APZ – Nieuws
Vergadering van 25 september 2015
Op 20 september 2015 reed onze voorzitter mee in de Geitestoet te
Wilrijk. Deze stoet trekt jaarlijks massa toeschouwers.

Paardenwijding
Op 08 november 2015 gaat de paardenwijding te Zandhoven door.
Het APZ vertrekt in groep aan de Populier. Na de wijding kan er nog
wat nagepraat worden bij een borreltje en een broodje aan de
camion van Flor.
De paardenwijding van Millegem is gepland op 22 november 2015.
De leden van het APZ worden gevraagd om, individueel, naar het
kerkje te rijden. Nadien vertrekt iedereen terug op eigen ritme naar
huis.
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Koetsenbeurs
De koetsenbeurs van het APZ gaat door op 13-12-2015 in de
gemeentelijke magazijnen van Zandhoven in de Populierenhoeve.
Zoals jaarlijks vragen wij terug de medewerking van alle
sympathisanten. Indien U kunt helpen gelieve dit te melden aan
Liliane op het gekende nummer 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.
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.
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AGENDA
Datum
04-10-2015

Ptn Omschrijving
1 CAN - CARV Genk
Locatie: Bloso-centrum Kattevenia

04-10-2015
18-10-2015

1
5

Wandeling 4-Landsheren te Zutendaal
APZ - Warming-Up-rit met vaardigheid
Meer info: zie verder in het clubblad

25-10-2015
01-11-2015

1

6de Sint-Hubertusviering te Puurs
Sint-Hubertusviering Berendrecht
Meer info: zie verder in het clubblad

08-11-2015
22-11-2015
27-11-2015
13-12-2015

5
1

APZ - Paardenwijding Zandhoven
Paardenwijding Millegem
APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven,
Domein Bruyneel om 20.00 uur
APZ - Koetsenbeurs
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4 OKTOBER 2015 te ZUTENDAAL
“De Vierlandsheren” organiseren voor de 12de keer een tocht doorheen de bossen
van Zutendaal, Opgrimbie, Lanaken en Rekem
Het vertrek van de gepijlde tocht is voorzien vlakbij het monument van de Vier
Landsheren. Deze plek is gelegen in het Nationaal Park “Hoge Kempen” die een
oppervlakte heeft van +- 5000 ha.
Hierbij maken we gebruik van enkele stukken van de Nationale ruiter en
menroutenetwerk Hoge Kempen. Het Parcours van +- 30 km brengt ons richting
Lanaken, achter het domein Zangersheide, langs de verzorgde prachtige bossen van
Pietersheim, naar de mooi open vlaktes van de Mechelse heide alswaar de
verdiende rust is. Iedere deelnemer krijgt daar een heerlijke portie soep plus de
nodige hapjes geserveerd.
Na deze tussenstop trekken we richting het Koninklijke domein van Opgrimbie om
door berg en dal door de ontelbare en oneindig lange dreven van loofbomen richting
Zutendaal te gaan.
Alles wordt de menner en ruiter voorgeschoteld, water, zand, afdalingen en
hellingen.
Verder is de tocht 100% onverhard. Er zal een aangepast parcour voor de
werkpaarden zijn.
Na deze prachtige wandeling die ieder op eigen tempo rijd is er, mits op voorhand
ingeschreven en betaald, warm eten voorzien . De dag zelf worden geen
inschrijvingen meer aanvaard.
De prijs voor dit alles is slechts 13 euro per persoon
Uiterlijke datum van inschrijving – 30.09.2015
Vertrekken kan tussen 09.00 uur en 12.00 uur bij Felix Deltour Boogstraat 42 te
Zutendaal

(Bron: www.devierlandsheren.be/)
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INSCHRIJVINGFORMULIER
Naam
Adres
Tel./GSM

Organisator van de activiteit
VAN DESSEL Flor
Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk
0496 / 25 97 38

Email

apz79@hotmail.com

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Naam
WARMING-UP-RIT + KEGELPARCOURS
Informatie We organiseren een wandeling als voorbereiding op een vaardigheidsparcours.
Het resultaat telt mee voor het clubkampioenschap.

WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
10

Aantal stops

% zand
90

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
10

% bosweg

15 oktober 2015

“De Populier”, Populierenhoeve te 2240 Zandhoven

ZEKER TE VERMELDEN

Dag
Uur

18 oktober 2015
12.00
WARMING-UP-RIT

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
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B.R.P. Mensport Antwerpen organiseert voor
Recreamen:

Koetsentocht Gierle
Beste menners,
Op zondag 18 oktober wordt er een afgepijlde koetsentocht georganiseerd te
Gierle.
Er is een kegelparcours voorzien, maar deze is natuurlijk vrijblijvend.
Er is één tussenstop met belegde broodjes, warme en koude dranken,
dit aan een democratische prijs van 1,50 - Euro.
Vertrekplaats is aan het oefenterrein van de LRV Poeyelheide 13 te Gierle
Het vertrek is voorzien tussen 9.00 en 11.00 uur, de tocht is +/- 30 Km.
Inschrijving is voor de leden gratis, menners die geen lid zijn betalen 8,- Euro
en ruiters betalen 4,- Euro . Inschrijven kan je ter plaatse.

Vriendelijke groeten en hopelijk tot dan.
Werkgroep B.R.P. Men sport Antwerpen
Voor meer informatie : Luc Alen GSM 0478/ 54.19.44
De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. (
B.A.verplicht )
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INSCHRIJVINGFORMULIER
Naam
Adres
Tel./GSM

Organisator van de activiteit
VAN DESSEL Flor
Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk
0496 / 25 97 38

Email

apz79@hotmail.com

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Naam
APZ – Paardenwijding Zandhoven – 08 november 2015
Informatie Zoals alle jaren verwachten wij een massale deelname van de leden van het
APZ. Na de rit samenkomst op de parkingvoor het nuttigen van een droogje
en een natje zoals gewoonlijk.
WEGPARCOURS
Totaal aantal Km

Aantal stops

% zand

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard

% bosweg

05 november 2015

Jumpingterrein Zandhoven, Populierenhoeve te 2240 Zandhoven
(aan het containerpark)
08 november 2015
Dag
Bijeenkomst om 10.00 uur
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

APZ – Paardenwijding Zandhoven

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD
Aantal personen:…………..
Te storten op rekening van: Ter plaatsen te betalen
Rekeningnummer
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
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