
 

APZ – Nieuws 

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk  Pagina 1/13 

 GSM: 0496 25 97 38 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be. 

Vergadering van 25 november 2016 
 

Paardenwijding 

Op 06 november 2016 ging de paardenwijding te Zandhoven door.  
De helft van de deelnemende paarden liepen ingespannen.  Ook onze 
club APZ was weer talrijk aanwezig.  Na de wijding werd er nog wat 
nagepraat bij een borreltje en een broodje aan de “Brasserie Flor & 
Liliane”. 

De paardenwijding van Millegem ging, ondanks het voorspelde 
stormweer, toch door op 20 november 2016.  Er waren dan ook 
slechts een 30-tal paarden.  Er waren echter veel moedige supporters 
aanwezig aan het kapelleke.  Voor diegenen die het toch getrotseerd 
hadden om de organisatoren een hart onder de riem te steken, was 
er lekkere erwtensoep en de nodige borreltjes voorzien. 

 

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. 
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Rekeninghoudend met de feestdagen op het einde van het jaar lijkt 
het ons moeilijk de vergadering te organiseren in December.  Daarom 
wordt beslist om de eerstvolgende vergadering door te laten gaan op 
vrijdag 06 januari 2017.  Naar aanleiding van de vergadering wordt er 
ook een nieuwjaarsreceptie aangeboden. 

Niettemin houdt het APZ-bestuur eraan om U, begin januari 2016, 
toch een clubblad te bezorgen met enkele informaties. 

 

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-kampioenen Glenn Geerts en Tinne Bax.  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 
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 
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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 Ptn Omschrijving 
2016   

25-11-2016  APZ - Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel om 20.00 uur 

11-12-2016  APZ – Koetsenbeurs 

18-12-2016 1 Indoor QC Stables - Sint-Niklaas 

26-12-2016 5 APZ – Kerststallenrit wijk Gagelaars te Halle-
Zoersel 

26/30-12-2016  Jumping Mechelen 

2017   
06-01-2017  APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven, 

Domein Bruyneel om 20.00 uur 
Nieuwjaarsreceptie 

15-01-2017 1 Indoor Panhof - Grote Breugel 

22-01-2017 1 Indoor De Koetsier Goolder - Bocholt 

05-02-2017 1 Indoor QC Stables - Sint-Niklaas 

19-02-2017 1 Indoor Menk - Geel 

28-02-2017 1 Indoor Superfinale Gent 
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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 APZ – Rit naar kerststal wijk Gagelaars – 26 december 2016 

Informatie … met een routebeschrijving 

 

Parking: voorzien  aan de Populier  Populierenhoeve- Zandhoven. 2240 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

20 1  70 20 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 23 december 2016 
 

Vertrekplaats Jumpingterrein, Populierenhoeve – 2240 Zandhoven 

Vertrek Dag 26 december 2016 

 Uur 12.00 uur 
 

ZEKER TE VERMELDEN APZ – Rit Kerststal wijk Gagelaars 

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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Foto's uit de "oude doos" 
Wie kan het jaar raden? 
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Jaarlijks APZ-mennersfeest 
 

Het APZ-bestuur heeft het genoegen U uit te nodigen op het jaarlijks APZ-mennersfeest.   

 

 Niet te vergeten  :  de uitreiking van de prijzen voor het APZ-Clubkampioenschap en de 

BK –kampioenen Glenn Geerts en Tinne Bax 

 

Wanneer: Zaterdag 28 januari 2017 

 Ontvangst vanaf 19.00 uur; We worden aan tafel verwacht om 20.00 uur. 

 

Waar: Feestzaal “De Lindekens”, Kerkstraat 74 te 2240 Zandhoven (Massenhoven). 

 

Wat kunnen wij U aanbieden:  Aperitief  

 Voorgerecht 

 Soep 

 Hoofdgerecht: buffet met keuze uit vis en vlees 

 Dessertbuffet 

 Wijn en drank gedurende de ganse avond inbegrepen 

  

 Dansgelegenheid op muziek verzorgd door: DJ ????? 

  

 

 

  AMBIANCE VERZEKERD 

 

Wat dient U hiervoor te betalen: Leden APZ en inwonende  : € 40,00 

   Niet-leden  : € 50,00 

 

Hoe inschrijven: !!!  Uiterste inschrijvingsdatum : 15 januari 2017  !!! 

 

 Te betalen op rekening van het APZ: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB) 

 

 Betalingsdatum telt als bewijs van inschrijving 

 
 

Inschrijvingsformulier 

 

NAAM + Voornaam : ………………………………………………………….. 

 

schrijft in voor het APZ-mennersfeest met 

 

………. Personen die APZ-lid zijn  X   € 40,00  =  ………… 

………. Personen die  GEEN lid     X   € 50,00  =  ………… 

en stort het bedrag van  :                                 €       ………… 

 

op rekeningnummer van het APZ : BE79 7331 4131 9633 vóór 15 januari 2017 
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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 2017 : 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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De evolutie van onze paarden 

Als de voorvader van het paard nu één van onze KWPN-ers zou tegenkomen, moet hij wel 

heel verbaasd staan te kijken. De oorsprong van ons paard is namelijk de Eohippus, een klein 

dier ongeveer zo groot als een vos, dat ongeveer vijftig miljoen jaar geleden in Noord-

Amerika en West-Europa leefde. Het waren kleine, slimme dieren met goede zintuigen. Ze 

leefden van bladeren, gras en vruchten. Het diertje had geen hoeven, maar had aan elke voet 

vijf(!) tenen. 

 

Tekst en foto’s: Drs. E.L.G. Hermens 

 

Paarden horen tot de zogenaamde ‘oneven-hoevigen’. Dat zijn dieren die aan elke voet een 

oneven aantal tenen hebben. Onze paarden hebben verwantschap met tapirs en ook met 

neushoorns. De Eohippus werd opgevolgd door paardachtige dieren die gaandeweg de 

evolutie steeds groter werden. Ongeveer dertig miljoen jaar geleden hadden de paarden nog 

drie tenen aan elke voet, omdat ze vooral leefden op zachte, natte, moerasachtige grond en op 

die manier minder snel wegzakten in de modder. Ongeveer twintig miljoen jaar geleden 

veranderde het klimaat. Er kwamen steeds minder moerasachtige gebieden en de grasvlaken 

namen toe.  

 

Oorsprong nog steeds zichtbaar 
Zo’n twaalf miljoen jaar geleden was het paard ongeveer 

honderd centimeter groot. Hij leefde vooral van grassen en 

kruiden. Zijn buitenste tenen werden steeds kleiner en het 

paard liep alleen nog op de sterk ontwikkelde middelste 

teen. Op die manier was hij in staat een grotere snelheid te 

ontwikkelen en was hij beter in staat te vluchten voor 

roofdieren. Zelfs nu nog, vele miljoenen jaren later, 

kunnen we de overblijfselen van de oorspronkelijke tenen 

zien aan de botten in het onderbeen van onze moderne 

paarden. De zogenaamde ‘griffelbeentjes’ zijn overblijfselen van deze tenen en ze zijn nog 

steeds te voelen aan het been van je paard. Ze kunnen zelfs breken. Gelukkig is het paard dan 

niet ten dode opgeschreven, omdat het maar kleine botjes zijn zonder functie. De fractuur van 

een griffelbeentje kan echter wel voor pijn en kreupelheid zorgen, waardoor in sommige 

gevallen het afgebroken stukje bot moet worden verwijderd. Vreemd om te bedenken dat de 

oorzaak hiervoor eigenlijk ligt bij een voorvader van meer dan twaalf miljoen jaar oud! 

 

Ezels, zebra’s en paarden 
Ongeveer vier miljoen jaar geleden splitste de evolutionaire lijn zich in een groep ezels, 

zebra’s en paarden. De paarden zoals we die nu kennen, ontstonden uit het geslacht Equus.De 

eerste afbeeldingen van paarden vinden we in grotschilderingen in Frankrijk. Ze zijn ongeveer 

40.000 jaar oud. Zelfs toen werden de paarden al bewonderd om hun kracht, snelheid en 

uithoudingsvermogen. Maar van een samenwerking of contact tussen mens en paard was nog 

geen sprake. Het waren wilde dieren en ze werden voornamelijk bejaagd voor hun vlees. Het 

duurde tot ongeveer zesduizend jaar geleden voordat de eerste paarden werden getemd en 

mensen paarden gingen gebruiken als lastdier. Deze paarden waren klein en het duurde nog 

geruime tijd voordat de paarden groot genoeg waren om op te rijden. De oudste bewijzen voor 

de samenwerking tussen mens en paard komen vanuit gebieden in Azië, met name uit de 

gebieden die nu bekend staan als het zuiden van de Oekraïne, de Kaukasus en Centraal Azië.  
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Door paarden getrokken strijdwagens werden al gebruikt tijdens de Shang Dynastie ongeveer 

3500 jaar geleden. In oorlogen gingen paarden een steeds belangrijkere rol spelen. Ongeveer 

2700 jaar geleden veranderde er veel in het gebruik van het paard. Strijdwagens werden 

minder belangrijk in de oorlogsvoering en de ‘Cavalerie’ nam toe in populariteit, mede 

doordat de kunst van het rijden toenam. In oude beelden uit Azië zien we al veel van de 

rijkunst terug die ook nu nog gebuikt wordt. In deze omgeving werden ook een tweetal erg 

belangrijke uitvindingen gedaan die het paardrijden voor altijd zouden veranderen, het 

borsttuig voor het aangespannen rijden, ongeveer 2300 jaar geleden en 

de stijgbeugel voor het rijden onder het zadel, ongeveer 1800 jaar 

geleden. Deze uitvindingen zouden pas veel later ook in Europa worden 

geïntroduceerd. 

 

Nog altijd even populair 
Het paard heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de manier waarop 

onze wereld veranderd is. In 344 voor Christus reed Alexander de 

Grote voor het eerst op zijn paard Bucephalus. Gedurende achttien jaar 

was het zijn trouwe vriend. Bucephalus droeg Alexander de Grote 

tijdens zijn verovering van de wereld. Toen zijn paard na jaren trouwe 

dienst stierf, noemde Alexander een stad naar hem. Maar paarden 

werden niet alleen gebruikt voor oorlogsvoering. Ook voor sport en 

recreatie werden ze gebruikt. Bij de wagenrennen in de tweede eeuw voor Christus die in het 

Circus Maximus werden gehouden, kwamen wel 225.000 toeschouwers.  

Ongeveer 1500 jaar geleden werden er al tijdens ceremonies dressuuroefeningen gedaan die 

niet veel verschilden van de bewegingen die heden ten dage nog bij een dressuurproef 

uitgevoerd worden. En polo was al in die tijd een populaire sport. Ook na het begin van onze 

jaartelling drukken de paarden een duidelijk stempel op de vorming van de wereld zoals wij 

die kennen, daarover lees je binnenkort in deel 2 van de evolutie van het paard.  

(Bron: http://www.rosmagazine.nl/ros-online/medisch/evolutiepaard.html) 
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ZOEKERTJES / TE KOOP: 
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