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Vergadering van 27 februari 2015 

APZ – Algemene Ledenvergadering 

De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden op de algemene 
ledenvergadering van 2015. Er wordt een overzicht gegeven van de 
werking van het vorig jaar 2014. Er waren 7 leden aanwezig. Het 
verslag van de vergadering wordt gevoegd verder in het clubblad. 

 

APZ – Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd 

Voor en na het officiële gedeelte van de vergadering wordt gepraat 
over de organisatie van onze jaarlijkse “dressuur- en 
vaardigheidswedstrijd” die zal doorgaan op 25 en 26 april 2015.  Nu 
we de toelating hebben om dit te organiseren op een prachtig terrein 
te 2520 Ranst, Bistweg 11 op het domein “Moervelden” zijn we volop 
aan het denken hoe we dit terug zullen aanpakken.  We hopen dan 
ook, zoals in het verleden, op vele medewerkers om een prachtige 
wedstrijd in elkaar te steken.  Het is een nieuwe uitdaging die we als 
club aangaan en willen dan ook onze goede naam alle eer aandoen.   

Bedoeling is om vanaf woensdag 22-04-2015 te beginnen met het 
opbouwen van het terrein. 

Medewerkers mogen zich nu al kenbaar maken bij Liliane (GSM- 
0496-25 97 38). 
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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 

08-03-2015 1 Drie Dorpen Ruiter- en Menroute: zie affiche 
in clubblad (www.dedriedorpen.be ) 

15-03-2015  Clinic-dag georganiseerd door Menclub De 
Stang te Puurs (manège Hippos): zie info 
verder in het clubblad 

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 

22-03-2015 1 Dressuur en Vaardigheid te Bornem (CAN * en 
CAN **) 

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

29-03-2015 1 Oefenmarathon Gierle: zie informatie in 
clubblad 

05-04-2015 1 Dressuur en Vaardigheid te Puurs (Menclub 
De Stang) 

06-04-2015 1 Tamdemrit te Wachtebeke 
Contact : Urbain Van De Voorde  
Tel.: +32 475 271925  
E-mail: urbain.vandevoorde@telenet.be 

25/26-04-2015 1 APZ – Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd 

 
  

http://www.dedriedorpen.be/
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 Zandhoven, 27 februari 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Aan alle leden 

 
 

 

 

 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING - Verslag 

 

Plaats : Huyze Bruyneel, Vierselbaan 2, 2240 Zandhoven 

Datum : 27 Februari 2015 

Uur : 20.00 uur 

 

 

1.  Verwelkoming door de Voorzitter 

Ik wens iedereen van harte welkom op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering 

van 27 februari 2015. 

 

2.  Aanwezig: 

Van Dessel Flor, Voorzitter 

Billiet Didier, Schatbewaarder 

7 leden hebben getekend voor aanwezigheid 

 

3.  Lezing en goedkeuring van het Proces-Verbaal van de Algemene Vergadering van 

21 Februari 2014 

Er zijn geen opmerkingen geformuleerd naar het bestuur met betrekking tot de 

Algemene Vergadering van 2014.  Dit houdt dus de algemene goedkeuring in van 

het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2014. 

 

4.  Kasverslag 2014 (Billiet Didier) 

 

5.  Aan stelling van twee revisoren voor het nazicht van de boekhouding over 2014 

Volgende personen hebben nazicht gedaan van de boekhouding: 

 1.William Govaerts 

 2.Louis Leys 

Beiden hebben vastgesteld dat de boekhouding rekenkundig juist is en dat alle 

bewijsstukken ter inzage werden aangeboden en dat beide in overeenstemming zijn. 

 

6.  Huishoudelijk reglement : 

Zie bijlage in clubblad. 

 

 
  

 
Aangespannen Paard V.Z.W. 

P.a. : Flor VAN DESSEL 

          Laaglandweg, 13 

          2610    WILRIJK 

Tel/Fax  :  03/830.18.38 
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AANGESPANNEN PAARD ZANDHOVEN 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Beste menners, in het verleden werden er reeds vele goede afspraken gemaakt.  

Om het U gemakkelijk te maken, hebben we ze even op een rijtje gezet: 

 

1. Iedereen dient persoonlijk verzekerd te zijn bij deelname aan 

wedstrijden van alle aard op de openbare weg als op privé-terrein en dit 

ook voor zijn medereizigers als voor derden. 

2. Tijdens het inspannen zorgt men dat de andere menners en paarden niet 

gehinderd worden = Beleefdheid. 

3. Paarden en spannen worden NOOIT onbeheerd achtergelaten = Veiligheid. 

4. Honden lopen altijd aan de leiband.  Tijdens ritten met de club zullen deze 

dieren niet naast het span lopen doch vastgegespt zijn op de koets = 

Veiligheid. 

5. Om hygiënische redenen kunnen wij geen honden toelaten in het clubhuis. 

6. Het MAP (MestAktiePlan) van het APZ: iedereen neemt zijn eigen mest 

en/of strooisel mee naar huis = Beleefdheid. 

7. Groepsritten vertrekken STIPT op het aangekondigde uur = Beleefdheid. 

8. Respect opbrengen voor de natuur is ieders plicht  Blijf op gebaande wegen.  

Rij geen struiken of boompjes kapot. 

9. Voor het behoud van de goede reputatie van onze club: wandelaars worden 

gepasseerd IN STAP; ruiters of andere menners worden gekruist IN STAP 

(en vriendelijk gegroet!) 

10. Ruiters of andere menners worden in een rustige draf voorbijgereden, nadat 

deze hiertoe eerst verwittigd werden = Beleefdheid en Veiligheid (een paard 

is immers een vluchtdier dat instinctmatig met andere paarden wil meegaan). 

11. Het bestuur vraagt ook respect en discipline op te brengen ten opzichte van 

de inrichters bij diverse activiteiten.  Hulp bieden en geduld opbrengen 

maakt veel goed = Beleefdheid. 

12. In groep rijden is zeer moeilijk, voor iedereen.  Blijf dus op een veilige 

afstand om de voorrijdende koets niet te hinderen (laat staan te botsen). 

13. Het oefenterrein is er voor ieder lid.  Er kan geoefend worden voor dressuur 

met de koets of doorheen de hindernissen.  Wij vragen enkel om het hek 

terug te sluiten en geen afval achter te laten. 

14. Bij het organiseren van een wedstrijd wordt het oefenterrein 14 dagen op 

voorhand afgesloten voor IEDEREEN. 

15. Parkeren van vrachtwagens of enig ander motorvoertuig gebeurd op het 

terrein aan het clubhuis.  PARKEREN OP HET OEFENTERREIN IN 

DE MUSSENBAAN IS TEN STELLIGSTE VERBODEN !!!!! 
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16. De groepsverzekering van de club telt alleen voor wie zich vooraf heeft 

ingeschreven voor een activiteit.  Daarom kunnen wij de deelname 

weigeren van een lid dat zich verzuimde in te schrijven.  Ook voor het 

voorzien van de nodige dokumenten en de hoeveelheid eten die de leden 

na iedere activiteit krijgen, is het nodig dat wij vooraf het aantal 

deelnemers kennen. 

17. Een club kan niet draaien zonder de bereidwillige medewerking van 

haar leden.  Zorg ervoor dat ook jij minstens één keer per jaar een 

helpende hand toesteekt = Beleefdheid. 

18. Clubleden die een eigen activiteit (rally, wandeling, rit, …) willen 

organiseren, kunnen dit doen onder de verzekering van het APZ indien 

   A)  deze activiteit alleen voor leden van het  

         APZ toegankelijk is en 

   B)  geen inschrijvingsgeld gevraagd wordt. 

In alle andere gevallen moet de inrichter zelf een eigen verzekering 

afsluiten ! 

Aanvragen hiertoe dienen 4 weken voor datum van activiteit bij het 

bestuur van het APZ binnen te zijn.  Goedkeuring hierover wordt 

schriftelijk bevestigd aan de inrichters. 

19. Ook de eventuele helpers, nodig om een activiteit in goede banen te leiden, 

moeten vooraf met naam en geboortedatum gemeld worden met het oog op 

een geldige verzekering bij ongeval vanwege de club. 

20. Leden die een rit plannen door een bos of natuurgebied dienen zich vooraf in 

regel te stellen met de woudmeester of met de natuuropzichters.  Er is op de 

club een typebrief ter beschikking met het juiste adres én de juiste 

formulering om deze toestemmingen te kunnen verkrijgen. 

21. Nieuwe aanspanningen, nieuwe paarden of nieuwe combinaties worden eerst 

thuis uitgeprobeerd en NIET tussen 20 of 30 andere koetsen = Veiligheid 

22. Menners die na herhaalde inbreuken op het huishoudelijk reglement 

geen gevolg geven aan de verwittigingen vanwege het bestuur kunnen 

uitgesloten worden als lid van onze club. 

 

 

 

 

 

HET BESTUUR 

 
  



 
 

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk  Pagina 7/22 

 Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be. 

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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25 en 26 april 2015 

Dressuur- & Vaardigheidswedstrijd 

1-, 2-, 4-span & tandem ponies/paarden 

In Ranst, georganiseerd door het APZ   

Wedstrijdterrein : Domein Moervelden, Bistweg 11 – 2520 Ranst 

(Broechem) 

 

 

Zaterdag 25 april: CAN *   -   Zondag 26 april: CAN ** 

Inkom Gratis 

Parking : Domein Moervelden 

Organisatie : Menvereniging APZ (Aangespannen Paard Zandhoven) 

Voorzitter : Flor Van Dessel, Laaglandweg 13 - 2610Wilrijk 

Gsm.: 0496 / 25.97.38    mail : apz79@hotmail.com      www.apz-zandhoven.be  

  

mailto:apz79@hotmail.com


 
 

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk  Pagina 9/22 

 Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be. 
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Bericht: Menclub “De Stang”, manège Hippos, Essendries 41 – Kalfort-Puurs 

 

Hallo iedereen, 

 

Op 15 maart organiseert de club een clinicdag. 

Dit omvat een wedstijdgerichte training met een ervaren lesgever en jurylid. 

De deelnemers komen één voor één in de piste en rijden hun dressuur proef. 

Hierop zal dan een beoordeling worden gegeven en bijgestuurd worden waar nodig.  

Dit kan ook voor recreative ruiters en menners. 

 

Inschrijven kan tot vrijdag 6 maart op dit mail adress. 

Voor wedstijdgerichte deelnemers is dit gratis.  

Voor de niet wedsrijdgerichte deelnemers kost dit €15. 

 

Groetjes het bestuur 

 

De clinicdag zal voor iedereen opengezet worden.  

Voor alle leden van De Stang is dit gratis ,en voor de niet leden bedraagt de prijs 15 €. 

 

Groetjes, 

 

Het bestuur 
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                                                                                                      Gierle,  15 FEFRUARI 2015 

 

 

 

     

 

Beste paardenliefhebber, 

 

 

Wij richten weer een oefenmarathon in voor al onze eigen leden en andere geïnteresseerde 

menners. 

Deze wedstrijd gaat door in verschillende reeksen   

 

-junioren 

-eerste jaar menners (zij die voor de eerste maal deelnemen aan een wedstrijd)  

-ervaren teams. 

 

Junioren(onder de 16 jaar) worden begeleid en geholpen, indien nodig, door een 

meerderjarige groom(verplicht). 

De junioren rijden alleen het B- traject af, het zogenaamd hindernis-traject. 

De eerste jaar menners rijden zowel het A-traject als het B-traject.Deze mogen ook 

geholpen worden indien nodig.  

Met dit schrijven bent u uitgenodigd voor deze manifestatie. 

Deze begint met een wegtraject: A van ongeveer 8 km dan een pauze van ongeveer 10 min. 

Daarna volgt het hindernis-traject: B met zes vaste hindernissen van ongeveer 10 km en  het 

kegeltjes rijden. 

Plaats :Oefenterreinen van de LRV in de POEYELHEI (13) te GIERLE  

Datum  :29 maart 2015 

 

Met onderstaand formulier inschrijven bij: WYNANTS IVO 

                                                                  HOFDREEF 51 

                                                                  2460 TIELEN 

                                                                  TEL:014 / 55 62 77    GSM  0496 / 53 16 77 

U kunt ook inschrijven via E-Mail. 

 Geef wel al uw gegevens door ! 

 

 E-Mail adres  ivowynants@telenet.be   

Inschrijvingen worden aangenomen tot 16 MAART 2015 en zijn  geldig indien gelijktijdig een 

bedrag van 12 euro is gestort op rekeningnummer: 733-3140012-55    L R V  GIERLE.   

  

mailto:ivowynants@telenet.be
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 Inschrijvingsformulier Oefenmarathon Gierle 29 maart 2015 

 

 
 

Naam Menner  

Adres  

Postcode  Woonplaats  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

 

Junior  Eerste Jaar Menner  Ervaren Menner  

Paard  Pony  Trekpaard  

Enkelspan  Dubbelspan  Vierspan  Tandem  

 

Opmerkingen: 

 

(Vul in bovenstaande kader de gevraagde gegevens in en markeer wat voor u toepasselijk is.) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Met het versturen van dit inschrijvingsformulier verklaart u hierbij verzekerd te zijn voor 

burgerlijke aansprakelijkheid en ontlast de inrichters van iedere aansprakelijkheid, zowel 

voor, tijdens als na de oefenmarathon. 

 

 

Handtekening: 
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Rhinopneumonie: Situatie februari 2015 

 

14-02-2015 

 

Vanuit het veld ontvingen we een aantal meldingen 

van "rhino-achtige" gevallen. Deze worden 

onderzocht. Eén geval van abortus werd bevestigd als 

rhino. Voor het overige is er nog geen zekerheid dat 

het effectief om rhino zou gaan. Het Vlaams 

Paardenloket volgt dit op en zorgt voor verdere info 

indien aangewezen. Er is zeker geen reden tot paniek, 

en reden tot paniek is er ook niet wanneer het 

effectief om rhino zou gaan. Wel adviseren we 

eigenaars om waakzaam te blijven, zeker indien 

koorts- en/of griepsymptomen zouden vastgesteld 

worden na contact met andere paarden in de laatste weken. Wij adviseren ook om de 

vaccinatiestatus van uw paarden te controleren en eventueel up-to-date te brengen. 

Rhinopneumonie: Een vaste medebewoner van onze 

paarden 

Wanneer er zich een aantal uitbraken van Rhinopneumonie voordoen, heerst er vaak 

ongerustheid onder paardenhouders. De situatie is natuurlijk uitermate ernstig voor door rhino 

getroffen bedrijven, maar het is heel belangrijk om het geheel in het juiste perspectief te 

blijven bekijken. 

Rhinopneumonie is sterk verspreid onder onze paarden en voorzichtige schattingen geven aan 

dat 60% of meer van onze paarden drager zijn van het virus. Dit wil zeggen dat het vrijwel 

onmogelijk is om een bedrijf te vinden zonder dragers van rhinopneumonie. Dit betekent ook 

dat we er op een verstandige manier mee moeten omgaan. 

 

Onze paarden worden er meestal op jonge leeftijd mee besmet via de oudere dieren op het 

bedrijf. Hierna kunnen ze het virus op hun beurt aan andere paarden doorgeven. Daarnaast 

kunnen ze zelf op latere leeftijd opnieuw besmet worden: De aanwezigheid van het virus in 

het lichaam beschermt hen onvoldoende tegen een nieuwe  infectie. Gelukkig verloopt het 

merendeel van deze infecties zonder erge ziekteverschijnselen en blijft het beperkt tot milde 

griepachtige symptomen (koorts en neusvloei gedurende enkele dagen). Er zijn echter een 

paar uitzonderingen. Drachtige merries lopen het risico om te gaan aborteren na een infectie 

en  in minder frequente mate kunnen paarden de gevreesde verlammingsverschijnselen gaan 

vertonen.  

Belangrijkste aandachtspunten 

Zieke dieren kunnen grote hoeveelheden virus verspreiden. De overdracht gebeurt door nauw 

en direct contact met andere dieren. Daarom worden bedrijven met zieke dieren gedurende 

minstens een drietal weken geblokkeerd om contact met andere paarden te vermijden. 

Bedrijven in de buurt lopen weinig risico, zolang er geen nauw contact met het aangetaste 

bedrijf is of recent geweest is.  

http://www.vlaamspaardenloket.be/userfiles/image/spuit-nieuws-origineel-verkleind.jpg
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Daarom is het heel belangrijk dat een bedrijf waar er ziekte optreedt, zijn 

verantwoordelijkheid opneemt, de situatie meedeelt aan andere paardeneigenaars en 

tijdelijk alle contact met andere bedrijven stopzet.  
 

Deze maatregel is van het allergrootste belang en leek in het verleden verdere verspreiding te 

beperken. Een algemeen transportverbod is een zeer ingrijpende, en niet aangewezen, 

maatregel en wordt in andere landen niet toegepast, precies omdat vooral direct contact met 

de aangetaste dieren de belangrijkste bron van verspreiding is. 

 

Jaarlijks zijn er uitbraken van rhinopneumonie. Het is echter mogelijk om het aantal en de 

uitgebreidheid van die uitbraken te verminderen door vaccinatie. Door de paarden regelmatig 

te vaccineren, behouden ze een vrij goede weerstand tegen het virus. Daardoor zullen ze 

enerzijds minder andere paarden besmetten en zijn ze zelf beter beschermd tegen infectie 

uitgaande van andere paarden. De sleutelwoorden hierbij zijn “regelmatig vaccineren”. Als 

we enkel gaan vaccineren als er een uitbraak is, zijn we te laat.  

 

Als iedereen zijn paarden regelmatig vaccineert, zullen er beduidend minder problemen 

met rhinopneumonie zijn. Een consequent vaccinatiebeleid kunnen we als een vorm van 

burgerplicht onder paardenliefhebbers aanzien.   

Meer info 

http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-

verzorging/Rhinopneumonie-144 

 

Auteur: Prof. Dr. Piet Deprez & Dr. Annick Gryspeerdt 

Bron bericht: Vlaams Paardenloket 
 
 

Rhinopneumonie: Update 23 februari 2015 - Derde stal gesloten 

 

23-02-2015 

 

In Alken werd een nieuwe stal getroffen door 
rhinopneumonie. Dat liet het Equi Focus Point Belgium (EFPB) 
ons daarnet weten. Twee van de tien paarden die er gestald 
staan, werden vorige week ziek en getest. De resultaten van 
deze bloedproef rolden daarnet binnen en bleken dus 
positief te zijn voor rhinopneumonie. Één van de zieke 
paarden lijdt aan een blaasverlamming. 
http://www.dgz.be/melding/nieuwe-haard-van-
zenuwstoornissen-door-equiene-herpes-virus-type-1-nouveau-foyer-de-myeloe-0 

 

http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Rhinopneumonie-144
http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Rhinopneumonie-144
http://www.dgz.be/melding/nieuwe-haard-van-zenuwstoornissen-door-equiene-herpes-virus-type-1-nouveau-foyer-de-myeloe-0
http://www.dgz.be/melding/nieuwe-haard-van-zenuwstoornissen-door-equiene-herpes-virus-type-1-nouveau-foyer-de-myeloe-0
http://www.vlaamspaardenloket.be/userfiles/image/deur-nieuws-rhino-quarantaine-slot-gesloten.JPG
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Direct contact tussen alle haarden 

Begin februari was er direct contact tussen deze stal en de eerst ontdekte haard in Alken. In totaal 
werden er nu dus drie haarden bevestigd: twee in Alken en één in Heers. Al deze stallen liggen in 
Limburg en hadden begin februari direct contact met elkaar. De drie bedrijven zijn gesloten. 
Aangezien rhino zich bijna uitsluitend verspreidt door direct contact (al dan niet via een tussenweg  - 
bv ruiter, borstels,...) en slechts in zeer beperkte mate via de lucht, zijn verdere maatregelen buiten 
een strikte quarantaine op dit moment niet nodig. 
  

Indien uw paarden contact hebben gehad met één van de drie haarden in Limburg, wees dan extra 
alert voor ziektesymptomen (koorts, neusvloei,…). Indien uw paarden ziek zijn, neem dan meteen 
contact op met uw dierenarts.  

 

Uitgebreid dossier 

http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-
verzorging/Rhinopneumonie-144 

 
  

http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Rhinopneumonie-144
http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Rhinopneumonie-144
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TE KOOP ! 
 

TE KOOP    vandenheuvel. 

marathon of vrijetijdskoets 

2 of 4span. 

koets,dissel en voorzweng 

in goede staat,rijklaar. 

tel: 0032 495 537 773. 

 
 
  



 
 

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk  Pagina 20/22 

 Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be. 

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:  

 

dat je wenst als VLP-lid  
promotiecode “vlp” in  

- en afleveringswijze: kies je betaal- en 
levermethode  

- 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) 

 


