APZ – Nieuws
Vergadering van 31 december 2016

Namens het bestuur van het APZ zou ik aan alle leden, onze
medewerkers, onze sponsors en aan alle paardenliefhebbers een
voorspoedig 2017 willen toewensen. Vooral de gezondheid van
mens en dier op de eerste plaats stellen is de beste cocktail voor een
goede start.

Koetsenbeurs
De koetsenbeurs van het APZ ging door op 11-12-2016 in de
gemeentelijke magazijnen van Zandhoven in de Populierenhoeve.
Het was terug een goed gevulde hal waar de vele bezoekers konden
zoeken naar dit unieke stuk die ze zochten. Een prachtig voorbeeld
hiervan was een unieke koets die te koop werd gesteld door Jef
Vervoort. Ook deze koets vond een nieuwe eigenaar. En dan te
bedenken dat Jef eigenlijk geen zin had om dit jaar deel te nemen.
Jef, Uw plaats voor volgend jaar is reeds gereserveerd!!!
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APZ-Kerststallenrit – 26 december 2016
Op maandag 26 december, tweede kerstdag, organiseerde het APZ
hun jaarlijkse Kerststaltocht. Door de hevige regen van die ochtend
besloten waarschijnlijk verschillende deelnemers om toch maar niet
te starten. De afwezigen kregen ongelijk ! Want rond 11 uur klaarde
het weer op en kwam er zelfs een mooi winterzonnetje tevoorschijn.
We hadden de trailer moeten laden in de regen en de pony druipend
uit de wei moeten halen, maar toen we aan de tocht begonnen werd
het mooi droog winterweer. De tocht ging nog eens naar de mooie
kerststal in de Gagel, een wijk in Halle Zoersel waar een club
enthousiaste inwoners een ware feesttent hebben opgeslagen op
een pleintje. Het APZ trakteerde op pannenkoeken en we dronken er
nog een lekker pintje bij. Enkele oude bekenden die niet hadden
ingespannen kwamen toch nog even de groep vergroten voor een
gezellig babbel. We hadden weer een leuke middag, en onze pony
had zijn wekelijkse beweging weer gekregen.

(Bron: http://www.koetsiersclub.be/2016-12-26%20APZ%20Kerststaltocht.html)
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APZ – Ledenvergadering / Nieuwjaarsreceptie
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
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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
2017
06-01-2017

Ptn Omschrijving

15-01-2017
22-01-2017
05-02-2017
12-02-2017
18-02-2017

1
1
1
5

19-02-2017
24-02-2017

1

26-02-2017

1

APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven,
Domein Bruyneel om 20.00 uur
Nieuwjaarsreceptie
Indoor Panhof - Grote Breugel
Indoor De Koetsier Goolder - Bocholt
Indoor QC Stables - Sint-Niklaas
APZ - Valentijnsrit
Bal van de Burgemeester te Zandhoven in
zaal "De Populier", Populierenhoeve vanaf
20.00 uur.
Indoor Menk - Geel
APZ - Jaarlijkse algemene ledenvergadering:
te Zandhoven, Domein Bruyneel om 20.00
uur
Indoor Superfinale Gent
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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 - 12 februari 2017
Informatie Onderweg is er een valentijnsdrank en –koek voorzien.
Leden APZ: gratis – Niet-leden APZ: 5,00 €

WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
24

Aantal stops
1

% zand
10

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
40

% bosweg
50

10 februari 2017

Zal vermeld worden in het volgend clubblad.

ZEKER TE VERMELDEN

Dag
Uur

12 februari 2017
11.00
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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Nieuws van de VLP-commissie
De laatste VLP-vergadering van het jaar was nog een erg productieve bijeenkomst, zo
werden er verschillende hangende zaken afgerond.
Ten eerste werd er finaal nog een nieuw kegelparcours besteld van 60 kegels met
bijhorende nummers en hoezen.
We merken op dat de evoluties in Nederland nagenoeg gelijklopend zijn aan die in België, en
dat wij met bepaalde vernieuwingen toch al iets verder zijn. Luisteren naar de behoeften is
vandaag belangrijker dan ooit en deze behoeften zoveel als mogelijk toepassen binnen de
reglementering en mogelijkheden is een uitdagende opdracht.
Op vraag van de menners en organisatoren zal op FHE de Superfinale gereden worden
volgens het normale concept en niet het ‘’speel je spel’’. Zo zal er een supersnel parcours
verreden worden met 1 centrale hindernis. Dit spectaculaire gebeuren zal doorgaan in de
hoofdpiste tussen 13.00 en 17.00 op zondag 25 Februari. Voorafgaand aan de superfinale
betreden de elegantiemenners als eerste de piste om de show te stelen. Als afsluiter staat
er nog een spectaculaire “Battle” onder de gekendste 4-span menners paard- en pony op
het programma. Meer info op www.vlp.be
Ook volgend jaar Voorziet de commissie opnieuw een budget voor opleiding van menners
en jury’s. Momenteel worden er contacten gelegd met trainers om de internationale belofte
menners gedurende hun aanloop naar de WK’s de nodige professionele ondersteuning en
begeleiding te kunnen bieden.
Een datum die elke official al in zijn agenda mag blokkeren is de terugkomdag voor
officials te Waregem op 4 en 5 maart. Deze dag zullen alle neuzen in dezelfde richting
gezet worden door o.a. gastspreker Peter Bonhof.
Verder is er ook een training voorzien in Gesves op 28 en 29 Januari, met F-M Brasseur en
waar ook onze officials op uitgenodigd zijn.
Voor de menners (alle niveaus), organisatoren en officials is er een zeer interessante
infoavond op 20 Februari. Deze zal doorgaan op de nieuwe kantoren van de KBRSF te
Zaventem. Met een interessante clinic over bitten en aanleuning(-sproblemen), gebracht
door Paul versluys . Verder zijn er enkele belangrijke wijzigingen wat betreft het aantal
inschrijvingen op indoorwedstrijd en zullen er vernieuwde wedstrijdformats toegelicht
worden. Verdere zullen de wijzigingen in de reglementen en de Belgische aanpassingen BA’s
besproken worden. De avond zal afgesloten worden met een drink op het nieuwe seizoen!
Sportieve groeten
VLP-mencommissie
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Foto's uit de "oude doos"
APZ-schatbewaarder in actie
Wedstrijd Zandhoven – 20/21-10-1984

Jumping Mechelen – 20-12-1985
De schatbewaarder aan het roer en de voorzitter als groom
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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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Zo voorkom je verstoppingskoliek
Tip afkomstig van dierenarts Kathleen van
Schandevijl.

“Verstoppingskoliek is een vaak voorkomende oorzaak van buikpijn bij het
paard. Gelukkig kan dit vaak op een ouderwetse manier opgelost worden. Soms
zijn wel intensievere zorgen en verblijf in een paardenkliniek nodig.
Verstopping van de dikke darm komt vaak voor bij de overgang van het
weideseizoen naar de stalperiode. Met name in deze periode staan de meeste
paarden meer op stal en hebben zelfs een twee tot drietal maanden geen
enkele weidegang. Er spelen dan twee belangrijke factoren: aan de ene kant de
verandering in dieet en aan de andere kant het vochtgehalte van het dieet.
Het darmstelsel van het paard dient zich telkens opnieuw aan te passen na een
dieet van voornamelijk weidegras of toch enkele uren buiten en toegang tot
vers gras naar een droog rantsoen. De vertering van hooi vraagt onder
andere een aanpassing van darmflora. Deze verandering gebeurt niet in één
dag. Een aanpassingsperiode van minstens één week is toch nodig. Paarden
vallen aan op de verse strobox en nemen grote hoeveelheden droog voeder op.
Minder beweging
Daarnaast is er ook veel minder beweging wat ook de darmbewegingen
vertraagt. Darminhoud blijft langer aanwezig waardoor nog meer water wordt
geresorbeerd wat leidt tot drogere darminhoud en eindmest. Dit alles vormt
een vatbaarheid tot indrogen en ophopen van darminhoud.
Wat de voeding betreft kunnen enkele tips gemakkelijk toegepast worden. Een
gouden regel is dat elke voederwijziging geleidelijk dient te gebeuren. Tijdens
de laatste weken van de weidegang kan er al hooi bijgegeven worden op de
weide. Hooi in een hooibak of slowfeeder is aangewezen om zandopname te
vermijden.
De stalbedekking kan de eerste weken bestaan uit houtkrullen. Houtkrullen zijn
te verkiezen op vlaslemen omdat sommige paarden de neiging hebben om
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verse vlaslemen op te eten. Dit kan leiden tot verstopping van de dunne darm.
De kans op een chirurgisch ingrijpen is dan wel groter.
Wateropname
Om verveling tegen te gaan en de duur van hooi-opname te verlengen kan het
hooi in een hooinet op neushoogte opgehangen worden. Variatie in ruwvoer
zal de darmbeweging ook stimuleren. Variatie kan je inbrengen door luzerne
toe te voegen aan het krachtvoeder. Bietenpulp vormt ook een bron van vezels
en een bijkomend voordeel, geweekte bietenpulp bevat eveneens veel water.
Onvoldoende wateropname is namelijk één van de belangrijkste oorzaken van
verstoppingskoliek.
Maar hoe zorg je dat je paard voldoende water binnen krijgt? Paarden hebben
toch al gauw een dertigtal liter water per dag nodig. Ze hebben de neiging om
water te drinken kort na of tijdens het eten van hooi. Het is dus belangrijk om
water dicht bij het hooi te voorzien. Water in een emmer zal gemakkelijker
opgenomen worden dan via een automatische drinkbak. Bij koud weer kan het
aanbieden van een emmer lauw water de wateropname doen toenemen.
Bevriezen van water is best te vermijden. Preventief de waterleidingen
beschermen tegen bevriezing kan door verwarmingselementen en isolatie.
Elektriciteit kan echter paarden soms beletten om water te drinken. Toch
steeds de aarding grondig controleren. Controleer de waterleidingen ook
dagelijks. Je kunt het krachtvoer ook natmaken zodat je paard meer water
binnen krijgt.
Een bijkomend laxerend effect kan bekomen worden door in de eerste weken
paraffine-olie aan de voeding toe te voegen. Een richt dosering is een paar keer
per week 100 tot 200 ml.
Gebitscontrole
Een normaal gebit is belangrijk bij het grondig verwerken van vezels.
Voornamelijk bij oudere paarden is een jaarlijkse controle geen overbodige
luxe. Wanneer paarden de vezels onvoldoende kauwen door bijvoorbeeld
pijnlijke tandpunten, blijven deze vezels te lang en moeilijker verteerbaar.
Beweging is zeer belangrijk voor een goede darmbeweging. Probeer paarden
toch nog voldoende beweging en weidegang te geven tenzij de
weersomstandigheden het niet meer toelaten. Grotere boxen, loopboxen en
speelballen kunnen de beweging van een paard op stal doen toenemen.
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Tenslotte kan je best de consistentie en frequentie van de mest controleren.
Wanneer de mestballen droger worden en de mestfrequentie afneemt kan dit
een eerste indicatie van een op handen zijnde verstopping zijn. Het kan nuttig
zijn om in dat geval je dierenarts te raadplegen.”
(Bron: http://www.bitmagazine.nl/artikelen/tip-katleen-vanschandevijl-zovoorkom-verstoppingskoliek/67618/)

Officieel importeur Excellent koetsen & marathonwagens
Email: info@koetsenco.be
Web: www.koetsenco.be
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ZOEKERTJES / TE KOOP:
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