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WILRIJK 1

(ANTWERPEN)

Vergadering van 25 mei 2018
APZ – Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd
Op zondag 06 mei 2018 heeft het APZ haar jaarlijkse "Dressuur- en
Vaardigheidswedstrijd" georganiseerd op het domein "Moervelden"
te 2520 Ranst (Broechem), Bistweg 11. Dit is niet van een leien dakje
gegaan. Bepaalde omstandigheden, buiten onze wil om, lagen aan
de basis van het feit dat onze wedstrijd pas in mei kon doorgaan.
Niettegenstaande kan het APZ toch terugblikken op een geslaagde
editie. Uiteindelijk 36 deelnemers hebben het beste van zichzelf en
hun gespan gegeven met als resultaat een prachtige wedstrijd.
Zoals vorig jaar werd er eveneens een extra proef ingericht voor de
categorie met de meeste deelnemers: PRECISIE
VAARDIGHEIDSPROEF. Ook dit jaar werd de winnaar, Arianne Oorts,
lid van het APZ, beloond met een mountainbike gesponsord door
Mevrouw Edwige Desmet, Erevoorzitter van het APZ.

Internationale wedstrijd te Valkenswaard - 24/27 mei 2018
Tijdens de menwedstrijd te Valkenswaart hebben de leden van het
APZ die deelnamen zich van hun beste kant laten zien: bij de
vierspannen behaalde Edouard Simonet een 3de plaats, Glenn Geerts
een 5de, samen goed voor een 2de plaats als team (derde menner
was Dries De Grieck); Sven Stuyck behaalde een mooie 4de plaats bij
de dubbelspannen. Proficiat aan alle deelnemers met het behaalde
resultaat.

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
10-06-2018

Ptn Omschrijving
1

20st Keizer Karel koetsentocht
Vertrek : LRV terreinen Organisatie : Recrea-Men
aan de Boekweitbaan in
Kasterlee
Meer info op de Site of bij :
Marc Soontjes 0497/29.14.44

23/24-06-2018
01-07-2018

1

07/08-07-2018

1

27-07-2018

Aywaille: CAN* - CAN** - CAR
Tourtocht Camping Watermolen te
Berendrecht: zie affiche in clubblad
Linden: CAN* - CAN** - CAV
APZ - Ledenvergadering: te Zandhoven,
Domein Bruyneel om 20.00 uur

Rhinopneumonie
Rhinopneumonie komt nagenoeg elk jaar voor in Vlaanderen. Een infectie kan zich snel
verspreiden onder andere paarden. Meestal krijgen paarden die rhino oplopen enkel te kampen
met een milde verkoudheid. Helaas kunnen paarden ook ernstig ziek worden na een
besmetting. Enkele mogelijke gevolgen zijn schade aan het ademhalingsstelsel, verlammingen
aan de achterhand en abortus bij drachtige merries. Voorlopig is niet duidelijk waarom
sommige paarden zeer ernstig ziek worden ten gevolge van rhino, en andere paarden enkel
een verkoudheid oplopen. Gelukkig komen zenuwstoornissen maar heel erg zelden voor.
Bij vermoedens van een infectie contacteert u best uw dierenarts of DGZ Vlaanderen:
Annick Gryspeerdt
Dierenarts diagnosticus
Equi Focus Point Belgium | Industrielaan 29; 8820 Torhout
tel: 050 23 05 58 | fax 050 23 05 69
e-mail: annick.gryspeerdt@dgz.be | website: www.efpb.be

Een vaste meebewoner van onze paarden
Wanneer er zich een aantal uitbraken van rhinopneumonie voordoen, heerst er vaak veel
ongerustheid onder paardenhouders. De situatie is natuurlijk uitermate ernstig voor de
betrokken bedrijven, maar het is heel belangrijk om het geheel in het juiste perspectief te
blijven bekijken.
Rhinopneumonie is sterk verspreid onder onze paarden en voorzichtige schattingen geven aan
dat 60% of meer van onze paarden drager zijn van het virus. Dit wil zeggen dat het vrijwel
onmogelijk is om een bedrijf te vinden zonder dragers van rhinopneumonie. Dit wil ook
zeggen dat dat we er op een verstandige manier mee moeten omgaan.
Onze paarden worden er meestal op jonge leeftijd mee besmet via de oudere dieren op het
bedrijf. Hierna kunnen ze het virus op hun beurt aan andere paarden doorgeven. Daarnaast
kunnen ze zelf op latere leeftijd opnieuw besmet worden: De aanwezigheid van het virus in
het lichaam beschermt hen onvoldoende tegen een nieuwe infectie. Gelukkig verloopt het
merendeel van deze infecties zonder erge ziekteverschijnselen en blijft het beperkt tot milde
griepachtige symptomen (koorts en neusvloei gedurende enkele dagen). Er zijn echter een
paar uitzonderingen. Drachtige merries lopen het risico om te gaan aborteren na een infectie
en in minder frequente mate kunnen paarden de gevreesde verlammingsverschijnselen gaan
vertonen.

Belangrijkste aandachtspunten
Zieke dieren kunnen grote hoeveelheden virus verspreiden. De overdracht gebeurt door nauw
en direct contact met andere dieren. Daarom worden stallen met zieke dieren gedurende
minstens een drietal weken geblokkeerd om contact met andere paarden te vermijden. Ook
indien bijvoorbeeld speeksel, haar of neusvloei via een persoon, kleding, materiaal,.. van het
ene op het andere paard terecht komt, geldt dit als direct contact. Hoewel het virus niet zo
resistent is, zouden andere paarden op deze manier besmet kunnen worden. Via de lucht kan
het virus zich slechts over enkele meters verspreiden. Het gaat dus onmogelijk via de lucht

van de ene stal naar de andere stal over. Bedrijven in de buurt lopen met andere woorden
weinig risico, zolang er geen nauw contact met het aangetaste bedrijf is of recent geweest is.
Indien u een geval van rhino denkt te herkennen, dient u onmiddellijk uw dierenarts te
verwittigen en, in afwachting van een diagnose, ervoor te zorgen dat de betrokken
paarden niet met andere andere paarden in contact komen. Indien u een verdacht of
ziek paard hebt aangeraakt, kan u best uw kleding wisselen en douchen voordat u naar
een ander paard gaat.
Het is erg belangrijk dat een stal waar er ziekte optreedt, zijn verantwoordelijkheid
opneemt, de situatie meedeelt aan andere paardeneigenaars en tijdelijk alle contact met
andere bedrijven stopzet.
Deze maatregel is van het allergrootste belang en leek in het verleden verdere verspreiding te
beperken. Een algemeen transportverbod is een zeer ingrijpende maatregel en wordt in andere
landen niet toegepast, precies omdat vooral direct contact met de aangetaste dieren de
belangrijkste bron van verspreiding is.
Jaarlijks zijn er uitbraken van rhinopneumonie. Het is echter mogelijk om het aantal en de
uitgebreidheid van die uitbraken te verminderen door vaccinatie. Door de paarden regelmatig
te vaccineren, behouden ze een vrij goede weerstand tegen het virus. Daardoor zullen ze
enerzijds minder andere paarden besmetten en zijn ze zelf beter beschermd tegen infectie
uitgaande van andere paarden. De sleutelwoorden hierbij zijn “regelmatig vaccineren”. Als
we enkel gaan vaccineren als er een uitbraak is, zijn we te laat.
Als iedereen zijn paarden regelmatig vaccineert, zullen er beduidend minder problemen
met rhinopneumonie zijn. Een consequent vaccinatiebeleid kunnen we als een vorm van
burgerplicht onder paardenliefhebbers aanzien.
(Bron: http://paarden.vlaanderen/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Rhinopneumonie-144)

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.

