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Vergadering van 31 december 2018 

 

 
 

Namens het bestuur van het APZ zou ik aan alle leden, onze 
medewerkers, onze sponsors en aan alle paardenliefhebbers een 
voorspoedig 2019 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 was ook dit jaar een succes.  Ondanks het mindere 
weer waren de meeste standhouders toch afgezakt naar Zandhoven.  
Bij het afsluiten vernamen we dat de meeste standhouders best 
tevreden waren over het aantal bezoekers en de verkoop. 

APZ-Kerstallenrit 

Aan de kerststallenrit hebben 4 leden van het APZ deelgenomen.  Het 
was prachtig weer om te rijden.  De verschillende kerststallen in de 
omgeving van Zandhoven werden aangedaan. 
 

 
 

Happy New Year 2019 



 

  
 

APZ-Mennersfeest 

Het mennersfeest gaat door op 26-01-2019 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 Sven Stuyck 
(tweespan paarden).  Bruno Taverniers zal eveneens gelauwerd 
worden als winnaar bij de vierspan paarden.  De titel van Belgisch 
kampioen kreeg hij echter niet wegens het niet voldoen aan de 
aanpassingen van het Belgisch reglement.  Verdere informatie zal in 
het volgende clubblad worden vermeld. 

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: 
 
Te koop gevraagd: 
 
Wij zijn op zoek naar een tuig voor een dubbelspan pony's.  Het 
betreffen Welshpony's met een stokmaat van ± 1,25 cm.  Ik ben te 
bereiken op GSM: 0496/22 10 05. 
 

AGENDA 
 

Datum Ptn Omschrijving 
2019   

20-01-2019 1 De Goolder koetsiers - Bocholt 

26-01-2019  APZ - Mennersfeest 

27-01-2019 1 Indoor Stoeterij Hidalgo - Adegem 

03-02-2019 1 LRV - Stal Bocage 

10-02-2019 5 APZ - Valentijnsrit 

10-02-2019 1 Panhof - Peer 

16-02-2018  Bal van de Burgemeester te Zandhoven in 
zaal "De Populier", Populierenhoeve 
vanaf 20.00 uur. 

22-02-2019  APZ – Jaarlijkse algemene 
ledenvergadering te Zandhoven, Domein 
Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur 

24-02-2019 1 HFE Superfinale - Gent 

 
  



 

 

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 - 10 februari 2019 

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 8 februari 2019 
 

Vertrekplaats Manège De Kraal, Schegel 48 - 2240 Zandhoven 

Vertrek Dag 10 februari 2019 

 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 Sven Stuyck, Tinne Bax en Bruno Taverniers 

 

Wanneer: Zaterdag 26 januari 2019 

 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 : 15 januari 2019  !!! 

 

 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 15 januari 2019 
 

  



 

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 2019 : 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 

  



 

Zichtbaarheid op de openbare weg: 

Verplichtingen en tips 

Zichtbaar zijn is noodzakelijk én verplicht 

Als u op een koude dag op wandel gaat met uw paard, is het vanzelfsprekend dat u een dikke 

warme jas aantrekt. Als het regent zorgt u voor waterdichte kledij. Maar jammer genoeg 

hebben nog steeds te weinig ruiters en menners de reflex om reflecterend, fluorescerend of 

lichtgevend materiaal te voorzien op dagen waarop ze minder goed zichtbaar zijn in het 

verkeer. 

  

Verrassende valkuilen, het hele jaar door 

Zorg ervoor dat andere weggebruikers u op ieder moment duidelijk kunnen zien, en dit niet 

alleen tijdens de 'donkere' maanden, maar ook in de lente en zomer.  

Laat u niet verrassen door vroeg invallende schemering, onverwachtse donkere wolken of 

plots oprukkende mist die u quasi onzichtbaar maken voor de andere weggebruikers. 

Bovendien bestaan er nog vele andere situaties waarin u, vaak onverwacht, niet meer tijdig 

opgemerkt kan worden door bijvoorbeeld automobilisten. 

  

Verplichtingen 

Het is trouwens verplicht voor ruiters en koetsen om tijdens het vallen van de avond, het 

aanbreken van de dag, of overdag bij een zichtbaarheid van minder dan 200 meter, op de 

openbare weg voorzien te zijn van een wit of geel licht vooraan en een rood licht 

achteraan. Koetsen dienen niet enkel correct verlicht te worden maar moeten ook, net als 

aanhangwagens, ten allen tijde voorzien zijn van driehoekige reflectoren achteraan. Aan te 

raden, maar niet verplicht, zijn bijkomende oranje reflectoren aan de zijkant van de koets 

(tussen 40 en 120 cm hoog). 

  

Andere noodzakelijkheden 

Hoewel de regelgeving hierover niets zegt, is het ook noodzakelijk om uw paard “in de 

schijnwerpers te zetten” met behulp van reflecterende, fluorescerende of lichtgevende 

accessoires. Andere weggebruikers verwachten immers zelden dat ze deze dieren op de weg 

zullen tegenkomen. Als ze te laat merken dat u bijvoorbeeld geen fietser bent, kunnen ze niet 

optimaal met uw paard rekening houden (grondig vertragen, veel afstand houden, vermijden 

dat het paard schrikt,...). Koetsiers van meerspannen dienen al hun paarden grondig uit te 

rusten met fluorescerend/reflecterend/lichtgevend materiaal zodat de andere weggebruikers de 

lengte en breedte van het span goed kunnen inschatten. 

 



 

Lees meer 

In de brochure “Zichtbaarheid op de openbare weg: 

Verplichtingen en tips” ontdekt u meer gedetailleerde 

informatie over de verplichtingen met betrekking tot dit 

onderwerp. 

Daarnaast wijst het dossier op mogelijke valkuilen en 

zet het tal van nuttige tips op een rijtje. 

 

Bovendien vindt u er een overzicht van het lichtgevend, 

reflecterend en fluorescerend materiaal dat aangeboden 

wordt in de Vlaamse ruitershops. Een klein aantal onder 

hen verkoopt dit momenteel niet aangezien hun klanten 

hier niet naar op zoek zijn. Hopelijk komt hier spoedig 

verandering in. 

 

» Klik hier om het dossier te lezen 

Bron: http://paarden.vlaanderen/nl/themas/Veiligheid-verkeersregels-en-

verzekeringen/Zichtbaarheid-op-de-openbare-weg  
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