APZ – Nieuws
Vergadering van 31 oktober 2015
Warming-Up-rit - 18 oktober 2015
Zoals het een goede activiteit van het APZ betreft, was het prachtig
weer. Jammer van de weinige deelnemers maar ... afwezigen hadden
weeral ongelijk.

Paardenwijding te Puurs - Menclub De Stang (25-10-2015)
Het APZ was redelijk goed vertegenwoordigd op deze wijding. De
organisatoren hadden een mooie rit weten uit te stippelen. Nadien
was er een breugheltafel voor de hongerigen.

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
01-11-2015

Ptn Omschrijving
1 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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BK MENNEN te Elsegem
Nu eens gezien door de ogen van een medewerker in een van de hindernissen,

Zondagmorgen, 5u30, de wekker doet zijn zalig werkje?, snel uit bed want we
worden verwacht daar ter plaatse om 7 u 30 ? Vlug wat douchen , scheren ,
ed, kopje koffie gezet , en via de radio gehoord dat het een prachtige dag gaat
worden , dus het zal een mooi BK worden , dat beloofd alvast , eerst ook nog
de eigen paarden gaan verzorgen, eten en drinken geven, en dan op weg naar
Elsegem , een klein uurtje rijden , op onze, op dit tijdstip toch rustige
autostrade , zalig is dat .
Toen we daar aankwamen werden we vriendelijk ontvangen door stewards die
ons de parking van de medewerkers aanwees, en werden we meteen met een
busje bestuurd door Dirk Huys naar de tent gereden waar de mensen verwacht
werden die zich aangegeven hadden om hindernisrechter te zijn in de 8
hindernissen, het was Armand De Paepe en zijn dame die ons dan op zijn beurt
verwelkomde met koffie, warme chocomelk en boterkoeken, om dan zo toch
enkele mensen te leren kennen die daar aanwezig waren, wel meestal oude
gedienden in die branche, er komen moeilijk jongere mensen bij voor zulks
toch fijne job, zonder die mensen geen wedstrijd, dat word soms toch eens
vergeten, lees wel, niet door iedereen hé, na een tijdje werd er overgegaan
door de briefing en werden de hindernisrechters aangeduid wie waar en in
welke hindernis ze gingen hun werk doen, samen met mijn vrouwtje was
hindernis 1 onze stek voor vandaag, dus wij daarheen, om toch al eens te kijken
welk traject de menners zouden of kunnen nemen, wij werden door de toch
meeste menners ook hartelijk verwelkomt, altijd een leuk weerzien, dan was
de tijd aangebroken om de nodige uitleg te krijgen van het toestel dat de
tijdsopmeting deed, door zoals de meesten menners hem kennen, de steeds
goedgemutste Jos Goris, en werden de nodige documenten reeds ingevuld, wat
betreft naam en deelnemer nummer op volgorde van binnen komen, zodat
zulks niet moet gebeuren wanneer er iemand de hindernis gaat nemen en
zodat ge tijd hebt om de klok op een rustige en correcte manier te besturen,
heel belangrijk voor de menner en zeker niet te vergeten, de rekenkamer die al
die gegevens van alle hindernissen moet verwerken, zodat elk zijn tijd in elke
hindernis kan nagaan en of de hindernis juist is gereden, mijn makker zou dan
kijken of elke menner het juiste traject reed, en ook de hand chrono was haar
taak moest de techniek het laten afweten, zeg nooit, nooit hé
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De toeschouwers kwamen toch toen al met mondjesmaat aan op het zeer
prachtig en overzichtig terrein, wanneer de eerste deelnemers bij ons in de
hindernis toekwamen en naarmate de deelmenners hun ding deden, kwam ook
de grote massa volk toe, die de menners bewonderden en aanmoedigden, ze
konden ook genieten van de vele neven activiteiten of randgebeuren aldaar
wat, naar ik toch kon waarnemen , heel erg in de smaak viel, in onze hindernis
liep vrijwel alles van een leien dakje op enkele foutjes na , een balk die ze eens
geraakte en terug moest recht gezet worden, en spijtig genoeg Dirk Huys die s
’morgens zo vriendelijk was ons naar de tent te voeren maakte een stuurfout
zodat zijn rijtuig kantelde en op die manier de strijd diende te staken ,spijtig
natuurlijk voor een thuisrijder niet? Maar het is toch bewonderenswaardig dat
zowel jonge als oudere menners zich door de hindernis een weg banen, heerlijk
om te volgen en te genieten, spektakel gegarandeerd .
Nadat de laatste deelnemer onze hindernis verlaten had brachten we alle ons
meegeven materiaal terug ( klok , fluitje veiligheidsvestje ed )terug naar de
verantwoordelijke en konden we ook nog eens langsheen de vele standen die
waren opgesteld wandelen, natuurlijk komt ge dan vele bekende mensen tegen
die meestal vertoeven op men wedstrijden en word er nagekaart over alles en
nog wat , zoals dat gaat natuurlijk met een fris drankje niet?
Nadat iedereen zijn materiaal binnen gebracht had werden alle medewerkers
uitgenodigd door de eigenaar van de terreinen om met zijn allen te genieten
van een heerlijk barbecue, het was heel lekker, en met een fris pintje erbij
sloten we deze dag af er werd nog wat heen en weer kennis gemaakt werd met
mensen die er aanwezig waren en hopelijk tot volgend jaar.

EEN MEDEWERKER
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18 oktober 2015.

Warming-up rit met aansluitend een vaardigheid parcours.
De organisatoren van APZ hadden voor hun leden deze activiteit geplant,
daar een club met zoveel leden toch, regelmatig eens iets moet doen om
te overleven, na de maandelijkse ledenvergadering die steeds doorgaat
op het alom gekende adres en waar ieder zijn of haar gedacht kan naar
voor brengen wat betreft om de een of andere activiteit te organiseren
want elk idee is welgekomen en is ook een stimulans en motivatie voor
de mensen van het bestuur om steeds verder te doen met jullie club.
De aankondiging stond in het populaire clubblad van oktober, men zou
een bos rit maken van ong 15 km en daarbij aansluitend een vaardigheid
parcours rijden, de verwachtingen voor de inschrijvingen waren toch
ergens positief als men weet hoeveel rijdende clubleden APZ telt, jammer
maar helaas viel deze verwachting toch zeer negatief uit, de oorzaak of
reden ? hopelijk krijgen de mensen van het bestuur ergens toch de reden
van de talrijke afwezigen ergens te horen, zodat het kan verbeterd
worden.
Op zaterdag werd dan door Flor en Liliane de omloop afgereden en op
papier gezet wat betreft de te volgen route, zodat men zonder problemen
zijn weg kon vinden, elk op zijn of haar eigen tempo.
Op zondagmorgen werd er al om 9:30 u verzameld aan de loods van de
gemeente Zandhoven alwaar de Flor reeds zijn vrachtwagen had
opgesteld , er werd elektriciteit voorzien om de corks te kunnen klaar
maken die voor de aanwezigen waren voorzien , koude en warme
dranken waren ook te verkrijgen en werd het kegeltjes parcours
opgesteld op de mooie rijpiste die aldaar gelegen is.
Wat een gezellige club dag had moeten worden werd toch enigszins
overschaduwd door de vele afwezigen er kwamen maar enkele
aanspanningen opdagen , de famielie Noens , met hun dubbelspan pony’s
,de Rudy Van Hooydonck met zijn tandem aanspanning, de Flor met zijn
befaamde wittekes en zijn jeugdige groom Evi met een van de Flor zijn
bruintjes hadden er toch zin in om er een leuke dag van te maken.
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Nadat de bos rit was gereden ( en tof gevonden werd door de menners)
was het de beurt om de kegels te rijden, de fam Noens reden 3 maal elk
zijn rit, de Rudy, de Flor en Evi deden hun ding, en ja het werd dan toch
een gezellig wedstrijdje onder de menners, zie de foto’s, die zoals steeds
gemaakt werden door de befaamde club fotograaf Willo Van Berkel, er
werd nog wat nagekaart over deze dag met een hap en een drankje, alles
werd terug opgekuist en terug in de container van de club opgeborgen en
vertrok iedereen terug huiswaarts, ik denk, elk met zijn gedachten over
wat zou men nog kunnen doen zodat ieder zijn gading in de club zou
vinden, want zeg zelf enig respect en waardering voor de mensen die dit
inrichten zou hier toch op zijn plaats geweest zijn, want het zijn zij die op,
hun beurt deze inspanningen toch leveren ten baatte van jullie en van de
club
Een medewerker: William
Foto’s en uitslag vaardigheid parcours

Uitslag:
1ste plaats :
2de
3de
4de
5de
6de

Gyles Evi
5 + 6 punten
Noens Robin
5+5
Noens Bjorn
5+4
Noens Stijn
5+3
Van Hooydonck Rudy 5 + 2
Van Dessel Flor
5+1
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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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Paardenwijding Sint Hubertusviering
Essen Horendonk
Zondag 15 november 2015

Misviering om 10.00 uur opgeluisterd door de Jachthoornblazers
Na de Mis: dierenwijding + bedeling van gewijd brood voor alle
dieren
Wildverkoop per opbod: duiven, fazanten, patrijzen, konijnen en
hazen enz...
Optreden van de Jachthoornblazers
Jeneverkraam, erwtensoep, broodjes met ham of kaas
's Middag kan u spek & ei, croque garni of uitsmijter eten in café "De
Arabieren" vlakbij de kerk.
Een niet te missen evenement ! Allen daarheen !!!
voor meer info: www.essenseaanspanning.be / kalender
Vriendelijke MEN-groeten,
Het bestuur EA
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St-Elooiviering met paarden- en tractorwijdingwijding
Kerk Millegem – zondag 22 november 2015

Beste Sint-Elooi vrienden,
Graag nodigen wij u uit op onze jaarlijkse Sint-Elooiviering met paarden- en
tractorwijding die dit jaar zal doorgaan op zondag 22 november aan het kerkje van
Millegem (Sint-Antoniusstraat, Ranst).
We spreken af vanaf 10u45 aan de weide in de Schawijkplasweg (paarden) of in de
Boerenkrijglaan (tractoren) en vertrekken dan rond 11u15 voor een optocht door het
dorpscentrum van Ranst.
De jachthoornblazers van de Koninklijke Antwerpse Jachthoornkring (KAJK) zijn
er opnieuw bij, alsook enige randanimatie. Van dit alles kunnen jullie genieten bij
een natje en een droogje.
In de kerk zal om 11 uur een misviering worden gehouden. Na deze misviering
worden onze paarden en tractoren naar traditie gewijd.
Graag willen we benadrukken dat wij als vereniging geen enkele verantwoordelijkheid
nemen voor deze viering, stoet of samenkomst. Wij vragen u dan ook om zeer
voorzichtig te zijn op de openbare weg.
We hopen jullie talrijk te mogen begroeten!
Tot dan,
Het bestuur van de Vriendenkring Sint-Elooi Ranst-Wommelgem.
P.S.: Stuur deze informatie gerust door naar andere geïnteresseerden! Indien u een
affiche en/of flyers wenst, laat het dan gerust weten zodat we dit aan u kunnen
bezorgen.
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Flanders Indoor Mencup
De Flanders Indoor Mencup is een jaarlijkse indoorcompetitie tijdens het
winterseizoen.
Zowel recreatieve als competitieve leden van VLP, LEWB en LRV kunnen
deelnemen. Een menbrevet is niet verplicht. De immatriculatie van pony's en
paarden kan snel en kosteloos. Ook het metingsattest voor pony's is niet
verplicht. De inschrijvingen verlopen online via de website www.equibel.be of
offline via VLP.
Hieronder vindt u alle info en resultaten van de voorbije editie 2014-2015.
Tijdens het winterseizoen 2015-2016 zal er opnieuw een Flanders Indoor
Mencup georganiseerd worden.
Kalender, startlijsten en resultaten

Datum

Club

Locatie

1 01/11/2015

Dena Stables

2300 Turnhout

2

QC Stables

9100 Sint-Niklaas

3 29/11/2015

Antwerpse Menners

3050 Oud-Heverlee

4 06/12/2015

Hagelands Aanspanning

3050 Oud-Heverlee

5 13/12/2015

Oost-Vlaamse Menners

9750 Zingem

6 20/12/2015

QC Stables

9100 Sint-Niklaas

7 10/01/2016

Ruitersportcentrum PC Stables

3721 Vliermaalroot

8 17/01/2016

Oost-Vlaamse Menners

9991 Adegem

9 24/01/2016

Oost-Vlaamse Menners

9750 Zingem

10 31/01/2016

Ruiter-en menclub De Stang

2870 Puurs

11 07/02/2016

Oost-Vlaamse Menners

9750 Zingem

12 14/02/2016

QC Stables - finale

9100 Sint-Niklaas

22/11/2015

13 28-29/02/2016 FHE - superfinale

9000 Gent

14 13/03/2016

Oost-Vlaamse Menners

8610 Hanzame

15 28/03/2015

Antwerpse Menners

3050 Oud-Heverlee

(Bron: http://www.vlp.be/mennen/Mennen-Resultaten/Flanders-Indoor-Mencup/)
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ZOEKERTJES / TE KOOP:
Woning te koop:
Mijn moeder en ikzelf hebben recent ons huis te koop gesteld. Omwille van de speciale ligging in
Bornem, en vooral door de eigenschappen hieronder, lijkt het ons uitermate geschikt voor een
paardeneigenaar. Vandaar onze mail aan u...
We hopen namelijk dat deze unieke locatie voor uzelf of één van uw leden interessant kan zijn...




Weide achteraan in de tuin (zicht op paard mogelijk vanuit woonkamer of keuken).
Aparte toegang tot deze weide via dreef.
De dreef geeft ook rechtstreeks verbinding naar jaagpad langs Scheldedijk.

Men kan de overige details en foto's bekijken op immoweb.be (advertentienummer 5855394 ).
Of rechtstreeks via de link onderaan.
De omgeving is uitzonderlijk mooi en rustig, en we hebben er zelf altijd als in een droom gewoond.

Katrien

http://www.immoweb.be/nl/Buy.Estate.cfm?IdBien=5855394&xgallery=estates&xpage=1
(Bron: Mail 12-10-2015 – katrien.DSR@gmail.com)
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