APZ – Nieuws
Vergadering van 31 januari 2016
APZ-Mennersfeest
Hierbij de toespraak van de Voorzitter:
Geachte leden en
liefhebbers van de
mensport,van
harte welkom op
ons jaarlijks
mennersfeest.
Namens het
bestuur wens ik u
allen een
voorspoedig
menjaar toe,met
vooral een goede
gezondheid voor
mens en dier op de eerste plaats. Na een succes volle beurs is het
weer onze wedstrijd, dressuur en vaardigheid die plaats vind op 23
en 24 April op het zelfde terrein als vorig jaar: "De Moervelden". Er is
plaats in overvloed voor zowel parking, vaardigheidparkoers en
dressuurterrein, alles bij elkaar en goed te bereiken.
Ook onze ritten in de loop van het jaar die het clubkampioenschap
mogelijk maken zullen blijven georganiseerd worden en vermeld in
het apz nieuws met de te verdienen punten erbij.
En met deze zou ik iedereen van harte willen bedanken die het
mogelijk gemaakt hebben het afgelopen jaar alle activiteiten tot een
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goed einde te brengen. Zonder hun steun is geen organisatie
mogelijk.
Om het verder verloop van de avond niet te
verkorten gaan we nu verder met het
huldigen van onze Belgische kampioen ,en
onze erevoorzitster Edwige zal de prijzen
overhandigen. Dat is dit jaar namelijk
4 span paard

Geerts Glenn

Namens het APZ van harte gefeliciteerd met
dit prachtige resultaat. En laten we niet
vergeten dat deze menner ook buiten onze
landsgrenzen onze club in de verf zet met de vele internationale
wedstrijden die hij daar rijdt met prachtige resultaten.
Maar ook op eigen bodem wordt er
gestreden om het jaarlijks
clubkampioenschap.met 42 deelnemers
Eerste plaats: Van Dessel Flor - 26 punten
Tweede plaats: Gyles Evi - 16 punten
Derde plaats: Noens Robin en Van Hooydonk
Rudy - 15 punten
Ik dank u voor uw aandacht en geef u in
handen van DJ Maes.
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Uitslag van het “Clubkampioenschap 2015”
NAAM

Totaal

Stand

Van Dessel Flor

26

1

Gyles Evi

16

2

Noens Robin

15

3

Van Hooydonck Rudy

15

3

Eerdekens Dominique

14

5

42

Aantal deelnemers 2015

NAAM

Totaal

Stand

Leysen Wim

12

6

Mannaerts Kris

4

26

Kanora Kenny

11

7

Bax Tinne

3

28

Daems Staf

10

8

Geerts Glenn

3

28

Laenen Katrien

9

9

Gyselinck Guido

3

28

Noens Bjorn

9

9

Kerremans Rudy

3

28

Van Dyck Thomas

9

9

Standaert Valère

3

28

Noens Stijn

8

12

Vermeiren Els

2

33

Vervecken Frans

8

12

Goossens Rudy

1

34

Geentjens Karel

7

14

Martens Jan

1

34

Van Berkel Willo

7

14

Moons Jan

1

34

Van Dyck Maarten

7

14

Peeters Erwin

1

34

Kanora Ronny

6

17

Stuyck Sven

1

34

Leys Louis

6

17

Van De Voorde Urbain

1

34

Taverniers Bruno

6

17

Van Den Broeck Louis

1

34

Verhoeff Karin

6

17

Verdronken Bart

1

34

Aerts Theo

5

21

Verhoeven Kelly

1

34

Goedemé Bieke

5

21

Withaegers Rudy

1

34

Goormans André

5

21

Ruts Filip

5

21

Vervloet Jan

5

21
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Lidgeld / Advertentie clubblad
Zoals ieder jaar vragen wij U vriendelijk Uw lidgeld te betalen en dit
uiterlijk ten laatste voor eind februari 2016.
Voor de leden die niet betalen voor eind februari 2016 is dit het
laatste clubblad.
Voor de personen die een advertentie willen plaatsen in ons
tijdschrift verwijs ik naar een bijlage in dit boekje: voor U een
welgekomen reclame en voor de club een welgekomen steun.

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.
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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.
AGENDA
Datum
2016
14-02-2016
14-02-2016
20-02-2016

Ptn Omschrijving
5
1

26-02-2016
26/28-02-2016

APZ - Valentijnsrit (Zie informatie verder in
het clubblad)
Flanders Indoor: QC Stables te Sint-Niklaas
Bal Burgemeester Zandhoven vanaf 20.00 uur
in de evenementenhal " De Populier",
Populierenhoeve te Zandhoven
APZ - Jaarlijkse algemene ledenvergadering:
te Zandhoven, Domein Bruyneel om 20.00 uur
Flanders Horse Expo
Locatie : Expo Gent
Maaltekouter 1
9051 Gent

29-02-2016
20-03-2016
23/24-04-2016

1
1
1

Organisatie : Centaur Events nv.
Voor meer informatie
www.flanders-horse-expo.be

Flanders Indoor FHE-Finale te Gent
Oefenmarathon te Gierle
APZ - Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd
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Foto's uit de "oude doos"

Mark De Schutter, eerste voorzitter van het APZ, ontvangt na een overwinning
te Loppem de felicitaties van de Heer Albert de Busschere

Moedige helpers ontfermen zich over paard en rijtuig na een
ongeval. We herkennen minstens Jozef de Faudeur, Marc Wentein
en Jozef De Stecker
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Het Aangespannen Paard Zandhoven (VZW)

Agenda van de Algemene Ledenvergadering op 26 Februari 2016 om 20 uur.
De volgende punten zullen besproken worden:
1. Verslag van de voorgaande Algemene Ledenvergadering.
2. Aanstelling van twee Commissarissen-Revisoren voor het nazicht van
de rekeningen over het boekjaar 2015.
3. Rekeningen van het afgelopen boekjaar en begroting van het
komende jaar.
4. Voorleggen van de ledenlijst van alle leden die voor het jaar 2015 hun
lidgeld voldaan hebben.

De Voorzitter.
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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
VALENTIJNSRIT - 14 februari 2016
Informatie Onderweg is er een valentijnsdrank en –koek voorzien.

WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
24

Aantal stops
1

% zand
10

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
40

% bosweg
50

9 februari 2016

Oelegembaan te Zandhoven (Oud jumpingterrein)
14 februari 2016
Dag
11.00
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

VALENTIJNSRIT

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD
Met hoeveel personen ?
Leden: Gratis – Niet-leden: 5,00 €
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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Lidgeld vernieuwing
Het lidgeld is 25,00 euro voor alle leden van vorige jaren.
Nieuwe leden: 40,00 euro voor het eerste jaar, de volgende jaren ook 25,00 euro
Naam: …………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………….
Postnr/Plaats: ……………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………… GSM: …………………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………………….
Te storten op KBC-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB)
met vermelding: “Lidgeld 2013 : Naam + Voornaam”
Of te betalen aan Liliane.
___________________________________________________________________________

Advertenties in het APZ-boekje
Voor een A4-blad = 250,00 euro
Voor een ½ blad = 125,00 euro
Voor een ¼ blad = 70,00 euro
Naam: …………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………….
Postnr/Plaats: ……………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………… GSM: …………………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………………….
Advertentie overmaken bij voorkeur via ons emailadres apz79@hotmail.com
Te storten op KBC-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB) met vermelding:
“Sponsoring clubblad APZ”
Of te betalen aan Liliane.
Betalen a.u.b. vóór 15 februari
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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 28/03/2016

Antwerpse Menners

3050 Oud-Heverlee

(Bron: http://www.vlp.be/mennen/Mennen-Resultaten/Flanders-Indoor-Mencup/)
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Infoavond menbrevet A/B

Wil je het mennen graag onder de knie
krijgen terwijl je kan rekenen op
professionele begeleiding? Dan hebben we
goed nieuws voor jou!

't Perdegedoe in Maarkedal organiseert twee keer per jaar een mencursus met
examenaflegging voor het menbrevet A/B, deze cursussen worden telkens
voorafgegaan door een infoavond.
Voor de enkelspan bestaat de cursus uit zestien lessen van telkens drie uren:
zes theorielessen en tien praktijklessen. De cursus voor de tweespan bestaat
uit twaalf lessen van telkens drie uren: twee theorielessen en tien
praktijklessen.
Aansluitend wordt het examen afgenomen door Luc Vandenabielle,
gediplomeerd instructeur met reeds 20 jaar ervaring en erkend examinator bij
VLP-VHS.
De infoavond voor de eerstvolgende mencursus zal doorgaan op 26/02/2016
om 20u00 bij ’t Perdegedoe, Herpelstraat nummer 1, 9688 Maarkedal.
Meer informatie? http://www.tperdegedoe.be/menopleiding.html.
(Bron: www.vlp.be)
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* DE KOETSENBEURS VAN 2015 *
Door de ogen van een medewerker:
In het vorig nummer van het clubblad * APZ nieuws * werd er al
gesproken over het overweldigend succes van onze koetsenbeurs wat
natuurlijk fantastisch is. Maar wat de meesten onder ons niet weten is, wat
er zich allemaal afspeelt alvorens de beurs eigenlijk kan plaats vinden. Ik
ga trachten u er een klein beeld van te schetsen.
Na de vorige beurs van 2014 werd er al een aanvraag gedaan aan de
gemeente of we terug de loods
zouden kunnen benutten op die
bepaalde datum. Als dat in orde is,
is de eerste stap toch al gezet en
kan er terug contact opgenomen
worden met de trouwe exposanten
die er jaarlijks een erezaak van
maken om op post te zijn, en ze
willen daarom de zekerheid dat ze
weer mogen aanwezig zijn op de
steeds druk bezochte beurs.
Wanneer dan toch de maand december nadert worden er nog tal van
handelaars of exposanten telefonisch of per mail verwittigd of
aangesproken, wat betreft eventuele deelname of reeds bevestiging van
aanwezigheid op de beurs. Dit alles word door Liliane, Flor en Didier in
goede banen geleid en wordt er naargelang hetgeen ze willen tentoonstellen,
een schema opgesteld van het grondplan van de beschikbare ruimte en
worden de plaatsen die ze aanvragen zo goed als mogelijk verdeeld. Dat
waren er toch voor afgelopen beurs een dertigtal die een plaatsje hadden
aangevraagd.
Op donderdag al gaat Flor reeds naar Zandhoven om met de mensen van de
technische dienst afspraken te maken over de watervoorziening elektriciteit en dergelijke meer, want ge weet zelf, “ goede afspraken maken
goede vrienden”. Zo weten we wat mag en niet mag en kan er op vrijdag
begonnen worden met alle voorbereidingen die nodig zijn.
Op vrijdagmorgen waren Flor, Louis, Simon, Rudy en Didier al bezig toen ik
daar aankwam. Ik had natuurlijk
vertraging ( file). Als u weet dat ik
uit de richting van het Waasland
kom en dus de Kennedytunnel
door moet, kunt u niet anders
verwachten. De beschikbare
ruimte was al proper geveegd, de
warmwaterboiler was ook al
aangesloten en er werd dan
begonnen met nadar te plaatsen
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om de daar aanwezige ambulance vrije doorgang te verschaffen en de
toeschouwers naar de parking te loodsen. Elk op zijn rijvak zal ik maar
zeggen. Ook werden er tal van aanduidingsborden geplaatst op enkele
invalswegen voor de beurs. Van al dat werk ( het regende tamelijk) krijgt ge
toch wat dorst en honger. Intussen was Liliane reeds aangekomen met
belegde broodjes en koffie nadat ze ook al bezig geweest was met de
boodschappen die nodig waren wat betreft om de catering te voorzien van
het nodige. Na onze honger te hebben gestild, hadden we een grondplan
gekregen met daarop de voorgestelde indelingsvakken. Als ge weet dat de
ene standhouder komt met zoveel of met dat materiaal en zou zoveel ruimte
moeten hebben konden we beginnen met de indeling daarvan. Met een
rolmeter en krijt werd dan alles zo goed als opgemeten en gemarkeerd, wat
tamelijk vlotte. Een goede voorbereiding is al de helft van het werk, niet?
Den toog werd ook al opgesteld en werd er uit de clubcontainer reeds
keuken- en ander materiaal naar daar overgebracht. Dat was zowat het
werk wat we die dag konden doen. De drankleverancier zou op
zaterdagmorgen komen met den tap, tafels en stoelen. Dus deze dag was
toch goed gevuld en wat belangrijk was er was permanente bewaking, want
de Flor bleef stand-by.
Op zaterdagmorgen waren allen weerom paraat om het aangeleverde
materiaal, toog, tafels en stoelen, koffietassen e.d. te plaatsen. Tafels
werden geplaatst en stoelen aangebracht, de toog aangesloten en dat mag
wel hé ,even getest naar de kwaliteit van het vocht dat daar uitvloeit en het
werd volmondig goedgekeurd door de aanwezigen. De eerste standhouder
meldde zich toch al vrij vroeg daar die persoon geen andere optie zag dan ‘s
morgens zijn antieke tweewieler te brengen. Dus geen probleem. Daarna
kwamen ze zoals men zegt binnengedruppeld de ene na de andere. Het
werd toch een gezellige drukte daar in de loods , maar de mensen van APZ
zijn toch wel al iets gewoon en werd elk naar zijn of haar plaats begeleid om
hun stand op te stellen,….. naar ieders tevredenheid. Daarna werd er nog
tot ‘s avonds laat nog wat bijgepraat onder de aanwezigen.
Zondag, de D-day, het weer was tamelijk goed, dus de verwachtingen waren
hoog gespannen. De koffie, soep,
broodjes e.d. werden
klaargemaakt, de medewerkers
stonden met zijn allen
gemotiveerd klaar om elke
bezoeker op gepaste wijze te
verwelkomen. Aan de inkom
zaten zoals gewoonlijk de Louis
met Simon en Louis,. En ja, bij
het binnenkomen in de
verwarmde loods was het zoals,
een beetje thuiskomen: de koffie
rook heerlijk, de soep was om te watertanden (wat wilt u (de soep)
klaargemaakt op grootmoeders wijze, geheim recept van Liliane hé). Achter
den toog was het een drukte van jewelste: Liliane, Martine, Rudy, Evy,
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Monique, Natasha, Flor, Didier, en William hadden op zeker ogenblik
handen te kort om iedereen snel te kunnen bedienen. Er waren frieten met
stoverij en ook pannenkoeken en croque-monsieurs te verkrijgen. Aan de
hongerigen werd ook gedacht hé. Maar de belangstelling voor de beurs was
enorm. We konden terug spreken van een geslaagd evenement. Bij dezen
onze dank aan de vele standhouders ( een 30 tal ) maar ook aan al onze
trouwe bezoekers, al dan niet van de club, maar men-liefhebbers in hart en
nieren, waren daar talrijk aanwezig en vonden misschien wel juist dat wat
men zocht.
Tegen de klok van 18.00 begon iedere standhouder rustig zijn materiaal
terug op te laden en na her en der
nog wat onder de aanwezigen die
bleven napraten, kon de opruiming
van start gaan. Tafels en stoelen
werden terug op paletten gezet, den
toog met al zijn glazen en lege
flesjes die terug in de bakken
moesten verzameld worden en nog
wat potten en pannen die dienden
afgewassen te worden. Wat betreft
het afwassen gaat onze dank bij
dezen naar den Johnny die ons met
zijn afwasmachine een enorme dienst bewees de ganse dag, want druk was
het, met al die koffiekoppen en soeptassen. Wanneer dat alles zowat
opgeruimd was, werden er voor de medewerkers als afsluiter lekkere frietjes
gebakken met stoverij of een worst, doorgespoeld met een glaasje wijn of
bier en keken allen moe maar voldaan terug op een geslaagde dag.
Afgesproken werd er om maandagmorgen dan nog enkele kleine karweitjes
te doen en sloten we de koetsenbeurs af. Wordt hopelijk vervolgd.
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NIEUWSBERICHT
APASSIONATA, Europa’s succesvolste live-entertainmentshow met
paarden, komt in 2016 voor de elfde keer naar Antwerpen. In de Lotto
Arena naast het Sportpaleis raken op zaterdag 20 en zondag 21 februari
alle paardenliefhebbers ‘In de Ban van de Spiegel’. De nieuwe
Apassionata-productie belooft magische ontmoetingen en betoverende
scènes naast spanning en sensatie. ‘In de Ban van de Spiegel’ is een niet
te missen spektakel voor heel de familie.
Het geheimzinnige spiegelkabinet
‘In de Ban van de Spiegel’ vertelt het verhaal van de zussen Amy en Tracy, die een idyllisch en zorgeloos leven leiden op hun
boerderij op het eiland Jersey. Op een dag gebeurt er echter iets mysterieus, dat totaal onopgemerkt blijft door alle andere
bewoners van het eiland. De werkelijkheid lijkt een scheur op te lopen. Vanuit het niets duiken duistere figuren op. Hun
contouren worden steeds duidelijker… Tot uiteindelijk een bizarre tent op de weide langs de rand van de weg staat, een
spiegelkabinet!
Amy en Tracy voelen zich door dit spiegelkabinet aangetrokken. Het opschrift “Spiegel der Wereld” belooft een spannend
avontuur. De duistere uitstraling van de tent nemen ze allebei nauwelijks waar wanneer ze binnengaan. Ze hebben geen flauw
benul van de tovenaar die hier een val heeft opgezet om jonge zielen te vangen… Zielen zoals die van Amy! Met een list lokt hij
het meisje in zijn donkere spiegel, die achter haar in scherven uiteenvalt.
Tracy blijft vertwijfeld achter wanneer de scherven voor haar ogen oplossen. Gelukkig bestaan er ook goede krachten om haar
heen, die haar met raad en daad bijstaan. Om haar zus terug te halen moet ze haar reis door de spiegel afleggen en de
verdwenen brokstukken weer in elkaar zetten. Moedig begeeft ze zich op haar zware weg…
Zal Tracy erin slagen de ban van de spiegel te doorbreken? Kan ze haar zus Amy bevrijden uit de greep van de tovenaar? Je komt
het allemaal te weten tijdens deze fantastische tocht door werelden vol fantasie en fascinatie, schaduw en licht. Een reis met de
mooiste paardenrassen ter wereld en ruiterkunst op topniveau, zoals we die al tien keer in Antwerpen met Apassionata mochten
ondernemen.
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Mis het niet, reserveer snel
Bestel nu je kaarten (42, 52 en 62 euro, inclusief servicekosten) en maak er met het hele gezin, familie, vrienden of collega’s een
onvergetelijke uitstap van. Kinderen t/m 9 jaar krijgen automatisch een korting van 50% op de normale ticketprijs. Voor groepen
en verenigingen zijn er aantrekkelijke kortingen.

Leden van VLP krijgen korting, zij dienen de promotiecode "VLP" in te geven bij het plaatsen
van een bestelling. Opgelet, VLP is hoofdlettergevoelig, gelieve alles in hoofdletters in te
geven.
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ZOEKERTJES / TE KOOP:
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