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Vergadering van 31 oktober 2017 

 

APZ – Koetsentocht Schilde - Westmalle 

Op 15 oktober 2017 heeft het APZ een koetsentocht georganiseerd 
tussen Schilde en Westmalle. De rit, ongeveer 25 kilometer, werd 
uitgestippeld door Willo Van Berkel die samen met echtgenote Ingrid 
ook zorgden voor de nodige versnaperingen op de rustplaats. 

Er waren tien koetsen ingeschreven. Tevens waren er ook een aantal 
ruiters. Het geluk kwam uit de hemel. Prachtig weer. Mooie en 
rustige omgeving. De rit was grotendeels over boswegen. Een pluim 
voor de organisator. Dit beloofd voor de kerststallenrit van 26 
december die eveneens door Willo zal worden uitgestippeld. 

  

 
Smulrit te Zutendaal 
 
Op 22-10-2017 werd er vanuit het APZ deelgenomen aan de smulrit 
te Zutendaal met 4 leden. De naam was niet gestolen want er waren 
voldoende rusten voorzien waarbij telkens te eten viel. 
 
Paardenwijding 
Op 05 november 2017 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 19 november 2017.  
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 17-12-2017 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 27-01-2018 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 Tine Bax (vierspan ponies) en Edouard 
Simonet (vierspan paarden).  Verdere informatie zal in het volgende 
clubblad worden vermeld. 
 
  



 

AGENDA 
 

Datum Ptn Omschrijving 

2017   

03/04/05-11  Opendeur Koetsenbouwer Van Den Heuvel 

05-11-2017 5 APZ - Paardenwijding te Zandhoven 

19-11-2017 5 APZ - Paardenwijding te Millegem 

24-11-2017  APZ - Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel om 20.00 uur 

17-12-2017  APZ - Koetsenbeurs 

26-12-2017 5 APZ – Kerststallenrit 
Vertrek : Parking van de 

Populier in Zandhoven 

(achter het containerpark) 

Organisatie : APZ 

(Aangespannen Paard 

Zandhoven) www.apz-

zandhoven.be of Flor Van 

Dessel 0496/25.97.38 
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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 – Paardenwijding Zandhoven – 05 november 2017 

Informatie Zoals alle jaren verwachten wij een massale deelname van de leden van het 

APZ.  Na de rit samenkomst op de parking voor het nuttigen van een droogje 

en een natje zoals gewoonlijk. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

     
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 02 november 2017 
 

Vertrekplaats 
Jumpingterrein Zandhoven, Populierenhoeve te 2240 Zandhoven 

(aan het containerpark) 

Vertrek Dag 05 november 2017 

 Uur Bijeenkomst om 10.00 uur 
 

ZEKER TE VERMELDEN APZ – Paardenwijding Zandhoven 

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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St-Elooiviering met paarden- en tractorwijdingwijding 

Kerk Millegem – zondag 19 november 2017 

Beste Sint-Elooi vrienden, 

Graag nodigen wij u uit op onze jaarlijkse Sint-Elooiviering met paarden- en 
tractorwijding die dit jaar zal doorgaan op zondag 19 november aan het kerkje van 
Millegem (Sint-Antoniusstraat, Ranst). 

We spreken af vanaf 10u45 aan de weide in de Schawijkplasweg (paarden) of in de 
Boerenkrijglaan (tractoren) en vertrekken dan rond 11u15 voor een optocht door het 
dorpscentrum van Ranst. 

Jachthoornblazers, smeden, gezellige sfeer, een natje en een droogje... kortom, een 
evenement dat je dit najaar niet mag missen! 

In de kerk zal om 11 uur een misviering worden gehouden. Na deze misviering, rond 
12 uur, worden onze paarden en tractoren naar traditie gewijd. 
De affiche voor dit jaar vinden jullie in bijlage. 
Graag willen we benadrukken dat wij als vereniging geen enkele verantwoordelijkheid 
nemen voor deze viering, stoet of samenkomst. Wij vragen u dan ook om zeer 
voorzichtig te zijn op de openbare weg. 

We hopen jullie talrijk te mogen begroeten! 
Tot dan, 

Het bestuur van de Vriendenkring Sint-Elooi Wommelgem-Ranst. 

 

  



 

 
 
  



 

 
  



 

 
  



 

Opname van biggenkruid kan hanentred veroorzaken 

 

Hanentred is een gangafwijking die wordt gekenmerkt door het plots, 

onwillekeurig en overdreven opheffen van één of beide achterbenen tijdens de 

beweging. De aandoening bestaat in 2 vormen: de klassieke en de Australische 

hanentred. De klassieke vorm komt wereldwijd voor bij individuele paarden en 

kan het gevolg zijn van trauma ter hoogte van de achterbenen of letsels in de 

hals, maar vaak is de oorzaak niet gekend. Bij uitbraken van Australische 

hanentred daarentegen, zijn vaak meerdere paarden tegelijk aangetast. Meestal 

komen deze uitbraken voor tijdens de late zomer of herfst, typisch na een lange 

droogteperiode, bij paarden op arme weides met grote hoeveelheden 

biggenkruid (Hypochoeris radicata). 

Epidemiologie 

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden komt de aandoening niet alleen 

voor in Australië maar ook in Nieuw-Zeeland, de Verenigde staten, Zuid-

Amerika en Europa. In Europa blijft het voorlopig nog een zeldzaam 

voorkomende aandoening: een studie uit Frankrijk rapporteert 70 gevallen 

tussen 2003 en 2008 terwijl een studie uit Italië slechts 13 gevallen vermeld 

tussen 1991 en 2003. Recenter werd ook in het Verenigd Koninkrijk en in 

België een geval gerapporteerd.   

Oorzaken 

Het ontstaan van de ziekte wordt geassocieerd met Biggenkruid 

(Hypochoeris radicata), een kruid dat quasi overal in Vlaanderen voorkomt en 

vaak als ‘paardenbloem’ (Taraxacum officinale) aanzien wordt. Toch valt het 

onderscheid tussen beide planten vrij eenvoudig te maken: de stengel van het 

http://paarden.vlaanderen/userfiles/image/biggenkruid.jpg


 

biggenkruid is in tegenstelling tot die van de paardenbloem namelijk niet hol, is 

veel langer en heeft bovendien een verdikking net onder het bloemhoofdje. Heel 

vaak veroorzaakt biggenkruid geen problemen maar in bepaalde 

omstandigheden kan de plant stoffen produceren die Australische hanentred 

(Australian Stringhalt) veroorzaken bij grazende paarden. Welke stoffen precies 

de problemen veroorzaken is tot nu toe niet gekend, maar meest waarschijnlijk 

gaat het over terpenoiden. Terpenoiden worden door “planten in stress” 

aangemaakt als afweerreactie tegen andere organismen of klimaatfactoren 

(bijvoorbeeld droogte). 

Symptomen 

De symptomen variëren van mild opheffen tot ernstige klachten waarbij het 

paard de benen opheft tot tegen de buik gedurende meerdere seconden met een 

vreemde manier van bewegen tot gevolg. Daarnaast kan spieratrofie 

waargenomen worden ter hoogte van de achterhand, voornamelijk van de lager 

gelegen spieren. Af en toe zijn ook de voorbenen betrokken met als gevolg dat 

de aangetaste paarden frequent struikelen of door de voorbenen knikken. In een 

zeldzaam geval worden de stembanden aangetast met symptomen van cornage 

tot gevolg.   

Behandeling en prognose 

In eerste instantie moeten de paarden van de weide gehaald worden om verdere 

opname van biggenkruid te vermijden. Veel paarden herstellen spontaan na 2 

maanden tot een jaar maar een behandeling met fenytoïne kan de verbetering 

versnellen. Het toedienen van vitamines, ontstekingsremmers en strychnine 

heeft geen bewezen effect opgeleverd. Chirurgische behandeling is ook mogelijk 

maar volledige normalisatie van de beweging is niet verzekerd. 

Bestrijding van biggenkruid 

Goed weidemanagement, waaronder regelmatig maaien, gras inzaaien en 

bemesten van de weide, zal de grasmat verbeteren waardoor de hoeveelheid 

biggenkruid zal afnemen. De weide behandelen met herbiciden is effectief en 

ook het strooien van kalk heeft een positief effect in de bestrijding van 

biggenkruid.  

Auteur: Joke Rijckaert (UGent) 

(Bron: http://paarden.vlaanderen/nl/nieuws/Opname-van-biggenkruid-kan-hanentred-

veroorzaken#.WfDEk4hcKM9)  
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