APZ – Nieuws
Vergadering van 31 december 2014
Happy Newyear 2015
Namens het bestuur van het APZ zou ik aan alle leden, onze
medewerkers, onze sponsors en aan alle paardenliefhebbers een
voorspoedig 2015 willen toewensen. Vooral de gezondheid van
mens en dier op de eerste plaats stellen is de beste cocktail voor een
goede start.

Koetsenbeurs:
De koetsenbeurs 2014 was een groot succes. Het bestuur wenst
daarom iedere helpende hand te bedanken voor hun vrijwillige inzet
om dit jaarlijks gebeuren steeds vlekkeloos te laten verlopen (enkele
stroompannes ten spijt).
Wij laten graag enkele meningen over de koetsenbeurs verschijnen
verder in ons clubblad opgesteld door enkele leden.

Kerststallenrit “De Gagelaars”
Het APZ organiseerde weer hun jaarlijkse Kersttocht op tweede
Kerstdag. Het ging ook dit jaar weer naar de kerststal in de Gagel
waar een buurtvereniging reeds enkele jaren een gezellige feesttent
opzet voor verschillende evenementen in de kerstvakantie.
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Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd 2015
Ondanks het verlies van ons terrein aan de Mussenbaan te
Zandhoven, is het bestuur niet bij de pakken blijven zitten. De
microbe om onze jaarlijkse dressuur- en vaardigheidswedstrijd te
organiseren was niet te verdelgen.
Om deze reden zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en
zoals een oud gezegde stelt: wie zoekt die vindt!!! En of we het
gevonden hebben. Jammer genoeg zijn we niet in Zandhoven gesteld
geraakt maar wel in de buurgemeente Ranst. Onze wedstrijd zal
doorgaan te 2520 Ranst, Bistweg op het domein “Moervelden”.
Velen onder ons zullen dit terrein zeker kennen gelet op de
aanwezigheid van het hippisch centrum van LRV Moervelden.
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Hier hebben we ruimte genoeg om de nodige pistes te voorzien
alsook de parking voor vracht- en personenwagens.
De toelating van het College van Burgemeester en Schepenen te
Ranst hebben we al waarvoor ons oprechte dank. Hierbij hopen we
op een nieuwe start voor onze club.
De medewerkers mogen zich al beginnen voorbereiden voor de
organisatie van deze wedstrijd.

APZ – Ledenvergadering / Nieuwjaarsreceptie
Rekeninghoudend met de feestdagen op het einde van het jaar lijkt
het ons moeilijk de vergadering te organiseren in December. Daarom
wordt beslist om de eerstvolgende vergadering door te laten gaan op
vrijdag 09 januari 2015. Naar aanleiding van de vergadering wordt er
ook een nieuwjaarsreceptie aangeboden.
Niettemin houdt het APZ-bestuur eraan om U, begin januari 2015,
toch een clubblad te bezorgen met enkele informaties.

APZ-Mennersfeest
Het mennersfeest gaat door op 31-01-2015 te Massenhoven,
Kerkstraat in zaal “De Lindekens”. Inschrijven kan tot 10-01-2015.
Ook dit jaar zullen de prijzen voor het clubkampioenschap worden
uitgereikt aan de aanwezige leden en aan de aanwezige Belgische
kampioenen.

Lidgeld / Advertentie clubblad
Zoals ieder jaar vragen wij U vriendelijk Uw lidgeld te betalen en dit
uiterlijk ten laatste voor eind februari 2015.
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Voor de personen die een advertentie willen plaatsen in ons
tijdschrift verwijs ik naar een bijlage in dit boekje: voor U een
welgekomen reclame en voor de club een welgekomen steun.

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
2015
04-01-2015
09-01-2015

11-01-2015
25-01-201

Ptn Omschrijving
1

1

QC-Stables Indoor te Sint-Niklaas
APZ – Ledenvergadering: Zandhoven, Domein
Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur +
Nieuwjaarsreceptie
Indoor-wedstrijd te Puurs (Menclub De Stang)
Koetsenbeurs te Lokeren:







31-01-2015
08-02-2015
15-02-2015
21-02-2015

1
1

27-02-2015
27-02/01-032015
28-02-2015
21-03-2015

Organisatie: menclub De Vrije Menners
Plaats: Manège De Vogelzang, Vogelzangstraat 12 te
Lokeren
Uren: van 10.00 tot 16.00 uur
Inkom GRATIS
Info voor reserveren standplaat:
Tel.: 09/367.60.78
GSM: 0478/53.71.54
Email: devrijemenners_overmere@hotmail.com

APZ – Mennersfeest. Meer info volgt in het
volgend clubblad.
Indoor te Peer (Panhof)
Indoor bij QC-Stables te Sint-Niklaas
Bal van de Burgemeester te Zandhoven, in de
gemeentelijke evenementenhal “De Populier”
vanaf 20.00 uur
APZ – Jaarlijkse algemene ledenvergadering:
te Zandhoven, Domein Bruyneel om 20.00 uur
Flanders Horse Expo te Gent
Contact: +32 9 298 01 89 / info@flanders-horse-expo.be

1

Finale Indoor in Flanders Expo te Gent
Bezoek aan DE paardensportbeurs “Equitana”
te Essen (D). Organisatie van menclub “De
Stang”: meer informatie in ons clubblad
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Het Aangespannen Paard Zandhoven (VZW)

Agenda van de Algemene Ledenvergadering op 27 Februari 2015 om 20 uur.
De volgende punten zullen besproken worden:
1. Verslag van de voorgaande Algemene Ledenvergadering.
2. Aanstelling van twee Commissarissen-Revisoren voor het nazicht van
de rekeningen over het boekjaar 2014.
3. Rekeningen van het afgelopen boekjaar en begroting van het
komende jaar.
4. Voorleggen van de ledenlijst van alle leden die voor het jaar 2014 hun
lidgeld voldaan hebben.

De Voorzitter.
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Koestenbeurs van APZ

Zandhoven 2014

Naar jaarlijkse traditie was het weer zover: de vereniging organiseerde weerom
een koetsenbeurs die zou doorgaan op 14-12-2014 in de gemeentelijke
magazijnen van Zandhoven in de Populierenhoeve aldaar. Zoals maar
gebruikelijk is, werd ook daarom medewerking gevraagd aan de leden van de
club en sympathisanten om eventueel een handje toe te komen steken want vele
handen maken zwaar werk veel lichter.

De Flor was de donderdag voorafgaand al eens gaan kijken om al het een en
ander te gaan bespreken en praktische afspraken te maken om toch met een
goede coördinatie te starten in samenspraak met de mensen van de technische
dienst, over wat mag en kan zodat misverstanden of problemen vermeden
worden, toch belangrijk niet? De vrijdagmorgen werd dan afgesproken met de
helpers (steeds de harde kern) om te starten, met de opbouw van de
cateringstand, het aanleggen van de nodige watertoevoerslangen,
elektriciteitskabels, het plaatsen van het afwasmachine en de nodige apparatuur
diengaande en het indelen van de vakken waar de standhouders zouden kunnen
tentoonstellen. Dat was weerom een succes daar de loods toch weerom goed
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gevuld was. Na de middag kwam dan toch, ook belangrijk, den
drankleverancier met de dranken, stoelen, tafels, glazen en dergelijke.
Nadarafsluiting werd geplaatst buiten om de parking aan te duiden voor de
personenwagens, de vrachtwagens die komen leveren, de ziekenwagen die
steeds vrij baan moest hebben om eventueel te kunnen uitrukken zonder
hinder. Ook werd er op de invalswegen die leiden naar de loods, borden
geplaatst om de vele bezoekers de goede banen te wijzen. Die werden geplaatst
door de Flor in de striemende regen zodat hij er toch iets aan overgehouden
heeft namelijk een deftige verkoudheid tot gevolg. Maar zoals we hem kennen
een beer van een vent die trotseert regen en wind (hij was door en door nat tot
op het bot zoals ze zeggen, gene gewone !!!!!)

De zaterdagmorgen werd dan terug verzameld om de tafels, de stoelen, de toog
te installeren en de standhouders, die mondjesmaat toekwamen, hun plaats aan
te wijzen en eventueel te helpen met hun grieven. Tegen de avond was de loods
toch al leuk aangekleed met een leuke bedrijvigheid van de aanwezige mensen.
De zondag “D-day”, ‘s morgensvroeg kwamen er nog enkele standhouders die
de zaterdag niet meer konden komen hun waar plaatsen. Ze konden al héél
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vroeg toekomen want de voorzitter was ter plaatse blijven slapen, er moet toch
enige vorm van bewaking en toezicht zijn hé, maar hij heeft het er voor over,
geen probleem !! Rond de klok van 10 was de opening maar er was daarvoor al
een gezellige drukte waar te nemen zodat de verwachtingen van het aantal
bezoekers onze stoutste dromen waarmaakten. Van over het hele land kwamen
de menliefhebbers afgezakt naar Zandhoven wat bewijst welk een uitstraling de
koetsenbeurs wel al heeft opgebouwd in de loop der jaren: zowel de recreatieve,
als de competitiemenner, nationaal of internationaal vind of vond er zijn
gading. De commentaren van de vele bezoekers waren héél positief alsook van
de standhouders. De mensen van de catering hadden ook handen te kort om
iedereen zo vlug als mogelijk te bedienen met koffie, soep, thee, jenever, wijn,
cava, bier, belegde broodjes, croques ,frieten, pannenkoeken,… Zoals ge ziet die
hadden hun handen vol maar die waren na afloop wel moe maar voldaan daar
alles vlekkeloos was verlopen. Rond de klok van 18 u was het einde voorzien en
kon elke standhouder rustig inpakken zodat de medewerkers ook al konden
beginnen met het opruimen van de loods. Zo is er de maandag toch al wat
minder werk te doen want het is wel vermoeiend zo’n weekend. Persoonlijk was
ikzelf er van verwonderd, vroeger stond ik aan de andere kant van den toog en
dan staat ge er niet bij stil hé, maar al bij al heel graag gedaan en zo kan een
club zoals de onze met zijn medewerkers blijven bestaan. Ik ga hier geen namen
noemen, want dat is gevaarlijk, maar bij deze bedank ik in naam van de club,
de medewerkers die aan deze voortreffelijke beurs hebben meegewerkt, ze
verdienen een dikke PROFICIAT alsook de initiatiefnemers van het evenement
en hopelijk tot volgende.
William Govaerts
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APZ Koetsenbeurs in Zandhoven
14 December 2014
APZ Koetsenbeurs in Zandhoven. Naar jaarlijkse gewoonte
organiseerde het APZ weer hun Koetsenbeurs in de gemeentelijke
garagehallen achter ontmoetingscentrum de Populier. Er was een
rijke opkomst zowel aan standhouders als aan bezoekers. Ook wij
waren aanwezig in de stand van Paard & Rijtuig ! We maakten enkele
sfeerfoto's die je hier kan bekijken ! Veel plezier bij het bekijken van
de foto's en misschien tot volgend jaar op de APZ Koetsenbeurs !

(Bron: www.koetsiersclub.be)

Via de hoger vermelde link zijn nog meer sfeerfoto’s te zien.
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Jaarlijks APZ-mennersfeest
Het APZ-bestuur heeft het genoegen U uit te nodigen op het jaarlijks APZ-mennersfeest.


Niet te vergeten : de uitreiking van de prijzen voor het APZ-Clubkampioenschap.

Wanneer: Zaterdag 31 januari 2015
Ontvangst vanaf 19.00 uur; We worden aan tafel verwacht om 20.00 uur.
Waar:

Feestzaal “De Lindekens”, Kerkstraat 74 te 2240 Zandhoven (Massenhoven).

Wat kunnen wij U aanbieden: Aperitief
Voorgerecht
Soep
Hoofdgerecht: buffet met keuze uit vis en vlees
Dessertbuffet
Wijn en drank gedurende de ganse avond inbegrepen
Dansgelegenheid op muziek verzorgd door: DJ ?????

AMBIANCE VERZEKERD
Wat dient U hiervoor te betalen: Leden APZ en inwonende : € 40,00
Niet-leden : € 50,00
Hoe inschrijven: !!!

Uiterste inschrijvingsdatum : 10 januari 2015 !!!

Te betalen op rekening van het APZ: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB)
Betalingsdatum telt als bewijs van inschrijving
Inschrijvingsformulier
NAAM + Voornaam : …………………………………………………………..
schrijft in voor het APZ-mennersfeest met
………. Personen die APZ-lid zijn X € 40,00 = …………
………. Personen die GEEN lid X € 50,00 = …………
en stort het bedrag van :
€
…………
op rekeningnummer van het APZ : BE79 7331 4131 9633 vóór 10 januari 2015
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Lidgeld vernieuwing
Het lidgeld is 25,00 euro voor alle leden van vorige jaren.
Nieuwe leden: 40,00 euro voor het eerste jaar, de volgende jaren ook 25,00 euro
Naam: …………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………….
Postnr/Plaats: ……………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………… GSM: …………………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………………….
Te storten op KBC-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB)
met vermelding: “Lidgeld 2015 : Naam + Voornaam”
Of te betalen aan Liliane.
___________________________________________________________________________

Advertenties in het APZ-boekje
Voor een A4-blad = 250,00 euro
Voor een ½ blad = 125,00 euro
Voor een ¼ blad = 70,00 euro
Naam: …………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………….
Postnr/Plaats: ……………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………… GSM: …………………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………………….
Advertentie overmaken bij voorkeur via ons emailadres apz79@hotmail.com
Te storten op KBC-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB) met vermelding:
“Sponsoring clubblad APZ”
Of te betalen aan Liliane.
Betalen a.u.b. vóór 15 februari
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Mennen: Wijzigingen nationale mencommissie
In vergadering van 9 december 2014
heeft de KBRSF-mencommissie Mia Allo
vervangen die jarenlang de Belgische
mensport coördineerde.
In de nationale mencommissie werd zij
op voordracht van de Vlaamse Liga
Paardensport vervangen door Wim De
Poorter. Wim De Poorter is al jaren lid van de VLP-mencommissie,
gekend meninstructeur en lesgever. Op deze manier bestaat de
commissie opnieuw uit 4 leden van VLP en LEWB.
In bijzijn van de KBRSF-directrice Wendy Laeremans werd dan
overgegaan tot verkiezing van de nieuwe voorzitter, waarvoor
Richard Papens werd voorgesteld, die met unanimiteit verkozen
werd. Conform de reglementen moet de ondervoorzitter van de
andere taalrol zijn. Hier werd dubbel individueel wereldkampioen
vierspan paarden Felix-Marie Brasseur aangeduid. Brasseur had in de
loop van dit jaar Mia Allo waardig in de vergaderingen vervangen.
De KBRSF mencommissie bestaat vanaf nu uit (alfabetisch op
familienaam)
VOOR VLP:
 Wim De Poorter
 Jan Devaere
 Richard Papens (voorzitter)
 Mark Wentein
VOOR LEWB:
 Felix Marie Brasseur (ondervoorzitter)
 Jacques Fraselle
 Philippe Liénaert
 Michel Pirotte
Richard Papens zit al jaren in de mensport. Hij getuigt: “Alles is
begonnen met de aankoop van een Zwitserse wagonnette en een
Franse draver in de jaren 80’ – 82’. In die periode heb ik de mencursus
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gevolgd bij het Nederlands ministerie voor landbouw.
Aanvang mencompetitie in 1984. Tussen ‘85 en ‘90 meermaals
Belgisch kampioen enkelspan bij de paarden. Deelname aan de eerste
Europese wedstrijd enkelspannen in Turnthall (AUT) in 1989. Verder
wedstrijden in Genève, Compiègne, Windsor. Lid van de
mencommissie sinds 1989.
Nationaal jury, TD en PO, en FEI Internationaal parcoursbouwer (3*)
en Internationaal (4*) TD.”
Zodoende werd hij door de FEI voor de WK’s als TD aangeduid:
Pratoni (ITA) 2010, Lezirias (POR) 2012, Pau (FRA) 2013. WEG Caen
(FRA) 2014.
“Met Richard Papens hebben we een specialist in huis van deze
sporttak. Daarenboven is Richard ook vlot meertalig en kan hij het
jarenlange werk van Mia Allo verderzetten. Het feit dat hij zelf ooit
mende is nooit een nadeel wanneer je voor deze sport beslissingen
moet gaan nemen. We zijn dan ook zeer vereerd dat hij deze taak
aanvaardde. Het zal de uitstraling van ons land niet alleen op
nationaal niveau maar ook internationaal verder doen respecteren.
Getuige hiervan hoeveel keer de FEI Richard al op het hoogste niveau
aanduidde om deze sport te coördineren. Richard was dit jaar ook al
actief in het Canadese Bromont, waar de volgende
Wereldruiterspelen in 2018 zullen doorgaan.”, aldus Mark Wentein,
voorzitter van de Vlaamse Liga Paardensport en lid van de FEImencommissie.
De mencommissie besliste verder vanaf het seizoen 2015 een
nationaal herinneringscriterium op te starten op de Belgische
wedstrijden. de Beker ‘in Memoriam Mia Allo’.
Auteur: BG via KBRSF
Foto's: Mark Wentein - www.hippo.be
©2014 VLP - www.vlp.be
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TE KOOP !
Zoekertjes

TE KOOP

vandenheuvel.

marathon of vrijetijdskoets
2 of 4span.
koets,dissel en voorzweng
in goede staat,rijklaar.
tel: 0032 495 537 773.
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Apassionata 2015 – korting voor VLP-leden
Apassionata, Europa’s succesvolste live-entertainmentshow met
paarden, komt in de paasvakantie 2015 (11 en 12 april) naar
Antwerpen met zijn nieuwste productie ‘Het Gouden Spoor’.
Tickets kosten 37 €, 47 € en 57 €, maar VLP-leden krijgen een
korting van 7€ per ticket voor alle voorstellingen. Daarnaast krijgen
alle kinderen tot en met 12 jaar automatisch een korting van 50%
op de normale ticketprijs
Tickets kan je eenvoudigweg bestellen via ONDERSTAANDE LINK. Als
VLP-lid wordt de korting verrekend bij bestelling.

http://www.apassionata.com/die-goldene-spur/tourtickets/antwerpen/
Zo ga je te werk:
aat
dat je wenst als VLP-lid
- en afleveringswijze: kies je betaal- en
levermethode
gekozen betaal- en
levermethode
Over de show "Het Gouden Spoor"
‘Het Gouden Spoor’ ging begin november in première in het Duitse
Riesa. In deze nieuwe show nodigt APASSIONATA het publiek uit naar
een wel heel bijzonder museum waar fenomenale paarden en hun
ruiters kunstwerken tot leven brengen. Twee uur lang volgen de
toeschouwers de jonge held Pierre tijdens zijn zoektocht door
fantastische werelden naar de verloren lach van een vrouw. Langs
een gouden pad neemt Pierre iedereen mee naar verafgelegen
oorden. Onderweg zien we hoe stuntruiters met spectaculaire acties
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het luchtruim veroveren, zweven we mee door de ruimte terwijl de
Hongaarse Post in formatie wordt getoond in ver verwijderde
sterrenstelsels, beleven we hoe een trio meesterlijke Garrocharuiters
een kristallen ijsmeer leven inblaast en bewonderen we de elegante
voorstellingen van de Hoge School en de harmonie van de
vrijheidsdressuur.
Ook in deze nieuwe productie wordt actie gegarandeerd! ‘Het
Gouden Spoor’ is een opeenvolging van adembenemende scenes. De
toeschouwers zitten op de rand van hun stoel bij het zien van de trick
riders van de APASSIONATA Academie die stunten in, boven en onder
het zadel. Bij de Hongaarse Post voert één soloruiter ongelofelijke
manoeuvers uit, rechtstaand op de rug van twee paarden in een
team van zes hengsten. Twee zeldzame Menorcaanse paarden
stappen en springen meterslang op hun achterbenen en
demonstreren zo hun enorme energie!
Tussen alle actie en spanning door zorgen romantische en
harmonieuze dressuurtaferelen voor momenten om weer tot rust te
komen. De tederheid en onvoorwaardelijke vriendschap is haast
voelbaar wanneer de nieuwe APASSIONATA-ster Bartolo Messina de
vrijheidsdressuur in de arena demonstreert: magisch is de
verstandhouding tussen hem en zijn bonte mengeling van paarden,
waaronder ook Charlie, de kleinste showhengst ter wereld!
Bij APASSIONATA is ook de humor nooit veraf. Dankzij hun natuurlijke
charme zorgen ezels en pony’s doorheen de show talrijke keren voor
een hartelijke lach. Vertegenwoordigers van de grotere en
zwaardere Breton- en Shirepaardenrassen tonen op hun beurt met
de nodige humor dat omvang en gratie elkaar niet hoeven uit te
sluiten.
Doorheen de show is muziek te horen die speciaal voor ‘Het Gouden
Spoor’ werd gecomponeerd en die op het ritme van de viervoetige
hoofdpersonages is georkestreerd. De muziek wordt gecombineerd
met fascinerende licht- en video-effecten, originele kostuums en
rekwisieten en verrukkelijke dansnummers. Voor de dansers is in ‘Het
Gouden Spoor’ een bijzondere rol weggelegd. Hun choreografie vult
perfect de majestatische beweeglijkheid van de paarden aan en zorgt
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voor een onvergetelijk totaalbeeld. Regisseur Sándor Román is in de
wolken over de manier waarop hij zijn ensemble ExperiDance in de
show kon integreren: “Optreden met paarden liet me toe om dans in
een heel nieuwe emotionele setting te tonen. Werken met
APASSIONATA is geweldig!”
(Bron: VLP-nieuwsbrief dd 08-12-2014)
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