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Vergadering van 31 juli 2015 

Het is ondertussen al veel te lang geleden maar … op 09 augustus 
2015 is het zover: het APZ organiseert een mentocht zoals in de 
betere tijden. Starten wordt er gedaan om 11.00 uur aan taverne “De 
Leeuw van Vlaanderen” te 2040 Zandvliet, Antwerpsebaan 413. 
Gevraagd wordt om uw deelname te melden aan Liliane (GSM: 0496-
25 97 38) of per mail (apz79@hotmail.com). 

 

Van 19 tot 22 augustus 2015 wordt het Europees Kampioenschap 
vierspan mennen georganiseerd te Aken.  De deelnemers van het 
Belgische equipe zijn ondertussen bekend.  Dit betreffen Edouard 
Simonet (APZ), Glenn Geerts (APZ) en Félix-Marie Brasseur.  Wij 
wensen hen een goed resultaat toe. 

 

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 
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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 Ptn Omschrijving 
08/09-08-2015 1 CAN* te Saintes 

09-08-2015 5 APZ : clubrit te Zandvliet (zie verder) 

09-08-2015 1 Zomerrit in 

Merksplas 

Vertrek : 

Marckstraat 7 in 

Merksplas 

Organisatie : 

Kempische paarden 

liefhebbers 

Voor info Michel 

Hermans gsm 

0495.22.14.42 
 

15-08-2015 1 Mentocht te Malderen (Menclub 
‘tMienenhof): meer info verder in hetclubblad 

15/16-08-2015 1 CAN* en CAN** te Booischot 

16-08-2015 1 Opengestelde rit, ongeveer 30 km lang bij 
Gerd en Mark te Kalmthout – Nieuwmoer 
Info: zie verder in het clubblad 

19/22-08-2015  Europees Kampioenschap te Aken 

02/06-09-2015  FEI World 

Driving 

Championship for 

ponies. 

Breda NL 

Locatie : De 

Prinsenhoeve aan 

de Dr. 

Batenburglaan 194 

te Breda NL 

Organisatie : Outdoor 

Brabant 

Voor meer info 

www.outdoorbrabant.nl 
 

25-09-2015  APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel om 20.00 uur 
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Beste Paardenliefhebbers, 
 
Iedereen welkom op Zondag 16 augustus 2015-08-19 
 
Opengestelde rit, ongeveer 30 km lang 
Bij Gerd en Mark te Kalmthout – Nieuwmoer 
 
Vertrek: Blikstraat 59 te 2920 Kalmthout 
Tussen 10.00 en 11.00 uur 
Deelname rit: leden: gratis / niet-leden: 10 euro 
Onthaal met gratis koffie/thee + versnapering 
Caatering na de rit: frikadellen met krieken + 1 consumptie = 10 euro pp (indien 
vooraf ingeschreven) 
 
Tijdig inschrijven a.u.b. 
 
Voor meer info neem een kijkje op onze website: www.esenseaanspanning.be 
of mail naar info@essenseaanspanning.be of bel naar 0498/14.25.33 
 
Vriendelijke MEN-groeten, 
Het bestuur “Essense Aanspanning” 

 
 
  

http://www.esenseaanspanning.be/
mailto:info@essenseaanspanning.be
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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 WATTENRIT 

Informatie Onderweg is er een rustplaats voorzien. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

27 1 90 10  
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 9 augustus 2015 
 

Vertrekplaats “De Leeuw van Vlaanderen”, Antwerpsebaan 413 te 2040 Zandvliet 

Vertrek Dag 9 augustus 2015 

 Uur 11.00 
 

ZEKER TE VERMELDEN WATTENRIT 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD 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
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Antieke koetsentocht – 06 september 2015 
 
Beste koetsiers, 
 
Op 6 september 2015 organiseren de “goolder koetsiers” hun jaarlijkse antieke 
koetsentocht, echter dit jaar is het ons 5jarig jubileumrit. 
Onze koetsentocht vertrekt op vakantiepark Goolderheide in de bosstraat 1 te 3950 Bocholt 
Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar en we zouden u graag willen uitnodigen om in te 
schrijven met bijgevoegd formulier. 
Uiteraard met antiek gerij en mooi aangepaste kledij. 
Zie ons programma van de mooiste koetsentocht van limburg met de gezelligste mensen. 
 
Het programma van de dag: 

 

 We beginnen om 8u met een ontbijtbuffet u gratis aangeboden door de goolder 
koetsiers, 

 Vertrek om 9.45u naar Bree (stipt). 

 11u aankomst in Bree op het Vrijthof waar u koffie met vlaai aangeboden wordt door “ 
De Augustijner “ . 

 Vertrek terug naar goolderheide om 11.45u. 

 12.45u Lunch aangeboden door de club. 

 14u Vertrek naar Bocholt centrum op het kerkplein. 

 15u Begin van de jurering. 

 16.30u Terug naar goolderheide. 

 17u Aankomst op de parking van goolderheide met onmiddellijke prijsuitreiking. 

 18u Start gezellige BBC. 
 
OPGELET! 

 Voor de BBC moet men op voorhand inschrijven. 

 Gelieve dit tijdig te doen vòòr 25/8 naar Jef Vanhove gsm: 0476 500 159 of 
jefvanhove@skynet.be. 

 De BBC is 15€ p.p. 
 
Wij verzoeken jullie om uw leden te informeren van deze fantastische activiteit. 
 
Met vriendelijke groeten, 
De Goolder Koetsiers 
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Secretariaat: Houtmolenstraat 133 

3900 Overpelt 

Gsm: +32(0) 468 175 666 
 

Inschrijvingsformulier antieke koetsentocht 6-9-2015 

Naam + voornaam  
Straat + nr.  

Postcode + plaats  
Telefoon  

Gsm  
E-mailadres  

Paardenras(sen)  

Type v/h rijtuig  
Bouwjaar  

Lid van (men)vereniging  
Plaats + datum  

Handtekening  
 

 

Beschrijving van de koets + aangepaste kledij + eventueel foto 
Inschrijven kan via  
www.lerenmennen.be  of jefvanhove@skynet.be  
Gsm: 0476 500 159 
 
Wij heten U van harte welkom! 
  
De Goolder Koetsiers 

 

 

http://www.lerenmennen.be/
mailto:jefvanhove@skynet.be

