APZ – Nieuws
Vergadering van 31 oktober 2014
Huwelijk Tinne Bax en Jan Martens
Op 18 oktober 2014 zijn Tinne Bax en Jan Martens in het
huwelijkskoetsje gestapt. Meervoudig wereldkampioen Ysbrand
Chardon en zijn zoon Bram hebben hen naar het gemeentehuis en de
kerk te Hoogstraten gevoerd met hun eigen ponies. Het bestuur van
het APZ wenst hen veel geluk in hun huwelijksleven.

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
02-11-2014
16-11-2014

Ptn Omschrijving
5 APZ – Paardenwijding te Zandhoven
1 Sint-Hubertusviering te Essen-Horendonk: informatie

23-11-2014

in clubblad van oktober 2014.
APZ – Sint-Elooiviering MIllegem: deelnemers van de
club worden gevraagd van thuis naar het kerkje van
Millegem te rijden.

28-11-2014
14-12-2014
2015
31-01-2015

1

APZ – Ledenvergadering: Zandhoven, Domein
Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur
APZ – Koetsenbeurs
APZ – Teerfeest. Meer info volgt in het
volgend clubblad.
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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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Paardentips & weetjes :













Te veel jong gras (nieuw,vers gras) kan koliek veroorzaken.
Een goede weide bestaat uit verschillende soorten gras en kruiden.
Heb je een erg zenuwachtig paard?Geef het een banaan.(zonder schil)
bevroren voedsel kan koliek veroorzaken.
Af en toe mag je het paard een wortel geven als je hem bezoekt,dat doet
vaak wonderen.
Door je paard te poetsen,te strelen en er zachtjes tegen te praten win je het
vertrouwen.
Te veel appels kunnen koliek veroorzaken.
Als je paard wild is kun je het een muntje geven. Je mag het ook gewoon
geven zoals beloning.
Als paarden altijd in de stal staan,worden ze vervelend en ongedurig.
Stoffig hooi kan ademhalingsproblemen veroorzaken.
Een paard moet je best nooit in de ogen kijken,daar worden ze zenuwachtig
van
Paarden mag je nooit straffen als ze stout zijn,je moet juist proberen
ontdekken wat de oorzaak van het probleem is.

Kenmerken van paarden:
 wie vriendschap wil sluiten met een paard,moet ook zijn taal kennen!!
 Een paard die zijn oren plat naar achter legt is boos
 Als de oren van het paard juist recht omhoog staan,is hij
waakzaam,aandachtig of blij.
 Als een hengst fleemt,verraad hij bijvoorbeeld dat hij is geïnteresseerd in de
geur van een merrie
 Als bij een paard de hals loodrecht omhoog is,trillende neusvleugels
heeft,zijn gezichtsspieren aangespannen staan en met zijn staart heftig aan
het schudden is,oren oplettend naar voren gericht dan is hij behoorlijk
opgewonden.
 Als het paard overgaat in woede legt hij zijn oren in zijn nek,(hoe verder
naar achter hoe groter de dreiging) heeft hij zijn staartwortel opgeheven,en
ontbloot hij zijn tanden dan zegt hij duidelijk: “kom geen stap dichter
bij,want ik ga bijten”
 Ook het gehinnik van je paard zegt iets bijvoorbeeld een vrolijk of pijnlijk
gehinnik of een waarschuwende piep.
 Wie snel naar een paard toeloopt met een frontaal lichaam vormt een
bedreiging voor het paard.
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 Als je een paard iets wil leren,beloon je hem of haar beter.
 Als een paard je de rug toekeert is daar meestal een reden voor.
 Je kunt een paard ook straffen door hem te negeren. Dat betekend:--niet
aankijken—niet aanraken—en niet aanspreken. Als je een paard juist
wegduwt en nee tegen hem zegt heb je het NIET genegeerd.
 Als de neus van een paard alleen al met de hand wordt aangeraakt wordt
het al beloond.
 Als een paard zijn tong uitsteekt kan het een teken zijn van lichte stress.
 Als je paard bijt loop je gewoon van hem weg,omdraaien en hem
uitschelden zou een beloning zijn.
 Door het paard te masseren,borstelen of het te wrijven versterk je de band.
 vossen (paarden)hebben meestal een opvliegend temperament
 nooit achter een paard gaan staan,dan kan hij stampen
 een paard benader je altijd langs links,of langs voor
giftige planten:
 Eik: eikenblad en eikels zijn giftig voor het paard doordat ze looizuur
bevatten. Ze veroorzaken verstopping en nierbeschadigingen.
 Goudenregen: alle delen van deze plant zijn giftig en dodelijk,vooral het
zaad.vergiftigde paarden en pony's geraken ervan in coma.
 Jacobskruid: hoewel het heel smakelijk is voor het paard,veroorzaakt het
leverfibrose en plotse leverstoringen.
 Gierst: omdat deze plant cyanide en nitraat bevat is hij giftig,het
veroorzaakt ademhalingsproblemen en kan ook dodelijk zijn.(jonge planten
zijn niet giftig)
 Wolfskers:
deze plant bevat atropine,dat vergroot de
pupillen(vergrote pupillen is een teken van
vergiftiging). Het paard kan dan niet meer staan.de
bes is vooral erg giftig
 Boterbloem: de boterbloem is licht giftig. De opvallende gele kleur wijst
paarden erop dat de bloem giftig is.
 Adelaarsvaren: het gif van deze plant hoopt zich snel op en is in grote
hoeveelheden gevaarlijk. Het vergiftigde dier staat met een gekromde rug
en gespreide benen,en word steeds slaperiger.
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 Wonderboom:
deze plant heeft maar een kleine hoeveelheid nodig
om te doden. Maar de vieze smaak zorgt ervoor dat
de dieren het alleen maar per ongeluk eten.

 Rode esdoorn: in de herfst en zomer zijn de rode bladeren giftig. Het
veroorzaakt geelzucht en bloedarmoede.
 Hertshooi:
maakt een witte huid gevoeliger voor licht en
zonnebrand

 Taxus: dit is de giftigste van allemaal,het heeft een plotselinge dood tot
gevolg. Het dier kan zelfs sterven met de naalden nog in de mond. Alle delen
in welke toestand ook zijn zeer giftig.
 Paardenstaart: een vergiftigd paard begint te wankelen en valt dan neer op
de grond.
 Brem: ook deze is giftig
 Hulst & paardenkastanjes zijn ook giftig voor paarden
Paardengezichten lezen:
 lang,recht profiel:dapper,stoer,evenwichtig
 bobbel boven de neus:wil met respect worden behandeld,een dominante
persoonlijkheid
 hooggeplaatste,puntige ogen:slim,vol zelfvertrouwen
 lange mond:vlugge leerling
 schuine snuit:mogelijk koppig
 lange,gebogen,wijd uit elkaar geplaatste oren:zeer intelligent,evenwichtig
 breed voorhoofd en deuk in de neus:intelligent,loyaal
 schuine snuit en groef in de kin:koppig
 gebogen,dicht bij elkaar geplaatste oren:intelligent,onvoorspelbaar
 lichte deuk in de neus:intelligent
 grote ronde ogen:bedachtzaam,lief,gewillig
 grote open neusgaten:dapper,zelfverzekerd
 Stompe,ronde snuit:bereidwillig
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gebogen,wijd uit elkaar geplaatste oren:zeer intelligent,evenwichtig
recht profiel:recht door zee,ongecompliceerd
middelgrote ogen met brede oogleden:gemiddelde intelligentie,lief
lange kin:langzame leerling,heeft duidelijk instructies nodig
amandel vormige ogen:lief,intelligent
grote open neusgaten:stoer
fijn gebogen oren met naar binnen wijzende punten:zeer intelligent,voelt de
ruiter goed aan

alternatieve geneeswijzen:
 smeerwortel:paarden vinden smeerwortel meestal heel erg lekker.(en je
kunt zowel de bladeren als de wortels geven.)voor last van de pees.
 Smeerwortelzalf:werkt goed voor kleine wonden,die daardoor sneller
genezen.
 fenegriekzaden:fenegriekzaden bevatten een hoop vitaminen. En worden
vooral gebruikt om de conditie van je paard te verbeteren,en om paarden
meer eetlust te geven. (ongeveer 20 tot 30 gram zaden per dag geven,dit
gaat ook goed samen met knoflook…)
 knoflook:knoflook beschermt tegen infecties en is goed voor het
hart,bloedvaten en luchtwegen. het werkt ook als insectenwerend middel
en verlicht zomereczeem. Voor een paard van ongeveer 50 centimeter
gebruik je 2 geplette lepeltjes knoflook.(die kun je dan door het voer
mengen)
Niet geschikt voor jonge veulens!!!!!
Kalmeringtips voor paarden:
 Munt:Alle paarden zijn dol op pepermuntjes, (ook op muntblaadjes!)elke
dag een handje verse munt mengen door het eten.
 Valeriaan:met valeriaan kun je paarden kalmeren,zodat ze er suf van
worden. Maar let op!! Het ruikt soms wel heel sterk,het kan goed te
combineren zijn met glidkruid.
(dat is ook een kruid die paarden kalmeert zonder dat ze er slaperig van
worden…)
 lavendelolie:lavendelolie is perfect om zenuwachtige paarden te kalmeren.
Ook voor mensen werkt het goed,doe bv. Een paar druppeltjes lavendelolie
op een zakdoekje,en steek dat onder je kussen,wedden dat je binnen de
minuut slaapt?

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

Pagina 11/16

 appelazijn:met appelazijn gaat de vacht van je paard glanzen,zeker bij een
bruine,vos,of zwarte. Je doet 125 ml appelazijn in de laatste emmer
spoelwater die je gebruikt als je je paard wast.
 spinnenwebben:je legt het spinnenweb op een kleine wond,en dan doe je
er een verband om. De wonde zou dan binnen de 24 uur genezen moeten
zijn!!
 honing:honing is fantastisch prikkelbare paarden lijken er sloom van te
worden,en slome paarden worden er juist pittiger van.
Doe maar eens een lepeltje honing in het voer van je paard!!
Eens zien of het werkt!!
 Anti-vlieg: Maak een halve liter sterke (citroen)thee:breng water aan de
kook,hang het theezakje erin en laat het een paar uur trekken. Dan neem je
een halve liter azijn en een paar druppels citronella olie of een beetje dettol
(koop je beide bij de drogist)voor een extra afstotende geur,doe je er nog
een handje kruidnagels bij; doe alles in een grote fles,schudden en klaar is
de anti-vlieg.
 eucalyptusolie:werkt goed bij een paard met ademhalingsproblemen

 een paard drinkt per dag ongeveer 50 liter water
 Je mag ook suikerbieten,zwarte rapen,zoutlikstenen,wortelen,bananen en
appels geven.
(ook suikertjes,maar daar niet te veel van.)
 Te veel haver kan voor een geïrriteerde maag zorgen.
Wat vinden paarden leuk?:
 Masseren,borstelen,wrijven,spelen en gras geven(mogen ook wortels en
appels zijn)Alleen niet te veel.
 Als je jouw paard wil belonen doe je dat beter door te wrijven,na het rijden
mag je het gerust een klopje op de hals geven.
 Je poetst je paard best eens voor het rijden(hoeven
uitkrabben,poetsen,manen en staart kammen.)Na het rijden als het paard
veel zweet doe je het in de winter een deken om,en in de zomer spoel je of
was je het af en laat het dan drogen.
Middeltjes voor paarden:
 Antiklit: het enige wat je nodig hebt,is een beetje olie en je handen.
Babyolie is prima,maar andere soorten kunnen ook. Giet een heel klein
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beetje olie op je handen. Echt,een miniplasje van niet meer dan 1x1 cm
groot. Wrijf de olie uit over je huid en ga dan met je handen de klitten te lijf.
Weg zijn de knopen!!
De join up
Bij een join-up maak je gebruik van een ronde kraal met een diameter van
ongeveer 15 meter. Je leid het paard de ring in en neemt een longeerlijn,liefst
van niet te zwaar materiaal,van ongeveer 9 meter lang. Ga ongeveer in het
midden staan,en geef het paard even de kans om kennis met je te maken,wrijf
met je vlakke hand over zijn voorhoofd. Maak dan het paard los en loop van
hem weg richting de achterhand,maar blijf buiten bereik van zijn achterhoeven.
Als je achter het paard bant gaan staan, of als hij eerder wegvlucht,gooi dan de
longeerlijn in de richting van zijn achterhand. De lijn mag op hem vallen,maar je
mag hem niet slaan. Op zo’n moment zullen bijna alle paarden van je weg
vluchten,en rond gaan lopen in de ring. Het paard trekt zich dus terug, dus
moet jij naderen. Gooi de lijn ongeveer twee keer per ronde aan. Je stelt je vrij
agressief op:je ogen priemen in de zijne en je borst is naar hem gericht. Laat
het paard zoveel mogelijk voorwaarts gaan,maar blijf buiten slag afstand.
Probeer hem vijf of zes keer rond te laten galoperen aan de ene hand,laat hem
dan omkeren en doe hetzelfde op de andere hand. Maar dit keer bereid je het
paard voor met de gedachte dat hij eigenlijk met al dat werk wil ophouden. Let
vooral op het binnenoor. Dat wordt minder actief of houdt helemaal o met
bewegen,terwijl het buitenoor waakzaam de omgeving in de gaten blijft
houden. Het hoofd begint te kantelen,de oren wijzen iets naar binnen,de neus
naar buiten en de hals wordt iets gebogen om het hoofd iets meer naar het
midden van de cirkel te brengen. Het paard zal vermoedelijk beginnen kauwen
en met zijn tong zijn lippen gaan aflikken. Dit likken en kauwen betekend zoiets
als: “ik ben wel een vluchtdier,maar ik ben aan het eten,en dan ben ik niet bang
voor je”. Het hoofd buigen betekent: “laten we er nog eens over praten en dan
mag jij wel de voorzitter spelen.” Het paard maakt deze gebaren om te vragen
of jij de druk van de ketel wil afhalen. Als het paard zijn hoofd heeft laten
zakken en lik en kauwbewegingen maakt,neem dan een onderdanige houding
aan. Draai je schouders ongeveer 45° van het paard weg en kijk hem niet aan.
Normaal komt het paard dan naar je toegestapt.
weetje
Het kleinste paard ter wereld noemt falabella.
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dit waren onze tips & weetjes !!!
hopelijk hebben jullie er veel uit bijgeleerd!
(Bron: http://horsesyourlife.jouwweb.nl/paardentips)

=====
De vriendschap van , ons paard of paarden ,









De vriendschap van onze paarden,

is een vriendschap voor het leven,
voor een ander niet te zien, hoeveel paarden kunnen geven,
want ben je eens verdrietig, dan kijken ze je aan ,
alsof ze willen zeggen ,we zullen altijd naast je staan ,
en als je eens vrolijk bent , dan slaan ze met hun staart ,
hinnikend alsof ze zeggen willen , dat hebben we weer geklaard ,
zo’n vriendschap is een wonder , een wonder om te beleven , zo’n
vriendschap ,
 kan een mens , neen , geen mens kan zoiets geven

(Bron: W.G.)
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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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