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Vergadering van 29 Maart 2019

APZ – Vaderdagrit 24-03-2019
De "vaderdagrit" van het APZ was jaar een schot in de roos. Niet
alleen was het fantastisch weer maar we hadden nog eens een mooi
deelnemersaantal. Niet minder dan 15 koetsen reden mee in deze
prachtige rit in de omgeving van de kolonie te Wortel. Spijtig genoeg
waren er slechts 4 clubleden aan de start.

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 (GSM0496-25 97 38).

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
2019
07-04-2019
13/14-04-2019
22-04-2019
28-04-2019
19-05-2019
26-07-2019

27-09-2019

29-11-2019

Ptn Omschrijving
1
1
5
1
1

APZ–AC – CAN* - CAN**
Saive: CAN* - CAN** - CAR
APZ - Paasrit: meer info in het volgend
clubblad
Herzele: CAN* - CAN** - CAV
Vaux-sur-Sûre: CAN* - CAN** - CAR
APZ – Ledenvergadering te Zandhoven,
Domein Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00
uur
APZ – Ledenvergadering te Zandhoven,
Domein Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00
uur
APZ – Ledenvergadering te Zandhoven,
Domein Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00
uur

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

Mortsel, 03 april 2019

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 4de 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 7 april 2019.
Wij danken U bij voorbaat,
Hoogachtend,

Flor Van Dessel
Voorzitter APZ

VOOR
AANGESPANNEN PAARDEN
TE
RANST
Sponsering wedstrijd op zondag 7 april 2019
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: ........... / ..................../ 2019
HANDTEKENING APZ

HANDTEKENING SPONSOR

NAAN & FUNKTIE – STEMPEL

NAAM & FUNKTIE - STEMPEL

INSCHRIJVINGFORMULIER
Naam
Adres
Tel./GSM

Organisator van de activiteit
VAN DESSEL Flor
Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk
0496 / 25 97 38

Email

apz79@hotmail.com

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Naam
PAASRIT – 22 April 2019
Informatie Paasdrink voor iedereen.
Per koets wordt een routebeschrijving ter beschikking gesteld met nummers.
Dus niet afgepijld maar wel rijden van knooppunt naar knooppunt
WEGPARCOURS
Totaal aantal Km

Aantal stops
1

% zand

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard

% bosweg

17 april 2019

Manège De Keiheuvel, 17 Esc. Lichtvliegwezenlaan 17, 2490
Balen
Dag
22 april 2019
Uur
11.00

ZEKER TE VERMELDEN

PAASRIT – 22 April 2019

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD
Met hoeveel personen ?
Leden: Gratis – Niet-leden: 5,00 €
Te storten op rekening van: Ter plaatse te betalen
Rekeningnummer
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

Stappenplan tegen zomereczeem

Zomereczeem bij paarden komt vaak voor. Er is helaas geen wondermiddel dat
het kan genezen. Maar je kunt wel een aantal dingen doen om het te
verminderen. Petra Biegstraaten van Dier in Balans geeft meer informatie over
zomereczeem en een stappenplan om zomereczeem onder controle te krijgen.

Wat is zomereczeem?
“Paarden met zomereczeem, ook wel staart- en maneneczeem genoemd (SME), zijn
allergisch voor de steken van de culicoïdesmuggen (knutten). Paarden die
overgevoelig zijn voor de mug, krijgen na een beet een allergische reactie die zich uit
in flinke jeuk aan de manen en staartwortel. Jeuk aan de buik kan ook voorkomen.
Eén klein mugje kan al enorme jeuk veroorzaken. De mug komt vooral voor in
Nederland. Ze houden niet van wind en de zee dus aan de kust komt zomereczeem
minder voor. Meestal verschijnen de muggen van ongeveer april tot eind september.
Bij zacht weer komen de mugjes eerder of blijven ze langer hangen.”
“Zomereczeem ontstaat bijna altijd doordat een paard niet goed in zijn vel zit. Het is
dus niet aangeboren maar ontstaat op latere leeftijd. Als je paard bijvoorbeeld veel
stress ervaart of een ander voedingspatroon heeft gekregen, bijvoorbeeld na een half
jaar op de paddock ineens in het verse voorjaarsgras, raakt de darmflora verstoord
en kan zomereczeem ontstaan.”

Komt zomereczeem bij alle paarden voor?
“Zomereczeem komt bij alle paarden voor. Wel zie je het vaker bij bepaalden rassen.
IJslanders, Friezen, Arabieren en Shetlanders zijn er gevoeliger voor. Bij deze rassen

Behandeling zomereczeem
“Er is helaas geen middel dat meteen een einde maakt aan zomereczeem. Dit komt
doordat meerdere factoren een rol spelen. In hele ernstige gevallen kun je
corticosteroïden door je dierenarts laten toedienen, maar dit wordt weinig gedaan
omdat dit middel vervelende bijwerkingen kan hebben. En met corticosteroïden pak

je alleen de symptomen aan, niet de oorzaak. Het is juist belangrijk om de oorzaak
aan te pakken.”
“Zomereczeem is vaak een samenloop van omstandigheden. Stel jezelf dus de vraag
wanneer de allergische reactie is ontstaan en welke veranderingen er plaats hebben
gevonden. Heeft je paard bijvoorbeeld antibiotica gehad, ben je van stal verhuisd,
heeft je paard iets meegemaakt of heb je iets veranderd aan het voer? Kijk naar het
hele plaatje om de oorzaak achterhalen. Op deze manier kun je zomereczeem bij je
paard verminderen of zelfs voorkomen in het vervolg.”

Stappenplan om zomereczeem onder controle te
houden
Met het stappenplan van Petra Biegstraaten kun je jouw paard zo comfortabel
mogelijk door het eczeemseizoen leiden. “Zorg dat je op tijd begint. Je moet het
paardenlichaam voorbereiden om het seizoen aan te kunnen.”
Stap 1: Reinigen
“Belangrijk is dat je paard een goedwerkend immuunsysteem heeft zodat het
ziekmakers, zoals de culicoïdesmuggen, aan kan. Veel paarden hebben echter een
verstoord immuunsysteem. Om dit weer in balans te krijgen, kun je je paard
een detox– of reinigingskuur geven in het voorjaar om het lichaam op te schonen.”
Stap 2: Optimaliseren van de darmwerking
“Een goede weerstand begint in de darmen. Zorg er dus voor dat de darmflora van je
paard in conditie is. Stress, verkeerde voeding, het toedienen van wormenkuren en
entingen, maar ook het grazen op een sappige wei kan de darmflora verstoren.
Hierdoor wordt de opnamen van voedingsstoffen verminderd. Met o.a. probiotica kun
je darmwerking van je paard optimaliseren.”
Stap 3: Voeding
“Voeding kan veel verschil maken voor paarden met staart- en maneneczeem. Het
liefst zien we onze paarden op een groene en sappige weide, maar dat is eigenlijk
niet goed voor ze. Veel weides zijn te rijk aan suikers en te arm aan voedingsstoffen.
Beter is om de weidegang te beperken en je paard, als je de mogelijkheid hebt, op
zand te zetten (bijvoorbeeld in een paddock paradise) met hooi van goede kwaliteit.”
“Essentiële vetzuren 3, 6 en 9 zijn voor paarden met zomereczeem onmisbaar voor
goed functionerende lichaamscellen. Door deze vetzuren wordt de celwand soepeler,
waardoor beschadigde cellen beter kunnen herstellen. In veel paardenbrokken
worden zo min mogelijk onverzadigde vetten toegevoegd, zodat het lang bewaard
kan worden. Het is daarom aan te raden om paarden met eczeem extra essentiële
vetzuren toe te dienen in de vorm van een supplement. Kijk wel goed naar de juiste
hoeveelheid.”
“Drinkwater is ook een aandachtspunt. In grond- of slootwater kan te veel ijzer zitten,
ook kan het bestrijdingsmiddelen bevatten. Dit is belastend voor je paard. Als jouw

paard sloot- of grondwater drinkt, laat het dan testen zodat je weet wat je paard
drinkt.”
“Hooi is het beste ruwvoer. Kies voor een stevige en onbespoten variant. Kuil ben ik
geen voorstander van, omdat de zuurgraad en schimmels in kuil de darmflora van je
paard kunnen aantasten. Naast de basis van ruwvoer, kun je als aanvulling biks of
krachtvoer voeren. Kijk goed naar de kwaliteit van de grondstoffen in het voer en
voer het liefst biologisch.”
Stap 4: De uitwendige aanpak: muggen en insecten weren
“Je kunt zelf ook wat doen om muggen en insecten te weren. Gebruik een
huidvriendelijke anti-insectenspray. Op stal komen de muggen niet. Zet je paard op
stal tijdens de momenten dat de muggen actief zijn. Dit is bij zonsopgang,
zonsondergang en tijdens vochtige, warme en/of windstille dagen. Een eczeemdeken
is ook een goed middel om je paard te beschermen tegen de muggen. Leg de deken
wel op voordat je paard geprikt wordt, anders schuurt hij door de jeuk de deken
kapot.”
Stap 5: Behandeling van de kapot geschuurde huid
“Chemische middelen en zalven met hormonen brengen het lichaam in onbalans.
Gebruik daarom zoveel mogelijk natuurlijke middelen. Homeopathische middelen,
essentiële oliën, zinkzalf of zink-zwavelpasta helen de kapotte huid. Ook bij je
verzorgingsproducten zoals shampoo kun je het best kiezen voor natuurlijke
middelen.”
Bron: Bitmagazine, Dierinbalans.nl (https://www.bitmagazine.nl/welzijn/stappenplantegen-zomereczeem/107911/)

ZOEKERTJES / TE KOOP:
Prachtig aanbod , te KOOP ,
2 lippizaners , ruinen , 5 jaar oud
NEAPOLITANO ,
licht aangereden ,
inl : +32. 475.29.35.18.

