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Vergadering van 30 maart 2018 

FHE 25-02-2018 - Battle - Rechtzetting 

Op 25-02-2018 werd in Flanders Horse Expo de "Battle" 
georganiseerd. In ons vorig clubblad hebben we jammer genoeg een 
fout geschreven. Buiten de door ons vermelde deelnemers was er 
nog iemand van het APZ dat hieraan deelnam, namelijk Bruno 
Taverniers, één van de oudste leden van onze vereniging. 

   

 

 

 



 

APZ - Paasrit 

Op Paasmaandag 2 april 2018 heeft het APZ haar jaarlijkse paasrit 
georganiseerd. De start was aan "De Bonte Os" te Mol. De rit werd 
gereden op basis van een kaart met knooppuntnummers. Er namen 
een zestal menners deel alsook enkele ruiters.  De verste menner was 
afkomstig van de streek rond Kortrijk. Het was een mooie rit van 
ongeveer een 30-tal kilometer. 
 

  
 

  
 
APZ – Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd 
Op zondag 06 mei 2018 gaat onze jaarlijkse "Dressuur- en 
Vaardigheidswedstrijd" door op het domein "Moervelden" te 2520 
Ranst (Broechem), Bistweg 11. 
Verder wordt er een extra proef ingericht voor de categorie met de 
meeste deelnemers: PRECISIE VAARDIGHEIDSPROEF. 
We hopen dan ook, zoals in het verleden, op vele medewerkers om 
een prachtige wedstrijd in elkaar te steken.  Het is een uitdaging die 



 

we als club aangaan en willen dan ook onze goede naam alle eer 
aandoen. 
Bedoeling is om vanaf vrijdag 4 mei 2018 te beginnen met het 
opbouwen van het terrein. 
Medewerkers mogen zich nu al kenbaar maken bij Liliane (GSM- 
0496-25 97 38). 
 
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 

2018   

30-03-2018  APZ - Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel om 20.00 uur 

02-04-2018 5 APZ – Paasrit (info: zie verder) 

08-04-2018 1 Fosheitocht te Kinrooi (Info: zie verder) 

29-04-2018 1 Aalst: CAN* - CAN** - CAV 

06-05-2018 1 APZ - Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd 

 
  

 



 

 

 

KPV 2018 

   

 

  KINROOISE 

    PAARDEN 

      VRIENDEN 

“fosheitocht” 
Ruiter - en koetsentocht 

8 April 2018 te Kinrooi 
 

In samenwerking met de sportraad organiseren wij de veertiende oriëntatierit langs het 

natuurgebied “De Zig” van de gemeente Kinrooi en de “Itterseheide” van de gemeente 

Leudal. 

 

Inschrijven kan vanaf 8.30u en vertrekken vanaf 9u tot 11u bij de   FAMILIE GEERITS 

FOSHEISTRAAT 130 TE 3640 KINROOI  MOLENBEERSEL (er wordt 

gezorgd voor de nodige bewegwijzering) 

 

De rit is ongeveer 27 km lang.  Onderweg voorzien we een cherrystop en een lunchpauze. 

Inschrijvingsgeld met lunchpakket bedraagt 8 Euro voor koetsiers en ruiters. 

Overige deelnemers kunnen ook een lunchpakket verkrijgen aan 8 Euro. 

 

Wij bieden jullie een fijne dag paardenplezier aan met vele zandwegen in een landschappelijk 

mooie omgeving. 

 

Mogen wij u ook vragen deze tocht bekend te maken aan paardenliefhebbers of verenigingen 

uit uw omgeving. 

Inschrijven is niet nodig maar voor meer informatie kan u steeds terecht bij Jacques Teuwen. 

Sevensstraat 34 te Kinrooi.  Tel. : 089/70 26 31 …. 

 

Het inrichtend bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of diefstallen. 

 

Telefoon tijdens de dag van de tocht :   0032/475 98 20 96                SECRETARIAAT 

VERTREKPLAATS 

 

 

 

  

ORIENTATIERIT 



 

 

6 mei 2018 

Dressuur- & Vaardigheidswedstrijd 

1-, 2-, 4-span & tandem ponies/paarden 

In Ranst, georganiseerd door het APZ   

Wedstrijdterrein : Domein Moervelden, Bistweg 11 – 2520 Ranst 

 

Inkom Gratis 

Extra proef voor de grootste categorie van de dag 

PRECISIE-VAARDIGHEIDSPROEF 

Prachtige prijzen !!! 

Organisatie : Menvereniging APZ (Aangespannen Paard Zandhoven) 

Voorzitter : Flor Van Dessel, Laaglandweg 13 - 2610Wilrijk 

Gsm.: 0496 / 25.97.38    mail : apz79@hotmail.com      www.apz-zandhoven.be   

mailto:apz79@hotmail.com


 

Mortsel, 18 april 2018 
 

 
  

 

 

Aan de sponsors van de jaarlijkse Dressuur- en 

         Vaardigheidswedstrijd 

van het APZ te Zandhoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte Sponsors, 

 

De jaarlijkse dressuur- en vaardigheidswedstrijd met koetsen en paarden te Zandhoven was 

ieder jaar een groot succes. Dit niet alleen door het groot aantal deelnemers, die voor een 

boeiend spektakel zorgden en bewijs leverden van vakkennis op het gebied van mennen, maar 

meer nog door het groot aantal toeschouwers die er meestal een familie bijeenkomst van 

maakten. 

 

Voor de 3de maal organiseren wij onze wedstrijd op het Domein Moervelden te 2520 Ranst, 

Bistweg 11. Zowel de deelnemers als de toeschouwers zijn heel lovend over deze locatie. 

 

In alle eerlijkheid moeten we nochtans toegeven dat zonder sponsering een goede en vlotte 

organisatie niet mogelijk is. 

 

Wij houden eraan om allen die ons voorgaande jaren gesteund hebben aan te schrijven, hun 

van harte te bedanken voor de steun die ze vroeger hebben geleverd en de hoop uit te drukken 

dat wij diezelfde steun dit jaar nogmaals mogen genieten. 

 

Dit jaar heeft de dressuur- en vaardigheidswedstrijd plaats op zondag 6 mei 2018. 

 

Wij danken U bij voorbaat, 

 

Hoogachtend, 

 

 

Flor Van Dessel 

Voorzitter APZ 

 

  

 
Aangespannen Paard V.Z.W. 

P.a. : Didier BILLIET 

          Molenlei  112 

          2640    MORTSEL 

GSM  :  (0496) 25 97 38 

Email : apz79@hotmail.com 

Web: www.apz-zandhoven.be 

Bankrekeningnr. : 

BE79 7331 4131 9633 

BIC-code: KREDBEBB 

mailto:apz79@hotmail.com
http://www.apz-zandhoven.be/


 

    

 
 
VOOR 
AANGESPANNEN PAARDEN 
TE 
RANST 

 

 Sponsering wedstrijd op zondag 6 mei 2018 
 

 SECRETARIAAT: VAN DESSEL Florent 

     Laaglandweg, 13 

     2610 Wilrijk 

     GSM: 0496 25 97 38 

     Email: apz79@hotmail.com 
 

 Ik ondergetekende ........................................................................................ 

 woonachtig te: ............................................................................................ 

 Telefoon: .................................. 

 

 wens een sponsering te doen van: 
 

           Aantal 

  1) SPANDOEK   ...........  VAN   100,00 EURO 
  2) STAND          ...........  VAN   150,00 EURO 
  3) PRIJZEN       ...........     VAN   .......... EURO 
 

 Aftrekbaar van de belastingen. 

 

 De betaling kan geschieden door overschrijving op onze rekening 

 BE79 7331 4131 9633 (BIC-CODE: KREDBEBB) of contant 

 

 Datum:   ........... / ..................../ 2018 
   

 HANDTEKENING  APZ    HANDTEKENING SPONSOR 

 

 NAAN & FUNKTIE – STEMPEL   NAAM & FUNKTIE - STEMPEL 
 

  



 

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 

  



 

ZOEKERTJES / TE KOOP: 
 
Beste  
 
Mijn grootvader zaliger Jos Goolenaers was vroeger lid van uw club. 2 
jaar geleden is hij overleden. We hebben nog steeds 4 koetsen staan 
en getuig voor een dubbelspan. 
Wegens plaatsgebrek overweeg ik om dit te verkopen, bij voorkeur in 
1 lot. Mijn vraagprijs is €3000, ik sta echter open voor een goed bod. 
Is er bij U in de club mogelijks interesse? 
Dank bij voorbaat voor uw reactie. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Mathias Verhoeven 
0473 855 638 
 

 

 



 

  

  

  

  



 

  

  

  
 
 
 


