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Vergadering van 31 januari 2015 

APZ-Mennersfeest 

Hierbij de toespraak van de Voorzitter tijdens het mennersfeest: 

Geachte leden en liefhebbers van de mensport,van harte welkom op 
ons jaarlijks mennersfeest. Namens het bestuur wens ik u allen een 
voorspoedig menjaar toe, met vooral een goede gezondheid voor 
mens en dier op de eerste plaats. Het verleden heeft er voor gezorgd 
dat we noodgedwongen op zoek moesten gaan naar een nieuw 
terrein en dat hebben we uiteindelijk gevonden in de moervelden te 
Ranst. Bijgevolg kan onze wedstrijd dressuur en vaardigheid die 
plaats vind op 25 en 26 April gewoon door gaan. Er is plaats in 
overvloed voor zowel parking,vaardigheid parkoer en dressuur 
terrein,alles bij elkaar en goed te bereiken. Dit probleem is dus van 
de baan. 
En met deze zou ik iedereen van harte 
willen bedanken die het mogelijk 
gemaakt hebben het afgelopen jaar alle 
activiteiten tot een goed einde te 
brengen. Zonder hun steun is geen 
organisatie mogelijk. Om het verder 
verloop van de avond niet te verkorten 
gaan we nu verder met het huldigen 
van onze Belgische kampioenen,en dat 
zijn er dit jaar drie en niet in de minste categorie, namelijk: 

                   4 span pony’s          Bax Tinne 
                   2 span paard            Stuyck Sven 
                   4 span paard            Geerts Glenn 
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Namens het APZ van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. 
En laten we niet vergeten dat deze menners ook buiten onze 
landsgrenzen onze club in de verf zetten met de vele internationale 
wedstrijden die ze daar rijden met prachtige resultaten. 

Maar ook op eigen bodem wordt 
er gestreden om het 
clubkampioenschap. 
Eerste plaats          Geysels Charel 
met 36 punten 
Tweede plaats       Van Dessel Flor 
met 34 punten 
Derde plaats           Vervloet Jan 
met 25 punten 

Ik dank u voor uw aandacht en geef u in handen van DJ Maes. 
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Uitslag van het “Clubkampioenschap 2014” 

 

NAAM Totaal Stand 

    Geysels Charel 36 1 
    Van Dessel Flor 34 2 
    

Vervloet Jan 25 3 
 

Aantal deelnemers 2014 
:   45 

Leys Louis 21 4 
    Aerts Frans 20 5 
    

    

NAAM Totaal Stand 

Van Berkel Willo 17 6 
 

Verdronken Bart 5 22 

Goedemé Bieke 11 7 
 

Verhoeff Karin 5 22 

Frans Marcel 10 8 
 

Ruts Filip 4 28 

Van Dyck Thomas 10 8 
 

Taverniers Bruno 4 28 

Vervecken Frans 10 8 
 

Martens Jan 3 30 

Broos Frank 9 11 
 

Schrijvers Gert 3 30 

Eerdekens Dominique 9 11 
 

Vermeiren Els 3 30 

Gyselinck Guido 9 11 
 

Bax Tinne 2 33 

D'Hondt Monique 8 14 
 

Geenen Dirk 2 33 

Leysen Wim 8 14 
 

Geerts Glenn 2 33 

Van Den Broeck Louis 8 14 
 

Allo Mia 1 36 

Van Dyck Maarten 8 14 
 

De Smet Eva 1 36 

Geentjens Karel 7 18 
 

Geentjens Sofie 1 36 

De Bakker Pascale 6 19 
 

Goossens Rudy 1 36 

Kanora Kenny 6 19 
 

Kerremans Rudy 1 36 

Kanora Ronny 6 19 
 

Mannaerts Kris 1 36 

Aerts Theo 5 22 
 

Pittoors Leo 1 36 

Daems Staf 5 22 
 

Schrijvers Pieter 1 36 

Goormans André 5 22 
 

Simonet Edouard 1 36 

Stuyck Sven 5 22 
 

Van De Voorde Urbain 1 36 
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Lidgeld / Advertentie clubblad 

Zoals ieder jaar vragen wij U vriendelijk Uw lidgeld te betalen en dit 
uiterlijk ten laatste voor eind februari 2015. 

Voor de leden die niet betalen voor eind februari 2015 is dit het 
laatste clubblad. 

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. 
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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 Ptn Omschrijving 

2015   

08-02-2015 1 Indoor te Peer (Panhof) 

14-02-2015 5 APZ - Valentijnsrit 

15-02-2015 1 Indoor bij QC-Stables te Sint-Niklaas 

21-02-2015  Bal van de Burgemeester te Zandhoven, in de 
gemeentelijke evenementenhal “De Populier” 
vanaf 20.00 uur 

27-02-2015  APZ – Jaarlijkse algemene ledenvergadering: 
te Zandhoven, Domein Bruyneel om 20.00 uur 

27-02/01-03-
2015 

 Flanders Horse Expo te Gent 
Contact: +32 9 298 01 89 / info@flanders-horse-expo.be 

28-02-2015 1 Finale Indoor in Flanders Expo te Gent 

15-03-2015  Tweedehandsbeurs van paardenmateriaal en 
koetsen: zie info verder in het clubblad 

21-03-2015  Bezoek aan DE paardensportbeurs “Equitana” 
te Essen (D).  Organisatie van menclub “De 
Stang”: meer informatie in ons clubblad 

27-03-2015  APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel om 20.00 uur 

 
  

mailto:info@flanders-horse-expo.be
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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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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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INSCHRIJVINGFORMULIER 

 

Organisator van de activiteit 

Naam VAN DESSEL Flor 

Adres Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk 

Tel./GSM 0496 / 25 97 38 

Email apz79@hotmail.com 
 

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Naam VALENTIJNSRIT 

Informatie Onderweg is er een valentijnsdrank en –koek voorzien. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

24 1 10 40 50 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 10 februari 2015 
 

Vertrekplaats APZ-oefenterrein te Zandhoven, Mussenbaan 

Vertrek Dag 14 februari 2015 

 Uur 11.00 
 

ZEKER TE VERMELDEN VALENTIJNSRIT 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD 

Leden: Gratis – Niet-leden: 5,00 € 
Met hoeveel personen ? 

Te storten op rekening van: APZ vzw Ter plaatse betalen 

Rekeningnummer: BE79 7331 4131 9633  

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 

 

  

mailto:apz79@hotmail.com
mailto:apz79@hotmail.com
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TE KOOP ! 
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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/tour-
tickets/antwerpen/  
 
Zo ga je te werk:  

je voorkeur uit gaat  

dat je wenst als VLP-lid  
 

- en afleveringswijze: kies je betaal- en 
levermethode  

hangen af van de 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 

http://www.apassionata.com/die-goldene-spur/tour-tickets/antwerpen/
http://www.apassionata.com/die-goldene-spur/tour-tickets/antwerpen/
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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) 

 


