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Vergadering van 22 Februari 2019 

 

APZ – Algemene Ledenvergadering 
 
De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden op de algemene 
ledenvergadering van 2019. Er wordt een overzicht gegeven van de 
werking van het vorig jaar 2018. Er waren 4 leden aanwezig. 
 
APZ – Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd 
Op zondag 07 april 2019 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 4 april 2019 te beginnen met het 
opbouwen van het terrein. 
Medewerkers mogen zich nu al kenbaar maken bij Liliane (GSM- 
0496-25 97 38). 
 
Lidgeld / Advertentie clubblad 

Zoals ieder jaar vragen wij U vriendelijk Uw lidgeld te betalen en dit 
uiterlijk ten laatste voor eind februari 2019. 

Voor de leden die niet betalen voor eind februari 2019 is dit het 
laatste clubblad. 

Voor de personen die een advertentie willen plaatsen in ons 
tijdschrift verwijs ik naar een bijlage in dit boekje: voor U een 
welgekomen reclame en voor de club een welgekomen steun. 
 



 

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. 
 
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 Ptn Omschrijving 

2019   

09/17-03-2019  Essen (D): “Equitana”, paardenbeurs 

10-03-2019 1 Drie-dorpen-route 

17-03-2019 1 Bornem: AC – CAN* - CAN** 

17-03-2019 1 Oud-Heverlee: LRV - CAV 
17-03-2019 1 Koetsentocht Duizend- jarige eik in 

Lummen 
Vertrek : Het Ros 

Beyaert, Kruisstraat in 

Lummen 

Organisatie : De kempische 

Aanspanning, voor meer info 

bel Ivo 0474/33.05.95 
 

24-03-2019 5 APZ - Vaderdagsrit te Wortel: zie clubblad 

07-04-2019 1 APZ–AC – CAN* - CAN** 
13/14-04-2019 1 Saive: CAN* - CAN** - CAR 

22-04-2019 5 APZ - Paasrit: meer info in het volgend 
clubblad 

26-07-2019  APZ – Ledenvergadering te Zandhoven, 
Domein Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 
uur 

27-09-2019  APZ – Ledenvergadering te Zandhoven, 
Domein Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 
uur 

29-11-2019  APZ – Ledenvergadering te Zandhoven, 
Domein Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 
uur 
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Aan alle leden 

 
 

 

 

 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING - Verslag 

 

Plaats : HuyzeBruyneel, Vierselbaan 2, 2240 Zandhoven 

Datum : 22 Februari 2019 

Uur : 20.00 uur 

 

 

1.  Verwelkoming door de Voorzitter 

Ik wens iedereen van harte welkom op onze jaarlijkse algemene 

ledenvergadering van 22 februari 2019. 

 

2.  Aanwezig: 

Van Dessel Flor, Voorzitter 

Billiet Didier, Schatbewaarder 

Van Regenmortel Liliane, Bestuurslid 

4 leden hebben getekend voor aanwezigheid 

 

3.  Lezing en goedkeuring van het Proces-Verbaal van de Algemene Vergadering 

van 23 Februari 2018 

Er zijn geen opmerkingen geformuleerd naar het bestuur met betrekking tot 

de Algemene Vergadering van 2018.  Dit houdt dus de algemene goedkeuring 

in van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 februari 2018. 

 

4.  Kasverslag 2018 (Billiet Didier) 

 

5.  Huishoudelijk reglement : 

Zie bijlage in clubblad.  

 
Aangespannen Paard V.Z.W. 

P.a. : Flor VAN DESSEL 

          Laaglandweg, 13 

          2610    WILRIJK 

Tel/Fax  :  03/830.18.38 



 

AANGESPANNEN PAARD ZANDHOVEN 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Beste menners, in het verleden werden er reeds vele goede afspraken gemaakt.  

Om het U gemakkelijk te maken, hebben we ze even op een rijtje gezet: 

 

1. Iedereen dient persoonlijk verzekerd te zijn bij deelname aan 

wedstrijden van alle aard op de openbare weg als op privé-terrein en dit 

ook voor zijn medereizigers als voor derden. 

2. Tijdens het inspannen zorgt men dat de andere menners en paarden niet 

gehinderd worden = Beleefdheid. 

3. Paarden en spannen worden NOOIT onbeheerd achtergelaten = Veiligheid. 

4. Honden lopen altijd aan de leiband.  Tijdens ritten met de club zullen deze 

dieren niet naast het span lopen doch vastgegespt zijn op de koets = 

Veiligheid. 

5. Om hygiënische redenen kunnen wij geen honden toelaten in het clubhuis. 

6. Het MAP (MestAktiePlan) van het APZ: iedereen neemt zijn eigen mest 

en/of strooisel mee naar huis = Beleefdheid. 

7. Groepsritten vertrekken STIPT op het aangekondigde uur = Beleefdheid. 

8. Respect opbrengen voor de natuur is ieders plicht  Blijf op gebaande wegen.  

Rij geen struiken of boompjes kapot. 

9. Voor het behoud van de goede reputatie van onze club: wandelaars worden 

gepasseerd IN STAP; ruiters of andere menners worden gekruist IN STAP 

(en vriendelijk gegroet!) 

10. Ruiters of andere menners worden in een rustige draf voorbijgereden, nadat 

deze hiertoe eerst verwittigd werden = Beleefdheid en Veiligheid (een paard 

is immers een vluchtdier dat instinctmatig met andere paarden wil meegaan). 

11. Het bestuur vraagt ook respect en discipline op te brengen ten opzichte van 

de inrichters bij diverse activiteiten.  Hulp bieden en geduld opbrengen 

maakt veel goed = Beleefdheid. 

12. In groep rijden is zeer moeilijk, voor iedereen.  Blijf dus op een veilige 

afstand om de voorrijdende koets niet te hinderen (laat staan te botsen). 

13. Het oefenterrein is er voor ieder lid.  Er kan geoefend worden voor dressuur 

met de koets of doorheen de hindernissen.  Wij vragen enkel om het hek 

terug te sluiten en geen afval achter te laten. 

14. Bij het organiseren van een wedstrijd wordt het oefenterrein 14 dagen op 

voorhand afgesloten voor IEDEREEN. 

15. Parkeren van vrachtwagens of enig ander motorvoertuig gebeurd op het 

terrein aan het clubhuis.  PARKEREN OP HET OEFENTERREIN IN 

DE MUSSENBAAN IS TEN STELLIGSTE VERBODEN !!!!! 



 

16. De groepsverzekering van de club telt alleen voor wie zich vooraf heeft 

ingeschreven voor een activiteit.  Daarom kunnen wij de deelname 

weigeren van een lid dat zich verzuimde in te schrijven.  Ook voor het 

voorzien van de nodige dokumenten en de hoeveelheid eten die de leden 

na iedere activiteit krijgen, is het nodig dat wij vooraf het aantal 

deelnemers kennen. 

17. Een club kan niet draaien zonder de bereidwillige medewerking van 

haar leden.  Zorg ervoor dat ook jij minstens één keer per jaar een 

helpende hand toesteekt = Beleefdheid. 

18. Clubleden die een eigen activiteit (rally, wandeling, rit, …) willen 

organiseren, kunnen dit doen onder de verzekering van het APZ indien 

   A)  deze activiteit alleen voor leden van het  

         APZ toegankelijk is en 

   B)  geen inschrijvingsgeld gevraagd wordt. 

In alle andere gevallen moet de inrichter zelf een eigen verzekering 

afsluiten ! 

Aanvragen hiertoe dienen 4 weken voor datum van activiteit bij het 

bestuur van het APZ binnen te zijn.  Goedkeuring hierover wordt 

schriftelijk bevestigd aan de inrichters. 

19. Ook de eventuele helpers, nodig om een activiteit in goede banen te leiden, 

moeten vooraf met naam en geboortedatum gemeld worden met het oog op 

een geldige verzekering bij ongeval vanwege de club. 

20. Leden die een rit plannen door een bos of natuurgebied dienen zich vooraf in 

regel te stellen met de woudmeester of met de natuuropzichters.  Er is op de 

club een typebrief ter beschikking met het juiste adres én de juiste 

formulering om deze toestemmingen te kunnen verkrijgen. 

21. Nieuwe aanspanningen, nieuwe paarden of nieuwe combinaties worden eerst 

thuis uitgeprobeerd en NIET tussen 20 of 30 andere koetsen = Veiligheid 

22. Menners die na herhaalde inbreuken op het huishoudelijk reglement 

geen gevolg geven aan de verwittigingen vanwege het bestuur kunnen 

uitgesloten worden als lid van onze club. 

 

 

 

 

 

HET BESTUUR 

 

  



 

 
  



 

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 VADERDAGSRIT - 24 maart 2019 

Informatie Leden APZ: gratis – Niet-leden APZ: 5,00 € 

Deelnemers worden getrakteerd op een borrel/frisdrank. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

±24 1 10 40 50 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 21 maart 2019 
 

Vertrekplaats Feestzaal Den Bayerd-Het Casino, Kolonie 32, 2323 Wortel 

Vertrek Dag 24 maart 2019 

 Uur 11.00 uur 
 

ZEKER TE VERMELDEN VADERDAGSRIT – 24 maart 2019 

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 
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7 april 2019 

Dressuur- & Vaardigheidswedstrijd 

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

In Ranst, georganiseerd door het APZ   
Wedstrijdterrein : Domein Moervelden, Bistweg 11 – 2520 Ranst 

(Broechem) 

 

Inkom Gratis 

Parking : Domein Moervelden 
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


 

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 

  



 

Ruwvoer, een essentieel onderdeel 

van het rantsoen 
Vezel maakt ruwvoer onmisbaar 

Elk paard heeft een minimale opname van 

1% van het lichaamsgewicht aan droge stof 

ruwvoeder nodig. Dit wil zeggen dat een 

paard van 500kg minimaal 5 kg ruwvoeder 

in droge stof moet opnemen. Echter niet elk 

ruwvoeder heeft hetzelfde droge stof 

gehalte. Hooi bevat minder vocht dan 

voordroog. Een paard van 500kg zou dan 

ruwweg minimaal 6 kg hooi nodig hebben, 

maar tot 10 kg voordroog. Ruwvoer is 

namelijk een heel belangrijke bron van vezels. Gelukkig vind je bij gebrek aan hooi of 

voordroog, ook vezels in andere grondstoffen. 

Auteur: Cavalor 

Luzerne als bron van vezel 

Luzerne bevat bijvoorbeeld ook heel wat vezel, en kan een deel van het hooi vervangen. Wel 

moet men er rekening mee houden dat luzerne veel rijker is aan eiwit dan hooi of voordroog. 

Het kan dus niet zomaar onbeperkt gevoederd worden. Luzerne kan je zowel in de vezelvorm 

als in pellets kopen. De luzerne in vezelvorm wordt heel vaak gemellaseerd, voor paarden die 

gevoelig zijn voor suiker neem je best vezel zonder melasse of luzernepellets.  Voor paarden 

met overgewicht is het niet aangeraden om hooi te vervangen door luzerne, maar daar kan een 

deel van het hooi aangevuld worden met stro. Stro heeft zo goed als geen voederwaarde maar 

het is wel heel rijk aan vezel. Paarden met overgewicht zullen er dus geen calorieën uithalen 

maar wel vezels. 

Bietenpulp, eeuwenoud maar niet voorbijgestreefd 

Ook geweekte bietenpulp is een bron van vezel. Geweekte bietenpulp is in de ogen van veel 

mensen een ouderwets en voorbijgestreefd voedermiddel, maar het heeft heel wat positieve 

eigenschappen. Bietenpulp is een bijproduct van de suikerindustrie, tijdens het 

productieproces wordt de suiker uit de bieten gehaald, de bietenpulp die overblijft bevat dus 

nog weinig suiker. Het bevat wel pectines, wat zeer gunstig is voor de darmgezondheid. 

Bietenpulp is een voedermiddel die bijna in elk rantsoen past. Het eiwit gehalte van 

bietenpulp is laag, het kan dus ook perfect gecombineerd worden met luzerne. Wel belangrijk 

is dat bietenpulp goed geweekt moet worden alvorens het aan een paard gevoederd wordt. 1 

kg droge bietenpulp week je minstens 6 uur in 5 liter water. 

 

 



 

Zemelen, de vezelmantels van het graan 

Granen kennen we vooral als krachtvoeder en als bron van suiker en zetmeel. Granen bevatten 

echter ook zemelen. Dat is een manteltje die de graankorrel bedekt. Dit manteltje is rijk aan 

vezel en kan dus ook een deel vezels aanleveren in het rantsoen. Zemelen kunnen niet als 

enige ruwvoeder bron gebruikt worden omdat ze net als granen te rijk zijn aan fosfor en arm 

aan calcium, maar ze kunnen naast hooi wel perfect gecombineerd worden met luzerne, wat 

rijk is aan calcium en arm aan fosfor.  De zemelen zullen de darm ook prikkelen wat in vele 

gevallen gunstig is voor de stoelgang van het paard. 

Vezelrijk krachtvoeder 

Ruwvoeder is naast een belangrijkste bron van vezel ook een bron van energie voor paarden. 

Toch is het steeds noodzakelijk om naast ruwvoer een vitaminen-mineralen supplement of 

krachtvoeder te geven om te voldoen aan de behoefte voor vitamines en mineralen. 

Ruwvoederbronnen bevatten namelijk niet alle vitamines en mineralen die het paard nodig 

heeft. Een tekort aan vitamines en mineralen, of een foute balans tussen bepaalde vitamines 

en mineralen leidt op lange termijn tot ernstige gezondheidsproblemen. Daarom is het 

belangrijk een uitgebalanceerde vitamine- mineraalmix te gebruiken of krachtvoeder te geven 

waar vitamines en mineralen in correcte verhoudingen zijn toegevoegd. Voor paarden die 

minder hooi eten kan een vezelrijk krachtvoeder een manier zijn om extra vezel in het 

rantsoen te brengen. In vezelrijke krachtvoeders worden hooivezels, luzernevezels, en andere 

structuurbronnen toegevoegd. Dat zorgt niet alleen voor extra vezel in het rantsoen, maar het 

zorgt er ook voor dat paarden langer op hun krachtvoer gaan kauwen. Hoe meer paarden 

kauwen, hoe langer ze bezig zijn met eten maar ook hoe maar speeksel ze aanmaken. Wat 

zeer gunstig is voor het verteringsproces en de gezondheid van de maag. Vezelrijke 

mengelingen zitten ook vaak lager in suiker en zetmeel wat voor paarden met overgewicht of 

paarden gevoelig voor suiker en zetmeel zeker een voordeel is. Ook voor paarden die een 

rustperiode krijgen is de omschakeling van sportvoeder naar een vezelrijk krachvoeder tijdens 

de rustperiode aangeraden. 

Opgepast: controleer het suiker- en zetmeelgehalte wel steeds op het etiket en staar je niet 

blind op suiker alleen. Zetmeel wordt in het lichaam namelijk ook omgezet in suiker. 

Gras blijft het ruwvoer bij uitstek 

Hooi en voordroog zijn dus zeker niet de enige bronnen van vezels die verkrijgbaar zijn voor 

paarden. Na een slechte oogst kunnen we ze steeds aanvullen met andere bronnen van vezel. 

Toch zijn ruwvoederbronnen afkomstig van gras de meest natuurlijke voor een paard. Streef 

er dus zeker naar om het grootste deel van het ruwvoeder rantsoen te laten bestaan uit hooi of 

voordroog. 

(Bron: http://paarden.vlaanderen/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Ruwvoer-een-essentieel-

onderdeel-van-het-rantsoen) 

  

http://paarden.vlaanderen/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Ruwvoer-een-essentieel-onderdeel-van-het-rantsoen
http://paarden.vlaanderen/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Ruwvoer-een-essentieel-onderdeel-van-het-rantsoen


 

ZOEKERTJES / TE KOOP: 
 

Prachtig aanbod , te KOOP , 

2 lippizaners , ruinen , 5 jaar oud 

NEAPOLITANO , 

licht aangereden , 

inl : +32. 475.29.35.18. 
 

 

 

 


