APZ – Nieuws
Vergadering van 28 april 2015
APZ – Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd
Op 25 en 26 april 2015 heeft het APZ dan toch haar jaarlijkse
“dressuur- en vaardigheidswedstrijd” weten te organiseren. Dit ging
uiteindelijk door op een totaal nieuwe locatie te Broechem op het
domein Moervelden aan de Bistweg. Vanaf zaterdag voorafgaand aan
de wedstrijd begonnen de werkzaamheden aan het terrein. Eerst
diende het terrein geëffend te worden omwille van de vele
molshopen. Op maandag is het gras dan gemaaid door personeel van
de gemeente. Vanaf dinsdag was het dan aan de medewerkers van
de club om alles klaar te maken voor de wedstrijd. Dit begon met het
halen van de WC-wagen om uiteindelijk tegen de vrijdagavond alles
klaar te hebben wat de
wedstrijd betrof. Zelfs
de jury vond het
kegelparkoers perfect
zonder één opmerking.
Uiteindelijk was het
bang afwachten of de
weergoden ons goed
gezind zouden zijn en
wat de menners
zouden vinden van onze nieuwe terreinen.
Jammer van de weinige inschrijvingen maar uiteindelijk werden het
twee mooie dagen waarbij de menners hun beste kunnen lieten zien.
Op het einde van de dag werd dan telkens de prijsuitreiking
gehouden.
VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be.

Pagina 1/10

Als bestuur mochten wij
van zowel de juryleden
als van de deelnemers
vele gelukwensen
ontvangen met de
prachtige organisatie op
een terrein dat meer dan
voldeed aan de
verwachtingen van de
menners. Mogelijks is dit
de start van een nieuwe
reeks wedstrijden voor het APZ.
Wij houden er echter toch aan om één naam te vermelden met
betrekking tot deze wedstrijd: Charel Geysels is ons jammer genoeg
onlangs ontvallen als clublid en vriend maar hij was zeker aanwezig in
de gedachten van vele van zijn menvrienden.

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.

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

Pagina 2/10

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
Ptn Omschrijving
01/03-05-2015 1 CAN* en ** - A-B-C te Durbuy
03-05-2015
1 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
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

14-06-2015
21-06-2015

1

CAN* te Linden
Ruiter- en koetsenocht te Berendrecht
Vertrek : Steenovenstraat
137 in Berendrecht

De organisatie is in handen van
Walter Vanhout, voor extra info
kan je mailen
walter.vanhout@telenet.be
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APZ - 2015 wedstrijd te

BROECHEM

25 & 26 april 2015.

Wat vorig jaar na de laatste wedstrijd van APZ toch werd gevreesd,
ja, wat nu, is na enig lobbywerk, zeg maar zoekwerk van het bestuur,
om toch maar ergens een locatie te vinden om weerom een wedstrijd
te kunnen organiseren, waar een gedreven club als APZ zeg maar een
erezaak van maakt, getuige daarvan, de vele reacties van heel veel
menners die onze club genegen zijn die steeds onze wedstrijden een
voorbeeld vonden, mooie terreinen, paard vriendelijke hindernissen,
prachtige omgeving, goede catering, steeds voor elke deelnemer een
prijs voorzien, waar vind u nog dergelijke wedstrijden, dus de club
kon die vele men liefhebbers niet in de steek laten, dat was hun
devies.
Na heel wat zoekwerk en vele kilometers rond te hebben gereden
vond men te Broechem aan de Moervelden, ja, de perfecte locatie,
dus nu was zaak de juiste personen te contacteren, maar dat was
voor bestuurslid Didier geen enkel probleem, met zijn uitgebreide
kennissenkring vond hij de juiste mensen samen te krijgen en te
overhalen, zodat alle neuzen in dezelfde richting stonden en konden
we weerom aan de slag, er werd vergaderd en details besproken, de
datum, de inrichting van het terrein, tenten, allee de hele logistiek, je
kunt wel begrijpen dat er weer van nul moest begonnen worden, een
hele klus dat was zeker.
Op zaterdag voorafgaand werd begonnen met het terrein zo vlak als
mogelijk te maken met zwaar materieel en werd de locatie waar de
dressuurpiste moest komen en waar de vaardigheid ging plaats
vinden bepaald ,ook waar de tenten gingen komen, de parking voor
de vrachtwagens, ed, er werd afgesproken om op woensdag te
starten met de eigenlijke inrichting van de wedstrijdterreinen , de
vaste kern van de medewerkers waren weerom stip paraat om alles
piekfijn tot in zeg maar de puntjes af te werken , wel voelde elk wel
de leegte en de afwezigheid van onze trouwe medewerker Charel
,die onlangs kwam te overlijden, zijn naam kwam dikwijls ter
herinnering naar boven , zo van ,weet je nog, van dit en dat , maar
ja, we moeten dit aanvaarden zoals het is , dus hopen we stiekem dat
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er misschien in onze club ook jongere mensen zich geroepen voelen
om een handje toe te steken bij dergelijke evenementen ,zodat we
met een gerust gevoel de toekomst kunnen tegemoet gaan , op
donderdagavond was alles zo goed en wel klaar om toch met een
zekere fierheid onze inspanningen te overschouwen , het mocht
zeker en vast gezien worden , “APZ ten voeten uit”, niets anders
verwacht, op vrijdag werd dan het vaardigheids parcours nagezien en
gemeten door het hoofd van de jury en goed bevonden alsook het
dressuurterrein was in orde, nu maar hopen dat de weergoden ons
gunstig zouden zijn, ons, maar toch ook de deelnemers niet te
vergeten weliswaar.
Op zaterdag en zondag kregen we toch een mooie wedstrijd te zien,
voor de deelnemers, en de paarden –en pony’s was de nieuwe
dressuurproef weerom een uitdaging om die toch tot een goed einde
te brengen, alle begin is moeilijk, niet?, telkens vond er op het einde
van de dag de prijsuitreiking plaats van de verschillende categorieën
in de tent, waar men de ganse dag zijn dorst en honger kon stillen,
alwaar de Flor en zijn damesteam iedereen met de glimlach bediende
en Liliane de prijzen verdeelde, zodat elkeen toch denk ik met een
goed gevoel huiswaarts keerde, want de meningen van de
deelnemers over de wedstrijd, locatie, dressuurterrein en het
vaardigheids parcours waren toch heel positief, de afwezigen, zij
hadden ongelijk, zoals men spreekwoordelijk zegt, zo werd het
weekend moe maar gelukkig afgesloten door de medewerkers van de
club, die de maandag terug werden verwacht om alles terug weg te
bergen en de terreinen proper en net achter te laten, en het moet
gezegd dat er geen afval te bespeuren viel op de parking van de
vrachtwagens, bij deze een dikke pluim, dank u allen het bespaard
ons veel werk, maar naar de eigenaar van het domein toe, enkel
maar een positief signaal, bedankt nogmaals.
Maandagmorgen waren we terug aanwezig en tegen de klok van
15;00 u was alles terug netjes en het materiaal terug opgeborgen in
de APZ container die in Zandhoven staat, daarna keerden we terug
naar huis, met elk zijn verhaal van en over de wedstrijd, maar een
ding was en is zeker, tot volgende, het bestuur van APZ dankt ALLE
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medewerkers voor hun hulp en inzet, we noemen geen namen maar
de betrokkenen weten wie er zich in de ploeg huisvest, een echt
team zoals het hoort
Een medewerker van het team.

Hierbij de winnaars die lid zijn van het APZ:
Kenny Kanora – vierspan pony’s: jammer genoeg hebben we geen
foto van dit span.
Sven Stuyck – Dubbelspan paarden: jammer genoeg hebben we van
dit span geen enkele foto.

Glenn Geerts – 4-span paarden
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Tinne Bax – 4-span ponies

Het vollegdig resultaat van de
wedstrijd is hier te vinden:
http://www.vlp.be/mennen/
Mennen-Resultaten/
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OEFENMARATHON

GIERLE 29 maart 2015

Naar jaarlijkse gewoonte werd de oefenmarathon weerom
georganiseerd door de LRV van Gierle op hun mooie bosrijke en
gekende terreinen, en dus dachten we, ok, we gaan nog eens
meedoen, daar we vorig jaar ook meegedaan hadden en het ons
goed bevallen was schreef de Flor ons in, daarom wij op zaterdag al
naar ginder gereden om de hindernissen te gaan verkennen, zodat
we op zondag toch al wat minder denkwerk en zoekwerk te doen
hadden, dat geeft dan toch een minder stressgevoel, nadat we de
hindernissen verkend hadden en na nog een kort bezoek aan de
kantine waar men toch steeds kennissen en vrienden aantreft uit de
men wereld, werd nog even nagekaart over alles en nog wat reden
we terug huiswaarts, alles was al mooi gepoetst, tuigen in orde en de
paarden in optima forma, klaar voor de marathon, als de weergoden
nu nog zouden meezitten zou alles ok zijn, maar de voorspellingen
waren tamelijk negatief, regenen zou het doen op zondag.
De zondagmorgen, wij op weg onder een dicht wolkendek weliswaar
naar Gierle,daar aangekomen was er toch wel al een gezellige drukte,
elk was met zijn ding bezig, u gaan aanmelden, nog enkele keren de
hindernissen verkennen om dan de paarden op te tuigen, en ons
klaar te maken om op tijd aan het eerste traject te beginnen, en dat
het begonnen was dat was een feit, de regen viel met bakken uit de
lucht, maar dat belette onze positieve instelling niet, we hadden
goede regenkledij aan dus er kon niet veel gebeuren, na het traject
konden we de hindernissen aanvatten, na elke hindernis moest er
een korte wandeling gemaakt worden om aan de volgende te
beginnen, wat prachtig was langs de vele mooie bospaden om, heel
rustgevend was dat wel, de hindernissen werden door Flor heel vlot
genomen zoals het een man met zijn rijke ervaring en lange staat van
dienst betaamd, na de hindernissen moest er nog een
kegeltjesparcours gedaan worden, de piste was herschapen in een
zee van water en modder wat voor de paarden heel zwaar was om
erdoor te ploegen zal ik maar zeggen, maar zoals de speaker van
dienst al omroepte”,nu komt in de piste, de Flor Van Dessel, een man
VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be.

Pagina 9/10

met een lange staat van dienst en……….ge kent dat hé ons nog wat
zenuwachtig maken ja, maar hij legde een snel en foutloos traject af,
toch wel knap al zeg ik het zelf, dat alles werd binnen de
vooropgestelde tijd afgewerkt .de paarden werden daarna
uitgespannen en proper gespoten, alles terug opgeladen en om dan
toch wel benieuwd naar de uitslag, wat voor Flor niet te veel van
belang was ,we hadden ons goed geamuseerd en geen brokken
gemaakt en de paarden hadden geen kwetsuren opgelopen, dus dat
was al dik in orde, toen de prijsuitreiking begonnen was werden we
toch met enige verstomming geslagen daar we in hindernis 6 een
poort niet zouden genomen hebben, wat door toch nog enkele
toeschouwers in twijfel werd getrokken, maar ja het is wat het is ,
maar een ding was zeker, wij hadden weerom een knappe dag
beleefd en samen met onze wederhelften genoten we nog van een
glaasje en reden we huiswaarts moe maar voldaan , op naar de
volgende uitdaging, en dat zal heel waarschijnlijk onze wedstrijd zijn
van de club APZ , maar over hoe en waar en wanneer , dat is voor
later en word zeker vervolgd.
W(illiam)

TE KOOP !
Geen aanbiedingen.
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