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Vergadering van 31 december 2017 

 

 
 

Namens het bestuur van het APZ zou ik aan alle leden, onze 

medewerkers, onze sponsors en aan alle paardenliefhebbers een 

voorspoedig 2018 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 17-12-2017 in de 
gemeentelijke magazijnen van 
Zandhoven in de 
Populierenhoeve. 
Ondanks de slechte 
weersomstandigheden, hebben 
alle standhouders toch de weg 
gevonden naar onze locatie. 
Blijkbaar is deze koetsenbeurs dan 
toch wel geliefd. Ook alle 
medewerkers waren present zodat 
we terug een prachtig evenement 

konden aanbieden aan verkopers en (potentiële) kopers. 
  

Happy New Year 2018 



 

APZ-Kerststallenrit 

 
Op 26-12-2017 werd de traditionele Kerststallenrit gereden door 
leden van het APZ. De rit was georganiseerd door Willo Van Berkel en 
voerde de menners langs meerdere kerststallen. Tevens werd er een 
kleine quiz gekoppeld aan de rit. Meer hierover verder in het 
clubblad. 
 
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 05 januari 2018. Naar aanleiding van de vergadering wordt er 
ook een nieuwjaarsreceptie aangeboden. 
Niettemin houdt het APZ-bestuur eraan om U, begin januari 2018, 
toch een clubblad te bezorgen met enkele informaties. 
 
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. 
 
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 

2018   

05-01-2018  APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel om 20.00 uur 
Nieuwjaarsreceptie 

14-01-2018 1 Indoor Adegem 

21-01-2018 1 Indoor Bocholt 

04-02-2018 1 Indoor Grote-Brogel 

11-02-2018 5 APZ - Valentijnsrit 

17-02-2018  Bal van de Burgemeester te Zandhoven in 
zaal "De Populier", Populierenhoeve 
vanaf 20.00 uur. 

18-02-2018 1 Indoor Geel (Menk) 

23-02-2018  APZ - Jaarlijkse algemene 
ledenvergadering: te Zandhoven, Domein 
Bruyneel om 20.00 uur 



 

 
  



 

APZ  QUIZ  Kerststallentocht 2017  

Bij welke nummers van de APZ Kerststallentocht 2017 horen deze oude foto’s ??? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

De oplossingen waren : 

Eerste foto de kapel bij punt 36 

Tweede foto, de school in Viersel, gezien na punt 35 

Derde foto, de bib bij het rond punt in Oelegem : punt 19 

Vierde foto : het torenplein in Oelegem , punt 18 

Vijfde foto, het kasteel in Viersel, punt 39 

 

De foto op het routeblad was de Heilige Sint Jozef op de St Jozefstraat 

Punt 4 en punt 57 

 

Dank aan de deelnemers !!!! 

 

  

 



 

 

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 VALENTIJNSRIT - 11 februari 2018 

Informatie Onderweg is er een valentijnsdrank en –koek voorzien. 

Leden APZ: gratis – Niet-leden APZ: 5,00 € 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

24 1 10 40 50 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 9 februari 2018 
 

Vertrekplaats Zal vermeld worden in het volgend clubblad. 

Vertrek Dag 11 februari 2018 

 Uur 11.00 
 

ZEKER TE VERMELDEN VALENTIJNSRIT 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD 

Leden: Gratis – Niet-leden: 5,00 € 
Met hoeveel personen ? 

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 

 

  

mailto:apz79@hotmail.com
mailto:apz79@hotmail.com


 

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 Edouard Simonet en Tinne Bax 

 

Wanneer: Zaterdag 27 januari 2018 

 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 : 16 januari 2018  !!! 

 

 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 16 januari 2018 
 

  



 

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 2018 : 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 



 

APZ Foto Quiz   december 2017 
 

Vraag 1 : Wie herkent het jaar en locatie van het evenement op bijgevoegde foto’s ? 

 

  



 

 

 
 

 

Antwoord : Paardenwijding Zandhoven 2004 

  



 

Zo houd je de winterkou buiten de stal 

Een goede voorbereiding... 

Hoe houd je de winterkou buiten de stalmuren? Welke 

voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden om je 

paard in en buiten zijn stal te beschermen tegen 

temperaturen onder nul en de gevolgen daarvan?  

   

Tekst: Ariane Fries / Foto’s: Horses im Media/Schneider, 

Wentscher, IMAGO, www.slawik.com, www.stuewer-

tierfoto.de, www.pferdefotoarchiv.de  

   

1. Strooimateriaal 

Na een uur winterse training in de overdekte rijhal komen 

Johnny en Erica moe maar voldaan naar buiten. Voor ze 

het weet, ligt Erica op de grond. Ze had niet in de gaten 

dat de regen ondertussen ijs was geworden. Door de 

vrieskou is de bestrating net buiten de rijhal veranderd in 

een schaatsparadijs. Om te voorkomen dat meer ruiters 

(en paarden) uitglijden, gooit zij snel wat strooimateriaal 

op de grond. De eigenaar van de stal had gelukkig tijdig 

in de gaten dat het zou gaan vriezen en heeft een hele ton hiervan klaar gezet. Gelukkig geen 

strooizout. Dat is weliswaar effectiever dan strooimateriaal, maar heel slecht voor de hoeven 

van het paard en voor de hondenpoten. Als de grond niet bevroren is, kun je uiteraard volstaan 

met het opzijschuiven van de sneeuw. En dan maar wachten tot het eindelijk weer gaat 

dooien….  

   

2. Drinkwater 

Iets waar ruiters en staleigenaren voor vrezen, zijn bevroren leidingen. Door de vorst kunnen 

deze springen. Maar geen water (geven) is uiteraard geen oplossing. Paarden hebben ook in 

de winter vloeistof nodig voor hun stofwisseling. Daarmee maken zij onder andere speeksel 

en maagzuur aan. Op stal zorgen (als het goed is geregeld) geïsoleerde leidingen en 

drinkbakken voor het nodige water. In de paddock is dat een ander verhaal. Zolang de ijslaag 

op het water niet al te dik is, kunnen paarden prima zonder extra voorzorgsmaatregelen 

drinken. Ze drukken de dunne ijslaag met hun neus kapot of stampen deze zelfs met hun 

hoeven kapot. Als het nog kouder wordt, helpt het om stro als isolatie tussen de waterbakken 

te persen. Verder kun je alleen maar elke ochtend het ijs kapotslaan en vers water aanbieden. 

Als je het water een beetje opwarmt, bevriest het niet zo snel. 

   

3. Modder 

Ook in de winter zouden paarden regelmatig naar buiten moeten kunnen. Modderige 

paddocks en bevroren, oneffen grond zijn geen reden om de paarden dag en nacht op stal te 

houden. Een oplossing is om te zorgen dat in de paddocks modder en vorst geen kans krijgen. 

Het belangrijkst is dat de fundering, de tussenlaag en de toplaag van de paddock, vorstvrij 

gehouden wordt. Alleen zo kun je voorkomen dat de paardenhoeven in de winter beschadigd 

raken. Kies nooit voor asfalt of beton als bodem van je paddock. Als je voldoende ruimte 

hebt, kun je een plek in de paddock creëren waar je paarden kunnen rollen. Bij een 

ondergrond met houtsnippers vinden paarden het heerlijk om buiten te zijn, ook bij lage 

https://content.mailplus.nl/m16/links/hartvoordieren/nct34619960/zxFmYdyt9nDEU5P


 

temperaturen. Zand is in de winter niet aan te raden als bodem voor de paddock. Sommige 

paarden eten het zand als ze zich vervelen en dat kan zandkoliek veroorzaken. Als 

uitgangspunt geldt eigenlijk: liever een kleine paddock dan helemaal geen paddock, maar een 

paddock kan nooit de vervanging zijn voor de noodzakelijke dagelijkse beweging die het 

paard nodig heeft.  

   

4. De bodem van de rijbaan en de rijhal tegen vorst beschermen 

Minstens een keer per jaar werkt er echt niets meer. Dan liggen alle rijmogelijkheden lam 

door sneeuw en vorst. Als je vooraf al een goede planning maakt, kun je ook bij vorst normaal 

doorrijden. Speciaal aangelegde rijbanen met speciale bodemmengsels voorkomen weliswaar 

niet dat de grond bevriest, maar je kunt wel tijdens lage temperaturen blijven rijden. Kunststof 

haksel en een zand-textielvezel mengsel bevriezen zelden of nooit. Bovendien voeren beide 

materialen de regen goed af en voorkomen ze dat je rijbaan een groot zwembad wordt. Met 

magnesiumchloride als bijmenging kun je achteraf de bodem alsnog wintervast maken.  

   

5. Niet ingeblikt, alsjeblieft! 

In gesloten stallen heerst vaak een gebrek aan zuurstof. Frisse lucht en tocht worden door 

elkaar gehaald. Om tocht te voorkomen, worden de staldeuren en –ramen soms potdicht 

afgesloten. Luchtverfrissing is daardoor niet mogelijk. Frisse lucht bevat ca. 21 procent 

zuurstof en 0,03 procent kooldioxide. Uitgeademde lucht bevat nog maar een zuurstofgehalte 

van zestien procent, maar daarentegen wel vier procent kooldioxide. Zonder luchtverversing 

stijgt het kooldioxidegehalte en dat bemoeilijkt de ademhaling. Een zuurstoftekort bij paarden 

uit zich in vermoeidheid, apathie, stofwisselingsstoornissen en een verhoogde pols- en 

ademfrequentie. Daarom moet er altijd frisse lucht op stal zijn. Bijvoorbeeld door het openen 

van ramen en deuren zodanig tegen elkaar open te zetten dat er geen tocht ontstaat. Dat zorgt 

voor een natuurlijke luchtverversing. De voorwaarde is wel dat het er altijd een beetje waait. 

Met behulp van technische systemen kan de luchtcirculatie worden gegarandeerd. Paarden die 

op natuurlijke manier worden gehouden, kunnen goed tegen een dergelijk briesje. Het moet 

natuurlijk niet zo zijn dat je bijna van de poetsplaats wegwaait. En wie het precies wil weten: 

de luchtsnelheid mag niet hoger zijn dan 0,2 meter per seconde….  

   

6. Mestvorken, schoppen en kruiwagens 

De mest ligt torenhoog op de kruiwagen. En bovenop ligt de mestvork die het geheel bij 

elkaar moet houden. Domme pech als dan een wiel losschiet en de hele boel zich bij winterse 

temperaturen over het erf verspreidt. Zorg er voor dat piepende wielen en losse schroeven zijn 

gerepareerd voordat het buiten koud wordt. Bevestig een bord aan de muur waar je al het 

gereedschap aan kunt hangen. Dat voorkomt een heleboel rommel en het beperkt het gevaar 

dat je over de spullen struikelt. Mestvorken die zomaar op de grond rondslingeren vormen 

zowel voor twee- als voor viervoeters een groot risico.De mest ligt torenhoog op de 

kruiwagen. En bovenop ligt de mestvork die het geheel bij elkaar moet houden. Domme pech 

als dan een wiel losschiet en de hele boel zich bij winterse temperaturen over het erf 

verspreidt. Zorg er voor dat piepende wielen en losse schroeven zijn gerepareerd voordat het 

buiten koud wordt. Bevestig een bord aan de muur waar je al het gereedschap aan kunt 

hangen. Dat voorkomt een heleboel rommel en het beperkt het gevaar dat je over de spullen 

struikelt. Mestvorken die zomaar op de grond rondslingeren vormen zowel voor twee- als 

voor viervoeters een groot risico.  

   

7. Helemaal schoon 

Waarom heeft iedereen het toch altijd over de voorjaarsschoonmaak? Een opgeruimde 

zadelkamer is ook in de winter erg prettig. En tijdens het opruimen kun je meteen sorteren. 



 

Gooi alle medicijnen en zalfjes waarvan de houdbaarheid verlopen is, weg. Tegelijkertijd kun 

je je winterdekens eens goed nakijken en de zweetdeken uit de zadelkast halen. Kijk ook 

meteen de elektriciteitsleidingen en stekkerdozen na zodat je kapotte leidingen tijdig ontdekt 

en kunt laten maken. Ruiters zijn over het algemeen erg blij met een verwarmde zadelkamer, 

maar pas op met elektrische kachels. Het is erg duur en ze vormen, in de buurt van brandbaar 

materiaal, een groot gevaar.   

   

8. Voorkom de paardenwinterblues 

Een paardeneigenaar houdt zich gemiddeld dagelijks drie uur bezig met zijn paard. De 

overige uren brengt de vierhoever door met eten en slapen. Het is dan niet vreemd dat paarden 

zich snel vervelen. Zorg voor veilig speelgoed voor je ros. Hang bijvoorbeeld eenvoudige 

stukken hout in de stal of leg deze in de paddock. Dat houdt hem een heel poosje bezig. Maar 

pas op, niet alle soorten houten zijn geschikt. Frambozenstruiken, bessenstruiken, hout van 

loofbomen en naaldhout zijn prima. Leg daarvan enkele dikke houten stammen in de paddock. 

Tussen de waterbak en de voerbak fungeren deze als ideale fitnesstrainer. Want je paard moet 

elke keer als hij naar de waterbak wil zijn benen optillen. Ook een paardenbal geeft vaak 

afleiding tegen verveling.  

   

9. De vorst in het hooi 

In het ideale geval zijn de temperaturen op stal en buiten gelijk. Dat heeft helaas tot gevolg 

dat nat hooi kan bevriezen. Voor allergische paarden is dat een probleem. Als de 

staleigenaar  droog voer of kuilvoer aanbiedt, kun je het best tijdens de wintermaanden daarop 

overstappen. Zo niet, dan kun je het hooi met warm water wassen, dan bevriest het niet zo 

snel. Of leg het voorgeweekte hooi in een speciale bak waar je het tot de volgende 

voederbeurt bewaart. Wie de kans heeft hooi buiten te voeren, bijvoorbeeld in een paddock of 

in een open stal, hoeft het hooi alleen maar goed op te schudden. 

   

10. Winterrust voor de weide 

Tijdens de zomermaanden hebben de weides flink wat te verduren gehad. Je ziet hier en daar 

kale plekken en de paardentoiletten zijn ook kenmerkend voor elke paardenweide. Voor de 

weide echt toekomt aan haar winterrust, moet de staleigenaar de weide nog een keer walsen 

en slepen, om ervoor te zorgen dat de wei ook volgend jaar geschikt is voor de paarden. 

Hij/zij kan alles controleren en dan gelijk kapotte palen vervangen en de stoomdraden 

opnieuw vastzetten. Als de grond bevroren is, kunnen de paarden ook in de winter in de 

weide. In bevroren toestand kunnen de paardenhoeven het gras niet meer beschadigen.   

(Bron: http://www.rosmagazine.nl/specials/special_winter/voorbereiden.html) 

 

http://www.rosmagazine.nl/specials/special_winter/voorbereiden.html

