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Vergadering van 30 juni 2017

Rit te Berendrecht - 02 juli 2017
Na een vroege ochtendbui, trok de hemel open en werd het nog een
prachtige zonnige dag. Het ideale weer voor een prachtige rit door de
Berendrechtse bossen. Na al die jaren weten de organisatoren nog
steeds plaatsen te vinden waar wij als menner nog nooit waren
geweest. Proficiat en hopelijk tot de volgende editie.

Oude foto's
Onze "oude doos" met foto’s uit het rijke menverleden is jammer
genoeg 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
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
Ptn Omschrijving
2017
09-07-2017
1 Auby: CAR
09-07-2017
1 Merksplas: CAN* - CAN** - CAV - AFGELAST
15/16-07-2017 1 Bornem: CAN* - CAN**
APZ - Ledenvergadering: te Zandhoven,
21-07-2017
Domein Bruyneel om 20.00 uur
23-07-2017
1 Steevoort: CAN* - CAV
28/30-07-2017 1 Vlezenbeek: CAN* - CAN**
12/13-08-2017 1 Booischot: CAN* - CAN**
13/08-2017
1 Marche-en-Famenne: CAR

NATUURPUNT
Afd. De Wielewaal met Kern Zandhoven
STELT HOOI TE KOOP
… AFKOMSTIG VAN ONZE NATUURGEBIEDEN
(heel kruidig)
Onze graslanden (zeker het Viersels Gebroekt) leveren elk jaar heel
wat hooi op waarvoor we locaal afnemers zoeken. We hebben
verschillende kwaliteiten, die voor paarden, schapen en geiten in
aanmerking komen. Alsook strooiselhooi om in de stal te strooien.
Een goedkoop alternatief voor stro. Wij persen grote ronde balen
of handige rechthoekige pakketjes.
Ben je geïnteresseerd (of ken je iemand die dat kan gebruiken),
contacteer dan
Waldo Peeters (waldo.peeters@skynet.be) of Marc Vermylen
(kristine.marc@skynet.be – 03 481 94 79) die hierover de nodige
informatie kunnen bezorgen.

OPBRENGST GAAT NAAR NATUUR IN EIGEN STREEK !

Kijk uit voor de paardenluisvlieg!
Bij een laatste rondje door stal ’s avonds trof Ellen Jonkman haar
paard Dorus draaiend en schoppend in zijn box aan. Hij had
koliekachtige verschijnselen. Maar koliek, dat was het niet. Dorus
had last van een herten- of paardenluisvlieg die hem belaagde.

Stevige klauwtjes
De paardenluisvlieg (hippobosca equina) komt steeds vaker voor. Het beestje is zo’n 6 tot 8
millimeter lang; hij te herkennen aan een breed lichaam met kleine, duidelijk afgesnoerde,
platte maar brede kop. Er komen luisvliegen voor die geen vleugels hebben en met hun
bizarre bouw sprekend lijken op een stekende luis zoals de hoofdluis. Op het borststuk en de
kop heeft hij een gele, onregelmatige lijnentekening. De relatief dikke poten eindigen in
stevige klauwtjes om zich aan de vacht van een gastheer vast te klampen.

Net of je paard koliek heeft
Vanwege de weerhaakjes aan hun poten zijn de paardenluisvliegen lastig te verwijderen. Bij
sommige dieren kan een beet van een hertenluisvlieg echter wel schadelijk zijn. Er zijn
gevallen bekend dat gebeten paarden ernstige symptomen van koliek kregen en bij honden
kunnen ernstige ontstekingen ontstaan.

Vliegenspray
Twee stalgenoten van Monique waren de reddende engel. Met vliegenspray verdoofden ze de
vlieg, waarna ze hem konden pakken met een doek en doodstampen. ‘Als zij er niet waren
geweest, had het weleens heel slecht af kunnen lopen met Dorus en de stal want uiteindelijk
raakt een paard zo in paniek dat hij alles stuk slaat!’

Wees gewaarschuwd
Ellen maakte een filmpje en zette dat op YouTube, zodat ook andere paardenbezitters en
staleigenaren gewaarschuwd zijn. ‘Op het filmpje was Dorus eigenlijk nog heel rustig! Hij
was echt compleet in paniek. Ik ben gewaarschuwd en jullie nu ook!’

Vliegenspray
Paarden kunnen ook tijdens een bosrit plotseling zeer heftig met de achterbenen slaan. Het
gebruik van insectenbestrijdingsmiddelen is aan te raden aangezien paarden onverwacht
heftig kunnen reageren waardoor ongelukken kunnen gebeuren. Nog een tip: De zachte delen
van je paard insmeren met vaseline of olie kan helpen. De vlieg kan dan geen grip krijgen op
de huid.
(Bron: http://paarden.vlaanderen/nl/nieuws/Opgepast-voor-depaardenluisvlieg#.WVewrelpyM-)

GOUDEN REGELS VOOR EEN GELUKKIG PAARD
Stalling/weidegang:
• Een paard heeft dagelijks beweging nodig, evenals contact met
soortgenoten. In normale omstandigheden lopen paarden in een
kudde zo’n zestien uur per dag. Dit kun je niet vervangen door hem
een uurtje te rijden of te longeren.
• Elk paard heeft een droge, schone en zachte ondergrond nodig om
te rusten/slapen.
• Zorg voor voeding die past bij je paard: vooral voldoende ruwvoer –
hij moet minstens 12 uur per dag over ruwvoer kunnen beschikken.
Eetpauzes mogen nooit langer duren dan vier uur.
• Paarden moeten, ongeacht het jaargetijde, altijd beschikken over
vers, fris water.
• Pas de hoeveelheid en de kwaliteit van het voer aan de behoeften
van je paard aan.
• Zorg ook in een paddock voor voldoende afwisseling. Bouw een
heuveltje in de paddock of creëer een zandplek om te rollen. Je kunt
ook kiezen voor open stal systemen, zoals een Paddock Paradise.
• Let op regelmatige inentingen, de verzorging van de hoeven,
wormkuren en controles door een arts c.q. tandarts.
De omgang met je vierhoever:
• Breng een dag (of op zijn minst een paar uur) met je paard door.
Hoe reageert hij op zijn omgeving en zijn soortgenoten? Is hij
zelfbewust of juist angstig? En met welke mimiek en gebaren geeft hij
dat te kennen?
• Als je een zelfbewust paard hebt, verras hem dan een keer. Als hij
daarentegen angstig is, zorg dan voor routine in zijn dagelijks leven.
• Het paard moet de handelingen van de ruiter altijd kunnen
voorspellen. Gebruik daarom altijd dezelfde signalen en commando’s.
• Wees consequent in de dagelijkse omgang. Dat biedt je paard een
veilig gevoel.
• Zorg voor een regelmatige invulling van de dag waar het zijn
basisbehoeften betreft, dus sociaal contact, beweging, voer.

• Geef je paard genegenheid en aandacht. Waar wordt hij het liefst
geaaid? Houdt hij meer van zacht aaien of juist van krachtig strijken?
Het rijden:
• Zorg ervoor dat je paard niet gespannen is en geen pijn heeft. Het
harnachement moet precies passen.
• Pas de training aan de behoeften en de vaardigheden van het paard
aan: eis niet te veel maar ook niet te weinig.
• Zorg voor afwisseling. Dat betekent niet elke dag een andere
oefening in de manege rijden, maar: grondwerken, vrijheidsdressuur,
springen, longeren, dressuur rijden, leerspelletjes,
ontdekkingsoefeningen en werken met cavaletti.
• Oefen met veel rust, geduld en lof.
• Je paard moet snappen wat je van hem wilt. Pas als de basis klopt,
kun je moeilijkere oefeningen gaan doen.
• Kijk kritisch naar jezelf: waartoe ben je in staat en wat kun je (nog)
niet?
• Als je hem grenzen stelt, moet je deze ook altijd handhaven. Stel je
wilt je paard vanuit de stap halt laten houden. Nadat je het juiste
signaal hebt gegeven, wil je dat hij na maximaal twee stappen
stilstaat. Tolereer dus de volgende dag geen vier stappen, dan ben je
namelijk consequent naar je paard.
(Bron: http://www.rosmagazine.nl/ros-online/gedrag/gouden_regels.html)

