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(ANTWERPEN)

Vergadering van 27 juli 2018
CAIO Aken
Van 19 tot 22 juli 2018 werd de internationale vierspanwedstrijd
gereden te Aken. Het Belgisch landenteam, met als chef d'équipe
Marc Wentein, behaalde een fantastische 3de plaats. Individueel
was er een 4de plaats voor Edouard Simonet, een 12de voor Glenn
Geerts en een 22ste voor De Grieck Dries.
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
15-08-2018

Ptn Omschrijving
1

Ruiter- en Koetsentocht 't Mienenhof
Vertrek : ter
hoogte van de
Blokstraat /
Herbodin in
Malderen

18/19-08-2018
24/25-08-2018
28-09-2018
30-11-2018

1
1

Organisatie : Menclub ’t Mienenhof.
Voor info bel 0479.32.19.00 of
mail menclub.tmienenhof@gmail.com

Booischot: CAN* - CAN** - CAV
Saintes: CAN* - CAN**
APZ - Ledenvergadering: te Zandhoven,
Domein Bruyneel om 20.00 uur
APZ - Ledenvergadering: te Zandhoven,
Domein Bruyneel om 20.00 uur

Mysterie van de dag: waarom briest een paard?
Proberen paarden ons iets te vertellen als ze briesen?
© iStock

Het is een van de mooiste geluiden ter wereld: het
briesende paard. Een geluid dat ontstaat door krachtig
lucht uit de neusgaten te blazen. Maar waarom doen
paarden dat? Is het een uiting van agressie? Een
allergie aan stof? Nog nooit werd het onderzocht. Tot
nu.
Franse onderzoekers van de universiteit van Rennes ontdekten in een recente studie, die
verscheen in het vakblad PLOS ONE, dat paarden die vaak briesen willen aantonen dat ze blij
zijn. Mathilde Stompa en haar collega's namen 560 briesgeluiden op van 48 private
rijpaarden. Alle paarden briesten 1 tot 13 keer per uur. Ze deden dat vooral tijdens rustige en
ontspannende activiteiten. De paarden die het meest buiten stonden, briesten het meest, aldus
de studie. Dat is logisch aangezien uit ander wetenschappelijk onderzoek blijkt dat paarden
minder gestresseerd zijn als ze buiten kunnen leven in plaats van in stallen.
Tijdens het briesen van het paard, keken de wetenschappers naar de positie van het oor van
het paard. Als de oren met de punten naar voor staan, betekent dat dat het paard zich in een
positieve mentale staat bevindt. Daarnaast gingen de wetenschappers het stressniveau van het
paard na op basis van hoeveel tijd het dier doorbracht met zijn kop naar de muur en de mate
van interactie of agressie tegenover de wetenschapper.
Niet alle paarden zullen briesen van geluk. Er zijn er ook die dat doen omdat ze zich onwel of
een fysieke nood voelen, zoals mensen hun neus snuiten, aldus de wetenschappers. Dat willen
ze dan ook in de toekomst verder onderzoeken.
Het vrijmaken van de neusgaten is trouwens nog steeds de meest logische uitleg voor het
geluid. Sue McDonnell, specialiste in paardenfysiologie van de University of Pennsylvania
bestudeert elke dag haar paarden en zegt in de New York Times dat ze een verschil ziet
wanneer ze de paarden korte grassprieten voedt in plaats van lang gras. De langere
grassprieten prikken meer in de neus van het paard waardoor het meer gaat briesen.
Paarden briesen ook bij negatieve omstandigheden, weet McDonnell. Wanneer ze zich in een
agressieve of angstige situatie bevinden, komen de dieren in een vecht-of-vluchttoestand
terecht en krijgen ze een adrenalineboost. Dat zorgt ervoor dat hun mond en neus droger
worden. Eens de normale situatie hersteld is, daalt het adrenalineniveau en beginnen speeksel
en slijm opnieuw te stromen wat het briesen kan veroorzaken.
Wellicht gebruiken de paarden het geluid ook om met andere paarden te communiceren, om
hen er bijvoorbeeld op te wijzen dat het gevaar geweken is.
(Bron: http://www.knack.be)

Ook paarden hebben een mening
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat paarden een mening hebben en die ook
kunnen uiten. De onderzoekers
hopen dat trainers hun paarden nu
meer vragen zullen stellen.
© iStock

Paarden kunnen net zoals apen en
dolfijnen getraind worden om met
mensen te communiceren en hun
gevoelens en opinies uit te
drukken, zo hebben Noorse
wetenschappers ontdekt. Hoewel
ze aanvankelijk als niet erg
intelligent werden beschouwd, zijn
paarden toch slim genoeg om aan te geven of ze een deken op hun rug willen of niet.
Aan de hand van stukjes wortel toonden de wetenschappers 23 paarden van verschillende
rassen hoe ze konden aanduiden of ze het te koud of te warm hadden door hen het
onderscheid tussen verschillende symbolen aan te leren.
Hoewel de snelheid van het aanleren varieerde, konden alle 23 na twee weken aangeven of ze
al dan niet een deken op hun rug wilden hebben. Het feit dat de paarden om een deken
vroegen bij nat, koud en winderig weer, en er liever geen hadden wanneer het weer warmer
was, toont aan dat het niet om zomaar een keuze ging.

Vragen stellen
'Paarden worden over het algemeen als niet erg intelligent beschouwd', zegt Cecilie Mejdell
van het Noors Veterinair Instituut aan de BBC. 'Maar dit toont aan dat ze met behulp van de
juiste methoden kunnen communiceren, hun mening kunnen uiten en keuzes kunnen maken
die voor ons heel aannemelijk lijken.'
De onderzoekers hopen dat trainers hun methode zullen gebruiken om paarden nog meer
vragen te stellen.
Eerder onderzoek heeft ook al aangetoond dat paarden het onderscheid kunnen maken tussen
gelukkige en droevige gezichten.
De studie werd gepubliceerd in het vakblad Applied Animal Behaviour Science. (TE)
(Bron: http://www.knack.be)

NATUURPUNT
Afd. De Wielewaal met Kern Zandhoven

STELT

HOOI TE KOOP
… AFKOMSTIG VAN ONZE
NATUURGEBIEDEN

(heel kruidig)
Onze graslanden (zeker het Viersels Gebroekt) leveren elk
jaar heel wat hooi op waarvoor we locaal afnemers zoeken.
We hebben verschillende kwaliteiten, die voor paarden,
schapen en geiten in aanmerking komen.
Alsook strooiselhooi om in de stal te strooien. Een
goedkoop allternatief voor stro. Wij persen grote ronde
balen of handige rechthoekige pakketjes.

Ben je geïnteresseerd (of ken je iemand die dat
kan gebruiken), contacteer dan
Waldo Peeters (waldo.peeters@skynet.be) of
Marc Vermylen (kristine.marc@skynet.be –
03 481 94 79) die hierover de nodige informatie
kunnen bezorgen.

OPBRENGST GAAT NAAR NATUUR IN EIGEN STREEK !

