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(ANTWERPEN)

Vergadering van 30 april 2018
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 donderdag 3 mei 2018 te beginnen met het
opbouwen van het terrein.
Medewerkers mogen zich nu al kenbaar maken bij Liliane (GSM0496-25 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.

AGENDA
Datum
2018
06-05-2018
12/13-05-2018
20-05-2018

Ptn Omschrijving
1
1
1

APZ - Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd
Saive: CAN* - CAN** - CAR
Recrea-Men Panhoventocht
Vertrek : Manege
Organisatie : Recrea-Men,
Panhof, Panhovenstraat 5 voor meer info bel naar Nele
in 3990 Peer
Stevens 0496/20.14.56

21-05-2018

1

Lentewandeling Oost Eeklo
Vertrek : Te bevragen
bij de organisator

25-05-2018
26/27-05-2018

1

Organisatie : De
Schipdonkmenners
Voor meer info bel naar Guido
Claeys 0473/28.17.43

APZ - Ledenvergadering: te Zandhoven,
Domein Bruyneel om 20.00 uur
Vaux-Sur-Sûre: CAN* - CAN** - CAR

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

Mortsel, 21 mei 2018

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

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

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 ...........
2) STAND
...........
3) PRIJZEN
...........

VAN 100,00 EURO
VAN 150,00 EURO
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

Zomereczeem
Wat is zomereczeem?
Zomereczeem is een chronische seizoensgebonden en elk jaar terugkerende dermatitis.
Paarden over de hele wereld zijn aangetast, met een globale prevalentie in alle
paardenrassen tussen de 3 en 5%. Zomereczeem kan bij alle paardenrassen voorkomen,
maar bepaalde rassen (IJslandse pony, Shetland pony, Welsh pony, Friezen) zijn erg
gevoelig voor deze aandoening en men vermoedt een erfelijke predispositie. Bij Shetland
pony’s en Friezen in Nederland is de prevalentie van zomereczeem respectievelijk 7,5% en
18,2%, bij Belgische warmbloedpaarden in Vlaanderen 10%.
De aandoening wordt veroorzaakt door een overgevoeligheidsreactie
type I ten opzichte van speekselantigenen van
voornamelijk Culidoides muggen. Culicoides spp. (‘knijten’) zijn kleine
mugjes (0,5 - 3mm) die vooral voorkomen in de buurt van water en
vegetatie. De larvaire stadia ontwikkelen zich in modder of rottend
plantenmateriaal. Vooral in vochtige zomers groeit de populatie mugjes
explosief en kunnen ze veel overlast veroorzaken. De mugjes zijn vooral
actief tijdens zonsopgang en zonsondergang. Culicoides kunnen niet
goed vliegen, dus als er veel wind staat zijn er nauwelijks mugjes. De
meeste Culicoides soorten steken zelden dieren op stal.

Symptomen zomereczeem
Zomereczeem is een van de meest voorkomende huidallergieën bij paarden.
De symptomen openbaren zich vaak vanaf een leeftijd van 3-6 jaar en worden ieder jaar
erger als het paard in contact blijft komen met de mugjes. In de winter zijn de paarden
(nagenoeg) klachtenvrij. Het meest voorkomende symptoom bij paarden met zomereczeem
is een intense jeuk, vooral ter hoogte van de manen en staartbasis, maar ook de buik en
het hoofd kunnen aangetast zijn. In het beginstadium ziet men roodheid, papels, schilfers
en jeuk. Ten gevolge van het schuren ontstaan er secundaire letsel zoals kale plekken,
krabwonden, bloedingen en korstvorming. Hierdoor worden de primaire letsels
gemaskeerd, en kunnen deze letsels ook aanleiding geven tot secundaire infecties. Door het
voortdurend schuren breken de haren af, waardoor een zogenaamde ‘rattenstaart’ kan
ontstaan. In het chronisch stadium worden meer uitgebreide letsels gevonden, waaronder
ernstige kaalheid en een verdikte huid.

Diagnose zomereczeem
De diagnose van zomereczeem wordt vooral gesteld op basis van de voorgeschiedenis
(ras, terugkerende seizoensgebonden symptomen), het klinisch onderzoek (o.a. lokalisatie
van de letsels) en uitsluiten van andere mogelijke oorzaken van ernstige jeuk ter hoogte van
de voorkeur-lokalisaties. Bijkomende testen die kunnen helpen om de diagnose te stellen zijn
een intradermale huidtest met extracten van Culicoides en het aantonen van antigenspecifieke IgE antilichamen. Bij de intradermale huidtest worden Culicoides allergenen
intradermaal ingespoten, wat aanleiding geeft tot het optreden van onmiddellijke huidreacties
bij paarden met zomereczeem. Vervolgens wordt de omvang van de reactie gemeten op
verschillende tijdstippen (bv. na 30 min en/of 1u en 4u). Er komen echter zowel vals
negatieve als vals positieve resultaten voor. IgE antilichamen tegen Culicoides allergenen
kunnen in serum of plasma opgespoord worden met behulp van een ELISA test die gebruik
maakt van een extract van Culicoides of recombinante Culicoides antigenen. De
diagnostische waarde van de ELISA is het hoogst in de periode waarin de symptomen
aanwezig zijn.

Behandeling zomereczeem
Er is tot op heden geen efficiënte behandeling van zomereczeem. Corticosteroïden en
antihistaminica kunnen gebruikt worden om de allergische reactie te onderdrukken. Het
gebruik van corticosteroïden kan op lange termijn echter nadelen met zich meebrengen,
zoals immunosuppressie, spieratrofie, osteoporose en laminitis, vooral wanneer ze
systemisch worden toegediend. Lokale behandeling heeft daarom de voorkeur.
Antihistaminica werken het best wanneer ze preventief toegediend worden voor het begin
van het allergieseizoen. Ze werken veel minder eenmaal het allergieseizoen is begonnen. De
combinatie van corticosteroïden met antihistaminica kan de dosis van de steroïden helpen
reduceren.
Hypo- of desensibilisatie bestaat uit opeenvolgende antigeeninjecties, waarbij de dosis
gedurende een aantal weken wordt opgedreven. Paarden met zomereczeem kunnen
gedesensibiliseerd worden door regelmatige injecties met Culicoides antigen, maar de
resultaten zijn erg wisselvallig. Omdat de relevante allergenen in Culicoides extract in een
lage concentratie aanwezig zijn en het extract daarnaast nog verschillende andere
substanties bevat, is het moeilijk om de dosis en de frequentie van injecties te
standaardiseren.
Ook het aanpassen van de voeding (minder krachtvoer en eiwit) of het toevoegen van
bepaalde voedingssupplementen (bv. omega-3/omega-6 vetzuren en nicotinamide) zou een
gunstig effect hebben als (bijkomende) behandeling van zomereczeem bij paarden. Er dient
nog verder onderzoek verricht te worden naar de optimale samenstelling van deze
supplementen.
Daarnaast zijn er ook nog een aantal alternatieve behandelingsmogelijkheden beschreven,
zoals homeopathie en acupunctuur. Wetenschappelijke gegevens die de werkzaamheid van
deze alternatieve benaderingen aantonen ontbreken echter.
Het is belangrijk om contact met de Culicoides muggen zoveel mogelijk te vermijden. Er
zijn echter geen goede insecticiden met een lange werking voor paarden beschikbaar. Men
kan gebruik maken van pyrethroïden (permetrine, deltametrine) als spray of spot-on. Deze
producten zijn niet geregistreerd voor het paard (wel voor runderen). Oormerken met
pyrethroïden (gebruikt bij runderen) kunnen aangebracht worden in de manen of de staart.
Pyrethroïden hebben echter een korte werking.
Preventief kan men de paarden opstallen tijdens de actieve periode van Culicoides (late
namiddag en ‘s morgens). De stallen moeten vrijwel hermetisch afgesloten zijn en indien
muggengaas gebruikt wordt voor de stalopeningen, moet zeer fijnmazig gaas (> 25 gaatjes/
cm2) gebruikt worden. Het gebruik van ventilatoren in de stal wordt eveneens
aangeraden: Culicoides muggen zijn relatief slechte vliegers en zoeken vooral windstille
plekken op.
Men kan ook een ‘eczeemdeken’ (al dan niet met masker) gebruiken als bescherming tegen
de mugjes. Deze dekens geven doorgaans goede resultaten.
Verschillende oliën en vetten kunnen op de huid aangebracht worden om het ongemak te
verlichten en als fysische barrière tegen de muggen. Toevoeging van citronella of andere
plantenextracten zou een afwerend effect hebben op de mugjes, maar de werkzaamheid
tegen zomereczeem werd niet wetenschappelijk aangetoond en uit enquêtes blijkt dat de
klinische resultaten van deze lokaal aangebrachte producten sterk variëren. Eén van de
redenen is dat door het zweten of door regenval de effectiviteit van deze producten vlug
vermindert. Daardoor moeten deze producten frequent aangebracht worden, wat niet altijd
praktisch haalbaar is.

Conclusie en referenties
Als conclusie kan gesteld worden dat de meest aangewezen manier om momenteel
zomereczeem aan te pakken het verminderen van het contact van de paarden met de
muggen is door middel van omgevingsmaatregelen. Daarbij is het gebruik van
beschermende dekens een belangrijke component. Dit kan aangevuld worden met het lokaal
aanbrengen van oliehoudende producten, al dan niet in combinatie met repellentia of
insectiden. Een systemische therapie met corticosteroïden mag enkel toegepast worden als
de rigoureus toegepaste omgevingsmaatregelen onvoldoende resultaat geven.
Voedingssupplementen of rantsoenaanpassingen kunnen voor sommige paarden een
bijkomend gunstig effect hebben.

Referenties
Claerebout E., 2009. Parasitaire ziekten bij huisdieren: Deel 3 - Paard. Cursus Faculteit
Diergeneeskunde, Universiteit Gent, Merelbeke.
Daamen C., 2016. De wetenschappelijke basis ter identificatie en behandeling van
zomereczeem-gevoelige paarden. Masterproef-thesis faculteit Diergeneeskunde, Universiteit
Gent.
Deprez P., 2010. Zomereczeem bij paarden. Vraag- en antwoord, Vlaams Diergeneeskundig
Tijdschrift 79, 156-157.
Peeters, L.M., Janssens, S., Coussé, A., Buys, N., 2014. Insect bite hypersensitivity in
Belgian warmblood horses: prevalence and risk factors. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift
83, 240-249.
(Bron: http://paarden.vlaanderen/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Zomereczeem-714)

ZOEKERTJES / TE KOOP:
Het APZ heeft volgend mailtje ontvangen op 11 april 2018:
Ik ben Robert Wouters uit Rumst.
Een kleine tien jaar geleden heb ik en mijn vrouw van de weduwe van
een overleden hoefsmid een pand gekocht.
Die hoefsmid zijn hobby was mensport.
De weduwe had mij gevraagd of ik de koetsen en de nog resterende
paarden (2) wou overnemen. Ik heb dat gedaan omdat er in de buurt
nog mensen vertrouwd waren met het mennen zodat we nog wel wat
uitstappen hebben kunnen doen.
Nu zijn we dus zoveel later, één der paarden is overleden en er zijn
geen geïnteresseerden meer om nog te rijden.
Wij hebben nog wel paarden maar die zijn voor jumping.
Vandaar dat wij nu alle koetsen en span getuig zouden willen van de
hand doen.
Het gaat om vijf koetsen met span tuig. Daarnaast hebben wij ook
een enorme hoeveelheid aan los span tuig. De hoefsmid had
eigenlijk een soort van museum opgebouwd. Wij zoeken
geïnteresseerden voor de ganse voorraad.
Wij zouden graag in contact komen met kenners die ons bij de
verkoop kunnen helpen of die zelf een bod zouden willen doen op het
ganse pakket.
Uiteraard denken wij dan in eerste instantie aan iemand zoals u.
Dus als u interesse hebt hadden wij dit graag van u vernomen.
Ik voeg enkele foto’s bij van de koetsen.
Mijn gegevens:
Robert Wouters, Doornlaarlei 5, 2840 Rumst
GSM: 0478 888 287
Met vriendelijke groeten,
Robert.

