APZ – Nieuws
Vergadering van 27 maart 2015
APZ – Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd
Deze vergadering staat vooral in het teken van 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 kenbaar maken bij Liliane (GSM- 0496-25
97 38).

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.
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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.
AGENDA
Datum
05-04-2015
06-04-2015

Ptn Omschrijving
1 Dressuur en Vaardigheid te Puurs (Menclub
De Stang)
1 Tandemrit te Wachtebeke
Contact : Urbain Van De Voorde
Tel.: +32 475 271925
E-mail: urbain.vandevoorde@telenet.be

19-04-2015
25/26-04-2015
01/03-05-2015
03-05-2015

1
1
1
1

Dressuur- en Vaardigheid te Brugge
APZ – Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd
CAN* en ** - A-B-C te Durbuy
Saharatocht te Lommel
Vertrek aan Chiroheem,
sportveldenstraat in
Lommel

16/17-05-2015
25-05-2015

1
1

Recrea-Men
Meer info op de site of bij :
0478/22.38.48 Ronny Dries

CAN* - A-B-C te Flémalle
Koetsentocht te Genk
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Vertrek : Ruiterclub
Meer info op de Recrea-Men site
Kattevenia
of bij Niels Bobbaers
Kattevennen 12, 3600 Genk 0472/51.76.58

29-05-2015
07-06-2015

1

APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven,
Domein Bruyneel om 20.00 uur
Zoektocht voor ruiters en koetsen te Peer
Locatie : Breugelhoeve
Weyerstraat 1 in Peer

Organisatie : Menvereniging de
Bosdravers uit Bocholt
Voor info bel : 0479/49.27.58

21-06-2015

Ruiter- en koetsenocht te Berendrecht
Vertrek : Steenovenstraat
137 in Berendrecht

14-06-2015

1

De organisatie is in handen van
Walter Vanhout, voor extra info
kan je mailen
walter.vanhout@telenet.be

CAN* te Linden
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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
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www.vlaamspaardenloket.be

Esdoornvergiftiging bij paarden
(atypische myopathie)
Atypische myopathie is een zeer ernstige, vaak fatale, spierziekte bij paarden. Meer dan 75%
van de aangetaste dieren sterft aan deze aandoening en dit meestal binnen drie dagen na het
begin van de symptomen. Er bestaat voorlopig geen remedie. De zeldzame paarden die de
ziekte overleven, kunnen wel volledig recupereren. Eventueel houden ze er
hartritmestoornissen aan over.
Het is ondertussen bekend dat het gif dat verantwoordelijk is voor het optreden van atypische
myopathie, voorkomt in de zaden van bepaalde esdoorns, waaronder de Acer pseudoplatanus
(gewone esdoorn). Daarom wordt Atypische Myopathie tegenwoordig ook wel
“esdoornvergiftiging” genoemd.
Verder onderzoek is vereist, maar men veronderstelt dat ook de zaailingen (scheuten – kleine
plantjes die uit de zaden groeien) toxines kunnen bevatten.
Indien uw paard op een weide staat waar mogelijks esdoornzaden in terecht kunnen
komen, of waar zaailingen in groeien, raadt de UGent dan ook aan om maatregelen te
nemen. U dient vooral waakzaam te zijn vanaf oktober (vallen van bladeren en zaden)
tot aan de eerste grondige vorst en in de lente wanneer de zaailingen naar boven komen.
Het is van het grootste belang dat u probeert te verhinderen dat paarden zaden of
zaailingen opeten. Controleer daarom uw weiden op de aanwezigheid van deze zaden en
zaailingen en verwijder ze indien u er terugvindt.
Ook de schimmel Rhytisma acerinum die vaak voorkomt op het blad van de esdoorns, zou
mogelijks atypische myopathie kunnen veroorzaken, maar ook hieromtrent is verder
onderzoek nodig.
Op 8 november 2014 gaf Prof. Piet Deprez (UGent) een uitgebreide presentatie rond dit
onderwerp ter gelegenheid van de Vlaamse Sectordag Paarden. Deze presentatie kan u
hieronder integraal bekijken of downloaden (PDF).

Presentatie: Esdoornvergiftiging bij paarden | Prof. Dr. Piet Deprez (Sectordag 2014)
Lees online of
Download
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1. Oorzaken en symptomen
Oorzaken
Vermoedelijk wordt de ziekte veroorzaakt door de opname van hypoglycine A, een stof die
voorkomt in de zaden - en vermoedelijk ook de zaailingen - van o.a.:





Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn);
Acer negundo (vederesdoorn);
Acer palmatum (Japanse esdoorn);
Acer saccharinum (witte esdoorn).

In andere esdoornsoorten komt hypoglycine A waarschijnlijk minder voor, al bestaat er
onvoldoende onderzoek om dit met zekerheid te kunnen stellen. Over de dodelijke dosis
bestaat ook nog twijfel. De concentratie aan hypoglycine varieert bovendien naargelang de
esdoornsoort. Diepgaander onderzoek is absoluut noodzakelijk.
Ook de bladschimmel Rhytisma acerinum die vaak voorkomt op het blad van de esdoorns,
zou mogelijks atypische myopathie kunnen veroorzaken, maar ook hieromtrent is verder
onderzoek nodig.
Indien er in de herfst veel gevallen van atypische myopathie waargenomen zijn, worden
er meestal veel nieuwe gevallen gemeld in het daaropvolgende voorjaar.

Risicofactoren
Het risico op esdoornvergiftiging vergroot in volgende gevallen:








Er staan esdoornen op of in de buurt van de weide.
De paarden zijn jonger dan drie jaar.
De paarden zijn oud.
De paarden zijn mager.
Op de weide staat weinig gras en de paarden worden niet bijgevoederd of worden
bijgevoederd op de grond.
De weide is vochtig en er liggen veel dode bladeren op.
De weersomstandigheden zijn ongunstig: regenperiodes en winderige dagen.

Symptomen
De symptomen treden vlug op. Soms worden ze kort voorafgegaan door sufheid, lichte
kolieksymptomen of stijfheid.
Paarden die aan esdoornvergiftiging lijden, worden vaak ofwel dood gevonden op de weide
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ofwel neerliggend op de zijde. In dat laatste geval zijn ze erg moeilijk recht te krijgen. Het is
ook mogelijk dat de paarden rechtstaand, maar rillend, zwetend of stijf aangetroffen worden.
Doorgaans zijn de dieren suf en houden ze het hoofd laag. Andere symptomen zijn donkere
urine en soms een sterk opgezette blaas, een licht gestegen of gedaalde temperatuur, koliek,
moeilijkheden met slikken, een slokdarmobstructie en een steeds moeilijkere ademhaling.

2. Veel dode paarden ten gevolge van esdoornvergiftiging
Eind 2013 deed zich een ernstige uitbraak voor van atypische myopathie
(esdoornvergiftiging) bij paarden.
Vooral in oktober en november – wanneer de bladen en zaden van de bomen vielen –
stroomden er veel meldingen binnen. Toch kwamen er tussen 29 november en 16 december
2013 nog 42 nieuwe gevallen bij, waarvan 17 in België. Daarna, toen de eerste vorst zijn
intrede had gedaan, stopten de aangiftes.
In totaal werden er tot 16 december 2013 maar liefst 352 gevallen met een diagnose van
atypische myopathie gemeld aan de Faculteit Diergeneeskunde van Luik en het internationale
meldpunt RESPE. De gemelde gevallen deden zich voor in België (126), Frankrijk (95),
Groot-Brittannië (41), Nederland (22), Zwitserland (11), Tsjechië (8), Ierland (2 ) en
Duitsland (47).
In de lente van 2014 – wanneer de zaailingen naar boven kwamen – stierven opnieuw heel
wat paarden ten gevolge van een esdoornvergiftiging en ook in oktober - november vielen er
weer verschillende slachtoffers. Actuele cijfers kan u raadplegen op de website van de Luikse
Universiteit.
» Klik hier voor actuele cijfers omtrent het aantal gevallen van esdoornvergiftiging.

3. Voorkomen
Esdoorns meteen gaan kappen, zou zeer drastisch zijn. Verder onderzoek is noodzakelijk en
we willen zeker geen onnodige kaalslag in ons bomenbestand initiëren.

Opgelet met risicoweides
Zowel in de lente als in de herfst (tot de eerste - grondige - vorst) is het gevaarlijk om paarden
te plaatsen op weides waar esdoorns in de omgeving staan. Gebruik deze risicoweides enkel
als er genoeg gras op staat.
De beste maatregel is de paarden op te stallen of te verplaatsen naar een andere en esdoornvrije weide. Indien dit onmogelijk is, moeten de paarden bijgevoederd worden, bijvoorbeeld
via een hooiruif, om te verhinderen dat ze de zaden of zaailingen opnemen bij het grazen.
Paarden die op risicoweides lopen, verplaatst u best voor de eerste blad- en zaadval (oktober).
Ook in de lente, wanneer de zaailingen naar boven komen, is de uiterste voorzichtigheid
geboden.
Tijdens deze risicoperiode is het aangewezen om uw paarden nauwlettend te observeren. In
geval van twijfel contacteert u best de dierenarts. Vooral bij paarden die veel neerliggen,
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moeilijk rechtkomen en zeker wanneer rode urine opgemerkt wordt, dient u onmiddellijk in te
grijpen.

Kappen?
Een andere maatregel is het kappen van de esdoorns. Dit is echter alleen aangewezen als er
zich één of een paar grote exemplaren in de weide zelf bevinden. Voor bomen met een
stamomtrek van 1 meter, gemeten op 1 meter hoogte kan een stedenbouwkundige vergunning
nodig zijn. Best kan u contact opnemen met uw gemeente of met het Agentschap voor Natuur
en Bos. Hierover vindt u ook meer informatie op onze website.
» Klik hier voor een uitgebreid dossier.

Hakhoutbehandeling
Een aangewezen maatregel voor bestaande beplantingen is de hakhoutbehandeling. Hierbij
wordt de esdoorn op een stomp (stoof) van 15 à 20 cm boven het maaiveld afgehakt. Voor
oudere bomen (meer dan 1 meter omtrek) is deze maatregel minder aangewezen. De esdoorns
zullen opnieuw uitschieten en meerdere jonge scheuten geven, die na 6 tot 8 jaar kunnen
gebruikt worden bv. als brandhout, spaanders enz. Dit hakhoutbeheer heeft het voordeel dat er
geen of weinig zaadvorming zal zijn en de bladmassa ook sterk gereduceerd wordt en meer ter
plaatse in het esdoornbestand blijft en minder in de weide terechtkomt.

Nieuw aan te leggen beplantingen
Niet alleen door particulieren maar ook op het openbaar domein langs autosnelwegen, wegen
en waterwegen, werden in het verleden vaak esdoorns aangeplant. In afwachting van verder
onderzoek en zolang er geen uitsluitsel is over welke esdoornsoorten gevaarlijk zijn, is het
aangewezen alternatieve boomsoorten te gebruiken in de omgeving van weiden en
paardenhouderijen waar paarden voedsel opnemen.
Er bestaan immers voldoende inlandse boomsoorten die gemakkelijk in hakhout beheerd
kunnen worden en snelle en goede groenschermen vormen:






Alnus glutinosa (zwarte els)
Alnus incana (witte els)
Fraxinus excelsior (gewone es)
Prunus avium (zoete kers)
Castanea sativa (tamme kastanje)

Deze boomsoorten kan men laten doorgroeien en geven zeer waardevol hout.
Andere boomsoorten zoals de Fagus silvatica (gewone beuk), Quercus petraea (wintereik),
Quercus robur (zomereik), Tilia cordata (kleinbladige linde), Tilia platyphyllos (grootbladige
linde), Tilia tomentosa (zilverlinde) en de Carpinus betulus (haagbeuk), kunnen zowel in
bosverband, als groenscherm, solitair en als dreefbomen gebruikt worden.
Als haagplanten kan men in plaats van de Acer campestre (veldesdoorn) of andere
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esdoornsoorten gebruik maken van de Carpinus betulus (haagbeuk), Fagus sylvatica (beuk),
Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn), Mespilus germanica (mispel), Rosa arvensis
(bosroos), Rosa rubiginosa (eglantier) enz. Dit komt zowel de biodiversiteit als de
landschapsbeleving ten goede.
Er bestaan dus voldoende waardevolle alternatieven die zowel qua kostprijs als qua opbrengst
en duurzaamheid meestal beter of gelijkwaardig zijn aan de esdoorn. Iedere paardenliefhebber
zal er u dankbaar om zijn.

4. Wat te doen bij een vermoeden van vergiftiging?
Wanneer u vermoedt dat uw paard een esdoornvergiftiging heeft opgelopen, dient u volgende
acties te ondernemen:






Verwittig meteen een dierenarts voor onderzoek en behandeling!
Verplaats het paard zo weinig mogelijk. Breng het naar de dichtstbijzijnde stal of
schuilhok.
Neem de temperatuur van het paard en leg het een deken op indien het onderkoeld is.
Indien het paard fel zweet, dient u het droog te wrijven.
Geef het paard kleine beetjes voeder (bv. mengeling).

Staan er nog andere dieren op de weide? Haal ze daar dan weg, observeer ze gedurende drie
dagen en laat eventueel bloed afnemen. Zo lang weidecontaminatie mogelijk is gebruikt u de
weide niet tussen begin oktober en eind mei.

5. Meld gevallen van esdoornvergiftiging
Mocht een geval bij u bekend zijn, willen wij u vragen om dit te melden zodat onderzoekers
het nodige kunnen doen om het aantal nieuwe slachtoffers tot een minimum te beperken:
» Klik hier om een geval te melden als paardenhouder / eigenaar.
» Klik hier om een geval te melden als dierenarts.

6. Meer info - auteurs
Meer info
Nieuwsbrief Vlaams Paardenloket
In december 2013 verzond het Vlaams Paardenloket een nieuwsbrief met informatie en
aanbevelingen voor de beplantingsdiensten, beheerders van wegen en waterlopen en
particulieren. Daarin werd opgeroepen om enkele maatregelen te (laten) nemen indien er
giftige esdoornsoorten nabij de paardenweiden staan. Aarzel niet om dit bericht te gebruiken
om de eigenaars van de betreffende esdoorns te informeren.
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» Klik hier voor de nieuwsbrief.

Andere websites
Voor meer informatie over Atypische Myopathie kan u terecht op de website van de
Universiteit van Luik of bij het Equi Focus Point Belgium (EFPB).
» Klik hier voor de website van de Luikse Universiteit.
» Klik hier voor de website van EFPB.

UGent
U kan ook de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent contacteren:

Piet Deprez
Vakgroep Inwendige Ziekten Grote Huisdieren
Faculteit Diergeneeskunde
Universiteit Gent
+32 (0)9 264 75 03

Studies en wetenschappelijke artikels
» Raadpleeg hier een studie over Atypische Myopathie
» Raadpleeg hier een wetenschappelijk artikel over Atypische Myopathie

Auteurs
Marcel Vossen - Piet Deprez (Faculteit Diergeneeskunde UGent) - Dominique Votion
(Atypical Myopathy Alert Group) - vzw Vlaams Paardenloket

(Bron: Vlaams Paardenloket – Nieuwsbrief 24-03-2015)
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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.
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