APZ – Nieuws
Vergadering van 29 mei 2015
De voorbije maand was bijzonder succesvol voor één van de leden
van het APZ. Verder in dit clubblad kunt u lezen over welke menner
het gaat.
De menwedstrijd tijdens de Royal Windsor Horse Show was
overigens voor meerdere leden van onze club een groot succes:
Tinne Bax werd tweede, Edouard Simonet zesde, Bart Verdroncken
tiende en Glenn Geerts twaalfde.
Ook in de wedstrijd te Saumur (04/07-06-2015) heeft een APZ-lid zich
onderscheiden: Edouard Simonet behaalde een prachtige derde
plaats. In totaal hebben hier 26 Belgische menners deelgenomen.
In de wedstrijd te Vescès (Hun – 04/07-06-2015) behaalde Glenn
Geerts ook nog eens een vijfde plaats. Ook hier was hij de beste in
de vaardigheidsproef.

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
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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
14-06-2015
21-06-2015

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

27/28-06-2015
28-06-2015
04/05-07-2015
05-07-2015
11/12-07-2015
26/07/2015
31-07-2015

1
1
1
1
1
1

01/02-08-2015
08/09-08-2015
09-08-2015
15/16-08-2015

1
1
1
1

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

CAN* en CAN** te Hatrival
LRV Koetsentocht Bekkevoort
CAN*, CAN** en CARV te Merksplas
7de Ruiter- en Koetsentocht in Opwijk
CAN* te Recogne
CAN* en CARV te Stevoort
APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven,
Domein Bruyneel om 20.00 uur
CAN* en CAN** te Vlezenbeek
CAN* te Saintes
Zomerrit te Merksplas
CAN* en CAN** te Booischot
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Glenn Geerts krijgt prijs van Koningin Elizabeth

Glenn Geerts - Foto: Peter Van Den Bulck
Vierspanmenner Glenn Geerts uit Malle stond zondagavond in Windsor op het punt om een pakje
friet te bestellen, toen een steward hem kwam opvorderen omdat Koningin Elizabeth hem een
prijs ging overhandigen. Geerts kan er nu om lachen, maar geeft toe: ‘Ik was zenuwachtiger voor
de ontmoeting met de Queen dan voor de wedstrijd.’
The Land Rover International Driving Grand Prix is een vast onderdeel van de The Royal Windsor
Horse Show, eenprestigieuze menwedstrijd die sinds 1970 plaatsvindt in het kasteelpark van de
Britse Koningin Elizabeth. Voor deze editie waren uitsluitend de koninginnenreeksen, vierspan
paarden en vierspan pony’s, opgenomen in het programma.
Tinne Bax uit Meerle, die met een vierspan pony’s aantrad, is ieder jaar van de partij in Windsor.
Vorig jaar behaalde ze de vierde plaats. De Belgisch kampioene werd ditmaal tweede in alle
onderdelen, net na winnaar Bram Chardon, tevens haar trainer. ‘Mennen in Windsor is een
onvergetelijke ervaring, de sfeer heeft iets speciaals. Ik heb in elk onderdeel wel enkele kleine foutjes
gemaakt. Er is nog progressie mogelijk met het WK in Breda in het vooruitzicht’, aldus Bax.
Glenn Geerts won vorig jaar met zijn vierspan paarden de marathon in Windsor. Dit jaar liep het mis
bij de tweede hindernis, waardoor hij veel tijd verloor. Ondanks deze tegenvaller bleef Geerts
onverstoorbaar doorgaan en zette hij bij de volgende zes hindernissen toptijden neer. Tijdens de
vaardigheidsproef kon hij de eer herstellen. ‘Dit parcours was het moeilijkste dat ik ooit gezien heb’,
evalueerde Geerts.
Slechts vijf menners bleven foutloos in het parcours en niemand haalde de toegestane tijd. Geerts
reed strak en gefocust. Geen enkele balk viel en met slechts een tijdsoverschrijding van 0,25
seconden won hij de vaardigheid. Wat begon in mineur, eindigde met een overwinning en een
verrassing, toen de Queen hem persoonlijk een speciale prijs uitreikte voor de beste
vaardigheidsproef.
Bron: © Het Nieuwsblad / www.nieuwsblad.be 03 juni 2015
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Glenn Geerts wint in Aken (30-31 mei 2015)
Glenn Geerts was vandaag oppermachtig in Aken en won in de groep van tien
geselecteerde vierspanmenners de wedstrijd type Indoor in het hoofdstadion.
De organisatie van Aken nodigde het voorbije weekend tien topmenners uit
voor deelname aan een Jump & Drive op zaterdag en vandaag een wedstrijd
type Indoor in het hoofdstadion.
Voor België waren Glenn Geerts en Félix-Marie Brasseur uitgenodigd.
Jump & Drive: Op zaterdag won de combinatie Bertram Allen (IRL) & Boyd Exell
(AUS)
Constant Van Paesschen en Glenn Geerts werden vierde. Pieter Devos en FélixMarie Brasseur eindigden op plaats tien.
Type Indoor: Vandaag was Glenn Geerts de winnaar in Aken. In het
hoofdstadion zette Glenn, als vijfde starter, een foutloos parcours neer met
een bijzonder snelle tijd. Chardon en de Ronde bleven wel onder de te kloppen
tijd maar maakten beiden een fout en eindigden op plaatsen twee en drie.
Boyd Exell werd vierde. Ook Félix-Marie Brasseur zette een foutloos parcours
neer en werd tiende.
(Bron: www.galop.be – 31-05-2015)
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