APZ – Nieuws
Vergadering van 31 januari 2017
APZ-Mennersfeest
Het mennersfeest is doorgegaan op 28-01-2017 te Massenhoven,
Kerkstraat in zaal “De Lindekens”. 40 leden/sympathisanten waren
aanwezig.
Voor de afwezigen wordt de toespraak van de Voorzitter toegevoegd:
Toespraak mennersfeest van 28 januari 2017
Beminde gelovigen, leden en liefhebbers van de mensport. Namens
het bestuur wens ik iedereen een voorspoedig menjaar toe. Een
goede gezondheid voor mens en dier is natuurlijk een prioriteit. En zo
zijn we weer een jaar doorvlogen en een jaar verder wil zeggen, de
jongeren een jaar minder jong en de ouderen een jaar ouder. Maar
niet gelaten, we blijven onze taken vervullen en kijken al vooruit naar
onze wedstrijd van 9 april 2017 in "De Moervelden". Jammer genoeg
valt deze samen met de wedstrijd van Aywaille. We hebben alles in
het werk gesteld om juryleden te vinden en we hopen er ook op dat
we nog enkele medewerkers vinden om alles in goede banen te
leiden. Deze mensen wil ik al op voorhand bedanken alsook die van
het afgelopen jaar die mede voor het welslagen hebben gezorgd van
2016.
We zullen zeker voor het clubkampioenschap een vaardigheid
inrichten en verschillende ritten laten doorgaan al zullen we er
voorzorgen dat het vertrek en aankomst op andere locaties zullen
plaatsvinden. Dit om andere horizonten te verkennen en
eentonigheid te voorkomen. Alles is gebaseerd op punten sprokkelen
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en een APZ-activiteit brengt 5 punten op plus de behaalde plaats bij.
Bijvoorbeeld een vaardigheid met 10 deelnemers kan de eerste 10
punten en de laatste nog 1 punt extra verdienen. Ook de
vertegenwoordiging op andere evenementen, in het APZ-nieuws
opgenomen, brengen 1 punt op.
We hebben in onze club 2 Belgische kampioenen, namelijk:
 vierspan ponies: Bax Tinne
 vierspan paarden: Geerts Glenn
Namens het APZ van harte gefeliciteerd met dit prachtig resultaat.
Maar ook buiten de landsgrenzen zetten ze prachtige resultaten neer
op de vele internationale wedstrijden.
Ook op eigen bodem hebben we een resultaat van ons
clubkampioenschap.
 1ste plaats: Van Dessel Flor - 30 punten
 2de plaats: Gyles Evi - 21 punten
 3de plaats: Eerdekens Dominique, Leys Louis en Van Hooydonck
Rudi - 13 punten.
Voor ik afsluit wil ik ons hard werkend bestuur nog eens onder de lep
nemen:
 Edwige De Smet - Erevoorzitter
 Didier Billiet - Schatbewaarder
 Verdroncken Bart - Bestuurslid
 Van Regenmortel Liliane - Bestuurslid
 Van Dessel Flor - Voorzitter
Voor alle vragen en suggesties voor vernieuwing staan wij open.
Ik geef graag de rest van de avond in handen van DJ Johnny en dank
U voor Uw aandacht.
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Uitslag van het “Clubkampioenschap 2016”
NAAM
Van Dessel Flor
Gyles Evi
Eerdekens
Dominique
Leys Louis
Van Hooydonck Rudy
Mannaerts Kris
Van Berkel Willo
Leysen Wim
Schuddinck Rika
Verhoeff Karin
Laenen Katrien
Gyselinck Guido
Ivens Marc
Van Dyck Thomas
Vervecken Frans
Geentjens Karel
Kanora Kenny
Kanora Ronny
Aerts Theo
Benoot Isabelle
Daems Staf
Geenen Dirk
Noens Robin
Van Dyck Maarten
Bax Tinne
Geerts Glenn
Martens Jan
Taverniers Bruno
Verdronken Bart
Stuyck Sven
D'Hondt Monique
Oorts Rianne
Simonet Edouard
Vermeiren Els

Totaal
30
21

Stand
1
2

13
13
13
12
11
10
10
9
8
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1

3
3
3
6
7
8
8
10
11
12
12
12
12
16
16
16
19
19
19
19
19
24
25
25
25
25
25
30
31
31
31
31
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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 2017.
Voor de leden die niet betalen voor eind februari 2017 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.

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
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
VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
GSM.: 0496 25 97 38 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be.

Pagina 4/16

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.
AGENDA
Datum
2017
05-02-2017
12-02-2017
18-02-2017

Ptn Omschrijving
1
5

19-02-2017
24-02-2017

1

26-02-2017
12-03-2017

1
1

18/19-03-2017
26-03-2017
02-04-2017
08/09-04-2017
09-04-2017

1
1
1
1
1

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
De Drie Dorpen-route (Info: zie clubblad)
www.dedriedorpen.be
CAN*/CAN** te Welkenraedt
CAN*/CAV te Zutendaal-Stalken
CAN*/CAN**/CAV te Brugge
CAN*/CAN**/CAR te Aywaille
APZ - Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd
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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

Reebergenlaan, 2242 Zandhoven (Pulderbos). Parking REVA

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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Foto's uit de "oude doos"
APZ-Voorzitter - Heel wat kilo's geleden

APZ - Liliane

Ponies hebben dit koppel bijeen gebracht !!!
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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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Algemeen: Belangrijke wijzigingen in dierengeneeskundig
reglement!
Tijdens de Raad van Bestuur KBRSF op 24
januari 2017 werd het totaal herwerkte
diergeneeskundig reglement van de Belgische
Federatie goedgekeurd. Dit reglement is
onmiddellijk van toepassing voor KBRSF, de
liga’s, alle provinciales en dit voor alle
disciplines. De voorbije maanden heeft de
diergeneeskundige commissie KBRSF samen
met de verschillende sportieve commissies, de
topsportcommissie en de liga’s hard
gesleuteld aan de volledige herziening van dit
reglement, vooraleer dit document ter
goedkeuring werd voorgelegd.
De belangrijkste verandering in dit totaal vernieuwde reglement is zonder twijfel de nieuwe richtlijn
in verband met de verplichte vaccinaties. Zoals reeds vorig jaar aangekondigd, zullen paarden die op
wedstrijd gaan binnen de laatste 6 maand vooraleer ze zich op wedstrijd aanbieden, moeten
gevaccineerd zijn. Hiermee volgt de Belgische Federatie dezelfde richtlijn die ook FEI heeft
ingevoerd. Meer details en het overzichtelijk vaccinatieschema in tabelvorm vindt u op pagina 11,
Hoofdstuk 6, art 6.1.
Een tweede grote wijziging in dit reglement betreft de procedure voor ponymetingen. Terwijl
voorheen alle wedstrijdpony’s tot en met hun 8e levensjaar jaarlijks dienden gemeten te worden, zal
dit voortaan maar tot en met het jaar waarin ze 7 worden, moeten gebeuren. Daarenboven zullen
pony’s, die bij hun eerste meting (vanaf 4 jaar) kleiner of gelijk zijn aan 137cm zonder en 138cm met
hoefijzers, geen verdere jaarlijkse meting moeten hebben. Dit staat beschreven in het reglement op
pagina 12, Hoofdstuk 7, artikel 7.2.1.
Als derde grote wijziging werd ook een volledige procedure uitgeschreven om controles in het kader
van EADCMP (Equine Anti Doping and Controlled Medication Program) uit te voeren buiten
competitie. Hiermee worden controles in aanloop naar grote wedstrijden en kampioenschappen
formeel geregeld.
Het volledige reglement met inbegrip van de “Gedragscode voor het Welzijn van het Paard” vindt u
via deze link: https://www.equibel.be/media/docs/1485424576-1.pdf.

Auteur: EVW via KBRSF
Foto's: KBRSF

(Bron: www.vlp.be)
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Wim De Poorter, voorzitter Vlaamse commissie Mennen
Om de vier jaar worden er verkiezingen ingericht voor de samenstelling van de commissies voor
alle FEI disciplines: Dressuur, Endurance, Eventing, Horseball, Jumping, Mennen, Para-Equestrian,
Reining en Voltige. Ook voor de Vlaamse clubwerking wordt een commissie opgericht.
Na een stemming tijdens de buitengewone algemene vergadering van de Vlaamse Liga
Paardensport op maandag 23 januari l.l. in Brussel, is twee dagen later de nieuwe Vlaamse
commissie Mennen officieel geïnstalleerd.
De Vlaamse commissie bestaat nu, in alfabetische volgorde, uit volgende leden:
Wilfried Blockx, Pieter Coutyzer, Wim De Poorter, Jan Devaere, Frank Houben, Marc Van Der Speeten
en Mark Wentein.
Zoals bepaald door het Huishoudelijk Reglement is Julie Spaas, als personeelslid van VLP, door het
dagelijks bestuur aangeduid als volwaardig commissielid met stemrecht in de commissie Mennen.
Met 120 stemmen wordt Wim De Poorter de nieuwe voorzitter van de Vlaamse commissie, hij heeft
de ambitie om de Vlaamse mensport een frisse, nieuwe wind in te blazen.
“Vernieuwing en verandering” zijn de belangrijkste doelstellingen voor de meninstructeur uit Aalter.
“Met de samenstelling van deze Vlaamse commissie wordt er een nieuwe start genomen voor de
komende vier jaar waarin wij de drempel tot het deelnemen aan wedstrijden willen verlagen en de
basis van de mensport willen verruimen. Er komt een nieuw format voor CAV wedstrijden met een
ééndaagse formule die het mogelijk maakt om op eenvoudige wijze van het wedstrijdgevoel te
proeven. Ik wil ook een vertegenwoordiger zijn van de traditie en elegantie menners, alle takken van
het mennen moeten nu aan bod komen. Tevens gaan wij ons ten volle inzetten om de communicatie
en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende partners; menners, organisatoren, officials,
pers en Liga’s te verbeteren. De ploeg is sterk gemotiveerd en staat open voor alle voorstellen en
vragen. Op 20 februari wordt in de nieuwe kantoren van de KBRSF in Zaventem tijdens een info
avond voor menners, verenigingen en organisatoren, de nieuwe Vlaamse commissie Mennen
voorgesteld.”
Jan Devaere, Wim De Poorter en Mark Wentein maken ook samen met Julie Spaas deel uit van de
Nationale commissie waarvoor, na het niet meer verkiesbaar stellen van Richard Papens, volgende
maand een nieuw voorzitter wordt verkozen.
Auteur: Louis Vannueten
Foto's: © Galop.be
(Bron: http://www.galop.be/nieuws/22394/wim-de-poorter-voorzitter-vlaamse-commissie-mennen)
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Waarom gaapt mijn paard?
Paarden gapen om andere redenen dan wij mensen. Wij gapen omdat we moe
zijn, omdat we meer zuurstof nodig hebben. Paarden echter kunnen ook gapen
wanneer ze een massage krijgen en volledig ontspannen zijn, wanneer ze
ergens van schrikken, als ze heel nerveus zijn of soms zelfs als ze pijn hebben.
Tekst: Lieke van Zuilekom / Foto: www.shutterstock.com
Een goede massage is een zeer gebruikelijke en
effectieve manier om de spieren van je paard te
ontspannen. Soms duurt het even voordat je paard
zich aan je ‘overgeeft’, maar zodra hij ontspant, uit
hij dit door zachter uit zijn ogen te kijken, door te
knipperen met zijn ogen, door langzaam te kauwen,
door in te dutten of door te gapen.Jonge paarden
gapen vaker dan oudere paarden. Dit komt doordat
jonge paarden niet alleen gapen wanneer ze
ontspannen zijn, maar ook wanneer ze nieuwe
indrukken moeten verwerken.
Stress
Zoals gezegd is gapen niet altijd een positief signaal
van je paard. Je paard kan namelijk ook gapen
wanneer hij last heeft van stress. Wanneer je paard
een snelle, oppervlakkige ademhaling heeft en een
hoge hartslag, wanneer hij veel zweet, snel geïrriteerd is en dun en waterig
mest, dan is het raadzaam om eens een uitgebreide check te doen van zijn
lichaam en geest, maar zeker ook van de manier waarop je hem houdt. Stress
kan door allerlei factoren worden veroorzaakt. Misschien heeft je paard ergens
pijn? Of misschien voelt hij zich verloren omdat hij te jong bij zijn moeder is
weggehaald. Is hij te jong ingereden? Moet hij te eenzijdig werk doen? Kan hij
geen lichamelijk contact maken met soortgenoten? Komt hij te weinig buiten?
Of misschien mist hij zijn maatje, die onlangs is verhuisd of helaas is overleden?
Allemaal factoren die bij je paard stress kunnen veroorzaken. Ga op zoek naar
de oorzaak van de stress en schakel zo nodig een specialist in!
Maagzweer
Paarden die een maagzweer hebben, uiten dit vaak door koliekachtige
verschijnselen, door luchtzuigen, door boos gedrag bij het aansingelen, door
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een verminderde eetlust, door te knarsen met hun tanden én door veelvuldig
te gapen. Wanneer je het vermoeden hebt dat jouw paard een maagzweer
heeft, kun je je dierenarts vragen om een gastroscopie te maken. De dierenarts
onderzoekt de maag van je paard dan met een speciale camera.Een maagzweer
komt vaker voor dan je denkt. Uit Engels onderzoek is gebleken dat maar liefst
zestig procent (!) van de sportpaarden in zijn leven wel eens te maken krijgt
met een maagzweer. En zo’n maagzweer kan behoorlijk pijn doen.In de meeste
gevallen kan een maagzweer met medicatie worden verholpen. Alleen als de
maagzweer zo ernstig is dat er een scheur in de maagwand is ontstaan, is
behandeling bijna onmogelijk. Het paard moet dan geopereerd worden om de
buik te spoelen en alle maaginhoud uit de buikholte te verwijderen. Maar
helaas is dit, door het grote volume van de buik, bijna niet mogelijk. Het paard
zal daarom in de meeste gevallen worden geëuthanaseerd.
Paardenhorzel
Maagbeschadigingen bij je paard kunnen veroorzaakt worden door de
paardenhorzel, een vlieg die vanaf mei, maar vooral tussen augustus en
oktober voor de nodige onrust kan zorgen. De vlieg legt zijn eitjes op de vacht
van je paard, met name op zijn onderbenen. Door aan zijn benen te likken, slikt
het paard deze eitjes in, waarna ze in zijn maag terechtkomen. Hier kunnen ze
tot meer dan een half jaar aanwezig blijven, totdat ze via de mest zijn lichaam
weer verlaten en zich vervolgens ontpoppen tot nieuwe horzel. Dan begint de
cyclus weer van voren af aan.De larven van de paardenhorzel kunnen
maagbeschadigingen en vermagering bij je paard veroorzaken. Symptomen
waaraan je een besmetting door de paardenhorzel herkent, zijn een
verminderde eetlust en – je raadt het al – veelvuldig gapen.
Besmetting door giftige planten
Giftige planten zorgen regelmatig voor gezondheidsproblemen bij paarden en
soms zelfs tot de dood (!). Zorg daarom dat je paard niet van giftige planten kan
eten, door je weide schoon te houden. In Nederlandse en Belgische weides
komen veel verschillende planten voor die giftig zijn voor je paard, waaronder
Jacobskruiskruid, Bastaardklaver en Buxus. Maar zeker ook buiten zijn weide
kan je paard worden verleid door giftige planten.
Ga je vaak buitenrijden? Let dan onder andere op de Heermoes, Adelaarsvaren,
Acacia, Bitterzoet, Berenklauw, Brem en Waterscheerling. Deze planten komen
regelmatig voor in bermen, sloten en op akkers. Helaas heb je niet altijd direct
door dat je paard van een giftige plant heeft gesnoept. Schakel daarom de
dierenarts in als je paard ineens erg vermagert, sloom wordt en veel gaapt.
Maar ook als hij gele slijmvliezen krijgt, als hij last krijgt van
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verlammingsverschijnselen of wanneer hij ongecoördineerde bewegingen
maakt.
Maar weest gerust. Ondanks de imposante lijst giftige planten, zal je paard
zichzelf niet zo snel vergiftigen. Het gebeurt zelden dat hij een hap neemt van
een giftige plant.
Waar je wel op moet letten, is de kwaliteit van je hooi. Het kan namelijk
gebeuren dat giftige planten in het hooi terechtkomen. Koop daarom je hooi
altijd bij een erkend fouragebedrijf. En controleer het hooi ook af en toe. Veel
giftige planten verliezen hun kenmerkende geur en smaak door verdroging.
Paarden herkennen de plant dan niet meer als giftig en eten het
nietsvermoedend op, met alle gevolgen van dien. Vermoed jij dat je paard van
een giftige plant heeft gegeten? Speel dan altijd op zeker en neem contact op
met je dierenarts.
TIP van Annemarie van der Toorn:
Inderdaad kan je paard gaan geeuwen door stress. Je ziet het ook gebeuren als
paarden vermoeid raken in de training. Hier hebben we het dan meer over
mentale dan lichamelijke vermoeidheid.
(Bron: http://www.rosmagazine.nl/ros-online/medisch/gapen.html)

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
GSM.: 0496 25 97 38 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be.

Pagina 15/16

ZOEKERTJES / TE KOOP:
WEIDE 3335 m² UIT DE HAND TE KOOP:





Achter beulk in wechelderzande 2275
Helemaal omheind voor paarden met klein schuthok (foto 13/01/2017)
Mogelijkheid om extra een tweede aansluitende weide (zelfde afmeting) bij
te kopen met aparte ingang/weg
Voor info 03/3122497

Officieel importeur Excellent koetsen & marathonwagens
Email: info@koetsenco.be
Web: www.koetsenco.be
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