APZ – Nieuws
Vergadering van 30 september 2016
Belgisch Kampioenschap
Op 17 en 18 september 2016 werd het BK afgewerkt te Elsegem op
terreinen van Willy Naessens. Het APZ heeft terug een aantal leden
die voor een jaar de titel van “Kampioen van België” mogen dragen:
Vierspan ponies: Tinne Bax
Vierspan paarden: Glenn Geerts
Verder stonden volgende leden eveneens op mee op het podium:
Vierspan ponies: Bart Verdroncken – 3de plaats
Vierspan paarden: Bruno Taverniers – 3de plaats

(Foto’s: Louis Vannueten – www.galop.be)

Het bestuur wenst onze menners van harte proficiat met het
behaalde resultaat.
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Paardenwijding
Op 06 november 2016 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 20 november 2016.
De leden van het APZ worden gevraagd om, individueel, naar het
kerkje te rijden. Nadien vertrekt iedereen terug op eigen ritme naar
huis.

Koetsenbeurs
De koetsenbeurs van het APZ gaat door op 11-12-2016 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.

APZ-Mennersfeest
Het mennersfeest gaat door op 28-01-2017 te Massenhoven,
Kerkstraat in zaal “De Lindekens”. Ook dit jaar zullen de prijzen voor
het clubkampioenschap worden uitgereikt aan de aanwezige leden
alsook aan de BK-kampioen Glenn Geerts. Verder informatie zal in
het volgende clubblad worden vermeld.

Oude foto's
Zoals je wel hebt gemerkt, zijn we dit jaar begonnen met het
publiceren van foto's uit de "oude doos". Jammer genoeg is onze
doos zo goed als leeg. Wij kunnen ons echter voorstellen dat onze
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leden ook wel foto's hebben liggen, ergens in een oude koekendoos,
waar mogelijks een verhaal achter zit. Wil je deze verhalen delen via
ons clubblad kun je de foto's en het verhaal doormailen naar ons
bekend adres apz79@hotmail.com. Wij kijken er al zeker naar uit.

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
2016
09-10-2016
16-10-2016

Ptn Omschrijving
1
1

23-10-2016

5

30-10-2016

1

Genk: CAN* - CAV
Samengestelde menwedstrijd LRV Klein
Sinaai
APZ – Voorkempenrit
Info: zie verder in het clubblad
Sint-Hubertusviering met dierenwijding te
Berendrecht:
Vertrek : Steenovenstraat
137 in Berendrecht
Camping De Watertoren

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

Zie affiche in clubblad

06-11-2016
20-11-2016
25-11-2016

5
1

APZ – Paardenwijding Zandhoven
Paardenwijding Millegem
APZ - Ledenvergadering: te Zandhoven,
Domein Bruyneel om 20.00 uur
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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 - Voorkempenrit
Informatie Halfweg wordt een stop voorzien. Een hapje en een drankje wordt voorzien
voor de leden. Niet-leden betalen 5,00 €.

WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
30

Aantal stops

% zand
70

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
30

% bosweg

20 oktober 2016

“De Populier”, Populierenhoeve te 2240 Zandhoven

ZEKER TE VERMELDEN

Dag
Uur

23 oktober 2016
10.00 uur
APZ - Voorkempenrit

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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Foto's uit de "oude doos"
APZ-marathon – 06 okt 2006
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Wat weet jij over Hoefbeslag?
Test je kennis!
De redactie van ROS behandelt acht veelgestelde vragen over hoefbeslag.
Foto’s: Holger Schupp, llja v.d. Kasteele, Klaus Jürgen Guni, www.slawik.com,
www.toffi-images.de.
1. Hoeveel vocht kan een hoef aan?
Dit hangt af van het soort vocht. "Een nat matras in de stal is gif voor de
hoeven. Een modderige, maar schone paddock is daarentegen geen probleem”,
vertelt Thorsten Mahn van de Hufakademie BESW. Vooral de zachte delen van
de hoef kunnen vanwege de elastische en zachte structuren het vocht goed
opnemen.
Over het algemeen passen de hoeven zich goed aan de omstandigheden aan. In
zompige gebieden hebben paarden vaak brede hoeven met zacht hoorn.
Harde, kleine en smalle hoeven zie je eerder bij paarden in een droge
omgeving. Als een paard verhuist van een ‘droge stal’ naar een open stal met
een vochtige wei kunnen er scheuren in de hoef ontstaan, omdat de hoeven
zich niet zo snel kunnen aanpassen.
2. Moet je een hoef invetten?
Niet als de vochthuishouding klopt. Een te droge hoef mist
elasticiteit zodat deze de fysiologische taken van het
hoefmechanisme en de absorptie van de schokken niet
kan uitvoeren. Scheuren, hoorngleuven en kneuzingen
kunnen het gevolg zijn.
Bij paarden die voornamelijk op stal staan, is het een optie
om de hoeven in de olie te zetten of in te vetten, omdat
de hoeven in deze omstandigheden niet op natuurlijke
wijze, bijvoorbeeld door weidegang, vocht kunnen
opnemen. Vóór het invetten moet de hoef voldoende
bevochtigd worden, zodat het vocht langer in het hoorn
blijft zitten. Een andere optie is ervoor te zorgen dat de
hoef dagelijks tien tot vijftien minuten in de vochtige grond/modder staat.
3. Blote voeten en asfalt: sluit het een het andere uit?
Dat is afhankelijk van de hoornkwaliteit. Paarden die meestal op een droge
harde bodem staan, beschikken over een vast hoorn, zodat de combinatie van
blote voeten en asfalt tijdelijk geen probleem vormt. Als het hoorn
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daarentegen te zacht is, slijt de hoef te snel. "Let op dat de hoef niet te erg
slijt”, waarschuwt Paul Hellmeier. De AANHCP (Association for the
Advancement of Natural Horse Care Practices) adviseert om regelmatig van
‘ondergrond’ te veranderen, zodat de hoef zich uitstekend kan aanpassen aan
nieuwe omstandigheden. Hierdoor kunnen paarden op lange duur prima
zonder ijzers op asfalt lopen.
4. Welke ijzers voor welke bewegingafloop?
Als het paard meer vlakke en ruime gangen heeft, is het vooral belangrijk om
op het gewicht van het gekozen beslag te letten. Veel meer paarden lopen juist
met hoge tred. In dit geval is het belangrijk om op de schokdempende werking
van de hoefbescherming te letten, en zou een kunststof bescherming beter
kunnen zijn. Daarom kun je het best je paard samen met je hoefsmid eens goed
in zijn bewegingen observeren.
5. Wanneer zijn kalkoenen zinvol?
In alle gevallen waarin het paard kan uitglijden door zachte bodem. Het gebruik
van kalkoenen is afhankelijk van de specifieke bodemeigenschappen en de
eisen aan het paard. "Voor springpaarden en veelzijdigheidspaarden zijn
kalkoenen een ‘must’, omdat de paarden anders kunnen uitglijden op
grasbodems. Deze kalkoenen zijn niet alleen bedoeld voor de veiligheid van het
paard, maar ook voor die van de ruiter”, aldus Paul Hellmeier, eerste voorzitter
van de Deutsche Hufbeschlagschmiedeverband. Wie daarentegen geen
sportieve ambities bij buitenritten heeft, heeft geen kalkoenen nodig. Het is
belangrijk om af te wegen hoe groot het risico is in de desbetreffende situatie.
6. Hoe kun je glijden voorkomen?
Voor paarden zonder ijzers is glijden niet zo’n item. Voor paarden met ijzers
wel. Een beslag dat net zo goed op asfalt hecht als een hoef zonder ijzers,
bijvoorbeeld eentje uit kunststof of met een kunststofcoating, voorkomt
glijden. Als je bergopwaarts rijdt of juist van een berg af gaat, moet je je
zwaartepunt evenredig verleggen, om het paard niet te storen in zijn beweging.
Bergopwaarts breng je je gewicht naar voren en ontlast je de paardenrug
waardoor die zich kan bollen. Bergafwaarts ontlast je juist de voorhand en
breng je je bovenlichaam iets naar achteren. Bij langere afstanden
bergafwaarts kun je beter afstappen en het paard aan de hand nemen.
Bergopwaarts is dat niet aan te raden, omdat je dan het paard in zijn ritme
stoort (en meestal is het paard sneller dan de mens).
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7. Moet je alle steentjes uit de blote hoef krabben?
Niet elk steentje veroorzaakt meteen een hoefzweer. Wie de
hoef te netjes uitkrabt, krabt niet alleen het steentje weg,
maar vaak ook delen van de hoornlaag. En als er dan een gat
is ontstaan, is het te laat. Daarom kun je steentjes die
kleiner zijn dan twee millimeter gerust laten zitten. Een gat
in de witte lijn kun je relatief eenvoudig met kunsthoorn
vullen. Grotere of puntige stenen moeten wel worden
verwijderd, omdat deze de lederhuid kunnen beschadigen of
scheuren in de hoefwand kunnen veroorzaken.
8. Welke voordelen (en nadelen) zijn er om in de winter het ijzer te
verwijderen?
De hoornlaag kan zich zonder ijzer prima herstellen, de oude nagelgaten
groeien uit en het hoefmechanisme kan zich goed ontplooien”, aldus Paul
Hellmeier. Bovendien is het gevaar dat de sneeuw in de ijzers blijft hangen, tot
ijs wordt geperst en het paard wordt gehinderd in zijn gangen een stuk minder.
Maar een dergelijke afwisseling is niet bij alle paarden zo maar mogelijk, licht
Thorsten Mahn van de Hufakademie BESW toe: "Paarden die jarenlang op ijzers
lopen, hebben vaak vlakke zolen en de verzenen ontbreken. Als het ijzer
plotseling wordt verwijderd, kunnen ze niet meer kunnen lopen. De
regeneratie van de hoef zou daarvoor te lang duren.”
(Bron: http://www.rosmagazine.nl/ros-online/verzorging/hoefbeslag.html)
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ZOEKERTJES / TE KOOP:
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