd om, individueel, naar het
kerkje te rijden. Of er echt een zegening zal plaatsvinden weten we
niet dit jaar. Door problemen vorig jaar weigert de organisatie om de
stoet van tractoren en paarden nog te organiseren. Nadien vertrekt
iedereen terug individueel naar huis.
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Koetsenbeurs:
De koetsenbeurs van het APZ gaat door op 14-12-2014 in de
gemeentelijke magazijnen van Zandhoven in de Populierenhoeve.
Zoals jaarlijks vragen wij terug de medewerking van alle
sympathisanten. Indien U kunt helpen gelieve dit te melden aan
Liliane op het gekende nummer 0496/25 97 38.

Ledenvergadering
De volgende ledenvergadering gaat door op vrijdag 28 november
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.
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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
26-09-2014
05-10-2014
19-10-2014
26-10-2014

Ptn Omschrijving
APZ – Ledenvergadering: Zandhoven, Domein
Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur
1 “De 4 Landsheren”: informatie in clubblad
1 Menwedstrijd LRV Klein Sinaai
Info: zie clubblad
1 Sint-Hubertusviering in Manège Hippos te
Puurs (Info: zie clubblad)
Manege Hippos
Essendries 41 in Kalfort Puurs

31-10 en
01/02-11-2014
02-11-2014
23-11-2014
14-12-2014

Open House bij
Chr. Van den
Heuvel in
Valkenswaard

5
1

Organisatie Menvereniging De
Stang. Manege Hippos
Essendries 41 in Kalfort – Puurs
Voor extra info kan je bellen naar
0476/63.21.31
Locatie :
Meer informatie op de
Molenstraat 195 website
in het
www.chrvandenheuvel.nl
Nederlandse
Valkenswaard

APZ – Paardenwijding te Zandhoven
APZ – Sint-Elooiviering MIllegem: deelnemers van de
club worden gevraagd van thuis naar het kerkje van
Millegem te rijden.

APZ – Koetsenbeurs
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De Vier Landsheren
Ruiter- en koetstocht

5 OKTOBER 2014 te ZUTENDAAL
“De Vierlandsheren” organiseren voor de 10de keer een tocht doorheen de bossen van Zutendaal,
Opgrimbie, Lanaken en Rekem
Het vertrek van de gepijlde tocht is voorzien vlakbij het monument van de Vier Landsheren. Deze
plek is gelegen in het Nationaal Park “Hoge Kempen” die een oppervlakte heeft van +- 5000 ha.
Hierbij maken we gebruik van enkele stukken van de Nationale ruiter en menroutenetwerk Hoge
Kempen. Het Parcours van +- 30 km brengt ons richting Lanaken, achter het domein Zangersheide,
langs de verzorgde prachtige bossen van Pietersheim, naar de mooi open vlaktes van de Mechelse
heide alswaar de verdiende rust is. Iedere deelnemer krijgt daar een heerlijke portie soep plus de
nodige hapjes geserveerd.
Na deze tussenstop trekken we richting het Koninklijke domein van Opgrimbie om door berg en dal
door de ontelbare en oneindig lange dreven van loofbomen richting Zutendaal te gaan.
Alles wordt de menner en ruiter voorgeschoteld, water, zand, afdalingen en hellingen.
Verder is de tocht 100% onverhard. Er zal een aangepast parcour voor de werkpaarden zijn.
Na deze prachtige wandeling die ieder op eigen tempo rijd is er, mits op voorhand ingeschreven en
betaald, warm eten voorzien.(bbq) De dag zelf worden geen inschrijvingen meer aanvaard.
De prijs voor dit alles is slechts 13 euro per persoon
Uiterlijke datum van inschrijving – 30.09.2014
Vertrekken kan tussen 09.00 uur en 12.00 uur bij Felix Deltour Boogstraat 42 te Zutendaal


meer informatie: Felix Deltour
GSM Felix: +32 (0)476 45 42 92 GSM Mady: +32 (0)494 60 68 38
Tel: +32 (0)89 - 61 31 30
Bankrekeningnummer: 735-0228366-16
Iban: BE72 7350 2283 6616 BIC: KREDBEBB
E-mail: deltourfelix_AT_telenet_DOT_be
http://www.devierlandsheren.be
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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 – Paardenwijding Zandhoven – 02 november 2014
Informatie Zoals alle jaren verwachten wij een massale deelname van de leden van het
APZ. Na de rit samenkomst op de parkingvoor het nuttigen van een droogje
en een natje zoals gewoonlijk.
WEGPARCOURS
Totaal aantal Km

Aantal stops

% zand

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard

% bosweg

28 oktober 2014

Jumpingterrein Zandhoven, Populierenhoeve te 2240 Zandhoven
(aan het containerpark)
02 november 2014
Dag
Bijeenkomst om 10.00 uur
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

APZ – Paardenwijding Zandhoven

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
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Oefenmarathon

KALKEN 14 September.

Zoals we in een eerder verslag hadden besproken om eens mee te doen aan
een oefenmarathon die ingericht werd door ‘ de vrije menners van Overmere’
schreven we ons daarvoor maar in , daar de wedstrijd word gehouden op privé
terreinen van twee eigenaars die toch ook wat, zeg maar, gek of liever bezeten
zijn van de mensport alwaar de verschillende hindernissen staan opgesteld en
perfect worden onderhouden , alsook de omgeving word steeds netjes
gemaaid zodat het geheel er verzorgd uitziet , de hindernissen omvatten, een
brughindernis , een mooie waterputhindernis, twee kleinere waterhindernisen
en steeds een kegelparcour dat dan ook deel uitmaakt van een hindernis, zodat
men aan een totaal van vijf hindernissen komt, dus voldoende voor een
oefenwedstrijd.
Daags voor de wedstrijd moet er
zoals gewoonlijk verkend
worden,de Flor was daarvoor
eerst nog eens een wandeling
met de koets gaan maken in de
bossen van Waasmunster, om
daarna met de auto naar Kalken
te rijden om met mij de
verkenning te doen van de
hindernissen, zodat we indien
nodig allebei hetzelfde traject
voor ogen hebben ,moest er
tijdens de wedstrijd een kleine black-out zich voordoen, dan kan de groom nog
altijd zijn menner bijstaan ( een menselijke GPS zeg maar ) normaal bij Flor
overbodig hoor!!
Nadat we de juiste te rijden ,
volgens ons toch ,traject hadden
besproken en enkele keren door
de hindernissen hadden
afgewandeld kregen we ook van
de inrichter een deelnemerslijst te
zien wie onze tegenstrevers
waren , amai dat waren we niet
de eerste de beste , Filip t’Kint
,Gert Vervaet, Gaby De Cock en
nog enkele anderen, dus voor ons
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al een sein zo van ,we mogen ons niet laten doen door die mannen hé , het
moet altijd eerst gereden worden zeg
ik altijd.
De zondag morgen dan aangekomen

op de voorziene parking was er al een
gezellige drukte waar te nemen ,nadat we
onze vrachtwagen hadden geparkeerd en
een controle hadden gedaan of de paarden
en dergelijke in orde was ,gingen we ons aanmelden op het secretariaat om de
papieren die deel uitmaken van de wedstrijd te ontvangen, parcours
tekeningen van de hindernissen , de
afstanden met tijden van het wegtraject ,
info, nuttige telefoonnr. enz zijn we
nogmaals onze hindernissen gaan
verkennen en indien nodig na overleg aan te
passen , het traject dat moest gevold
worden tijdens de wedstrijd om van
hindernis naar hindernis te rijden moest ook
nog bekeken worden. We moesten om
14u25 starten en hadden dus alle tijd om
daar het middagmaal te nuttigen , warme
beenhesp met gebakken aardappelen en diverse groeten , en een fris pintje
natuurlijk om daarna in alle rust en kalmte de paarden klaar te maken voor de
wedstrijd, een kleine tien minuten voor ons startuur reden we naar de start om
ons wegtraject te doen ( een drafsectie
van 13km/U met een afstand van 8km
,gevolgd door een stapsectie van 1km
aan 6km/u en vervolgens een
drafsectie van 3.2 km aan terug
13km/u dat alles moest binnen een tijd
van 47min en 49 min ,zo niet vallen er
strafpunten die u spijtig genoeg dan
worden aangerekend) wij weg en
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kwamen terug op het terrein in een tijd van 48min, dus perfect het eerste deel
al afgewerkt , daarna naar de eerste hindernis ,het kegelparcours dat weerom
met een Zwitserse precisie werd afgewerkt ,foutloos natuurlijk, de Flor
kennende, daarna volgde de andere hindernissen die met de nodige snelheid
en heel belangrijk, foutloos door paarden en menner genomen werden onder
het oog van het talrijk opgekomen publiek die zulke rijkunsten wel kon
appreciëren , daar het toch tamelijk warm was werden na de wedstrijd direct
de paarden uitgespannen en verwend met een lekkere douche en heerlijke
wortelen als versnapering ze hadden het verdient, wanneer dan alles op de
vrachtwagen terug was ingeladen konden we zelf nog enkele deelnemers zien
rijden , nu was het nog afwachten wat de uitslag zou zijn ,toch een bang
afwachten wat die meer ervaren deelnemers er van terecht hadden gebracht
,na enige tijd en enkele frisse drankjes werd de uitslag uitgehangen aan het
secretariaat ,daar bleek dat we het meer dan behoorlijk hadden gedaan met
een 4é plaats in de einduitslag en de vele positieve commentaren die we
mochten aanhoren, sloten we deze toffe dag dan af om met een goede
voldoening naar huis te rijden , word zeker nog wel eens vervolgd , met dank
aan de paarden en het team.
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TE KOOP !
Zoekertje
Hallo Mevrouw,
In aansluiting op het telefonisch onderhoud van daarnet, ( jullie waren aan het mennen ), heb ik een
beleefd vraagje :
Ik ben een 2- span menner met New forrest pony’s – C.
Ik heb jammer genoeg 1 pony verloren, wegens uitbraak uit de weide, en vervolgens gegrepen door
een wagen...
Ik ben op zoek achter een leuk 2-span – B of C – welsh /New forrest . Mag een jong 2-span zijn – liefst
geleerd
Ook geen gebreken aub. – weg/water/trailer OK...
Kan U eens horen in jullie club, of er leden zijn die me kunnen helpen om mijn hobby verder te
beoefenen aub.
U kan me steeds contacteren op GSM:0475/453.433 of e-mail : dirk.westelinck@telenet.be
Mijn adresgegevens
Westelinck-De Pryck
Gaversesteenweg 353A
9820 Merelbeke
Tel/fax : 09/231.56.83
GSM : 0475/453.433
E-Mail : dirk.westelinck@telenet.be

Vriendelijke groeten en alvast hartelijke dank voor Uw medewerking,
Menteam Westelinck
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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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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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