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Vergadering van 30 April 2019 

APZ – Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd 

Op zondag 07 april 2019 is onze jaarlijkse "Dressuur- en 
Vaardigheidswedstrijd" doorgegaan op het domein "Moervelden" te 
2520 Ranst (Broechem), Bistweg 11. 
Het APZ kan terugblikken op een geslaagde editie.  Uiteindelijk 
hebben 42 deelnemers het beste van zichzelf en hun gespan gegeven 
met als resultaat een prachtige wedstrijd. 
Voor de derde maal werd er een extra proef ingericht voor de 
categorie met de meeste deelnemers: een PRECISIE 
VAARDIGHEIDSPROEF.  Zoals in de vorige edities werd de winnaar 
beloond met een mountainbike gesponsord door Mevrouw Edwige 
Desmet, Erevoorzitter van het APZ.  Dit jaar kon Sven STUYCK, lid van 
het APZ, als winnaar met de fiets naar huis rijden. 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

VLP - Dré-dag dd 14 april 2014 

Op de "Dré-dag", een promotiedag van de VLP voor alle 
paardendisciplines, werd georganiseerd te Sint-
Katelijne-Waver.  Teneinde het mennen te 
vertegenwoordigen heeft onze voorzitter deelgenomen 
aan deze promodag. 

 

 
 

APZ-Paasrit - 22 april 2019 

Maandag 22 april organiseerde het APZ weer hun jaarlijkse 
Paastocht. Men had deze keer gekozen om de tocht uit te stippelen 
via het menroutenetwerk. Bij het vertrek kregen de deelnemers een 
kaartje en de te volgen nummers van het menroute netwerk. De 



 

omgeving van Balen/Mol is een prachtig gebied met zandduinen en 
heide. Het vertrek was zwaar want je moest de Keiheuvel over. Een 
grote duin waar de route langs ging. Het mooie weer had ook weer 
enkele extra deelnemers aangetrokken, want er was zelfs een 
deelnemer die vanuit het Nederlandse Zeeland kwam. Er waren in 
het totaal 9 koetsen. Het was in ieder geval weer een leuke dag. De 
chocolade paaseitjes die we kregen van het APZ waren helaas wel 
gesmolten in de auto toen we weer terug kwamen na de tocht. Maar 
dat mocht de pret deren. 
 

 
 

 

 
 

Erfgoeddag dd 28 april 2019 

Aan deze "erfgoeddag" werd deelgenomen door hoefsmid Ludo 
Daems, gevestigd te Lier, Hagenbroeksesteenweg 195.  Hij heeft de 



 

bezoekers laten kennismaken met de hoefsmederij zoals het vroeger 
en nu was en is. 
 

 
 

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   

19-05-2019 1 Vaux-sur-Sûre: CAN* - CAN** - CAR 

30/31-05-2019 1 Bornem: CAI 

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 

 
  



 

Deze 5 tips helpen je bij het kiezen 
van het perfecte bit 

 LISA DIJK 
 
Enkel- of dubbelgebroken? Een bustrens of toch een watertrens? Gewoon 
argentaan of toch een appelbitje? De keuze in bitten is enorm. Maar wat is nou 
het beste bit voor jouw paard? Heeft je paard eigenlijk wel een bit nodig? En 
hoe kom je erachter waar je paard het fijnste op loopt? Je kunt nooit alle bitten 
in de ruitersportzaak uitproberen. Deze vijf tips helpen je hopelijk op weg naar 
het vinden van het perfecte bit voor jouw maatje. 

Tip 1: Investeer in de mond van je paard 

Of je nou vooral ritjes in het bos maakt, ment of nou een echte wedstrijdruiter bent: 
iedereen wil het beste voor zijn of haar paard. Daarom investeren we zo veel geld in 
uitmuntend voer, een fijn weiland of een goede stal, beenbescherming en een perfect 
passend zadel. Hetzelfde geldt voor het bit. De mond van je paard is namelijk net zo 
belangrijk als zijn rug en zijn benen. Laat je keuze voor een bit dan ook niet teveel 
afhangen van de prijs. Soms kost het juiste bit al snel tussen de 50 en 100 euro. Dat 
is best een investering, maar laat dat je niet tegenhouden als dat het bit is dat perfect 
past. 

Tip 2: Begrijp wat je paard nodig heeft 

Denk eerst aan het mondstuk en dan pas aan de bitringen. Hoe reageert je paard op 
zijn bit en welk bitje zou ervoor kunnen zorgen dat hij zich ‘beter’ gedraagt? Als je er 
achter kunt komen waarom je paard bijvoorbeeld sterk wordt in zijn mond of met zijn 
hoofd schudt, dan wordt het makkelijker om hem te helpen met een bitje dat hem 
beter past. Soms betekent dat dat je jouw dubbelgebroken watertrens beter kunt 

https://www.bitmagazine.nl/welzijn/deze-5-tips-helpen-je-bij-het-kiezen-van-het-perfecte-bit/109731/www.arnd.nl


 

omwisselen voor een ongebroken bitje. Misschien vindt je paard een dunner bit 
prettiger of verkiest hij een tongboog. Of… misschien kun je het bit beter helemaal 
achterwege laten! Weet je niet goed waar te beginnen? Vraag dan jouw instructeur of 
een ervaren bitfitter naar zijn of haar mening.  

Tip 3: Hou ’t simpel 

Paarden worden al eeuwenlang met bitten gereden en toch slagen producenten erin 
om steeds weer met iets nieuws te komen. Bijna ieder seizoen komt er wel weer een 
nieuw soort metaal of kunststof op de markt. Laat je niet overrompelen door het grote 
aanbod. In principe is aurigan en argentaan niet veel meer dan RVS met een beetje 
koper. Aurigan bestaat uit zo’n 80 procent koper, argentaan uit 60 procent. Paarden 
reageren doorgaans meer op de (pas)vorm van een bit dan op het materiaal: begin 
dus gerust met een simpel RVS bitje voordat je naar een speciale metaalsoort grijpt. 
Dat gezegd hebbende: een paard dat echt niet goed op RVS reageert, zal ook niet 
fijn lopen op een bitje van een andere metaalsoort. Wellicht bevalt kunststof hem 
beter. 

Tip 4: Vergeet het hoofdstel niet 

Een bit kan alleen zijn werk goed doen in combinatie met een comfortabel, goed 
passend hoofdstel. Hang het bit op de juiste hoogte (meer dan twee rimpels in de 
mondhoek is te veel) en zorg ervoor dat de neusriem de bewegelijkheid van de mond 
niet beperkt. Een paard kan zich nooit ontspannen wanneer zijn hoofd in een 
hoofdstel vastgesnoerd zit: rimpels en kreukels zijn altijd een indicatie van een niet-
passend hoofdstel. 

Tip 5: Verwacht minder van het bit en meer van jezelf 

‘Waar de rijkunst ophoudt, beginnen de hulpteugels’, die uitdrukking heb je vast wel 
eens gehoord. Verwacht niet de wereld van een nieuw bit, of zoals bitfitter Bianca 
Lodeweegs eerder aan Bit vertelde: ‘Toverbitten bestaan niet‘! Een verandering in de 
uitrusting van je paard zorgt er niet voor dat je paard binnen één dag de sterren van 
de wereld loopt. Een paardje dat nu netjes een B-proefje loopt, zal nog altijd netjes 
een B-proefje lopen wanneer hij een bit in heeft dat net wat fijner past. Een 
comfortabel bit helpt je alleen om je hulp duidelijk door te geven, het is geen middel 
om je paard een nieuwe hulp te leren. Luister naar je paard en doe je best om een bit 
te vinden dat ’t beste bij hem of haar past én bij jou.  

Bron: https://www.bitmagazine.nl/welzijn/deze-5-tips-helpen-je-bij-het-kiezen-van-het-

perfecte-bit/109731/. 

 

  

https://www.bitmagazine.nl/welzijn/deze-5-tips-helpen-je-bij-het-kiezen-van-het-perfecte-bit/109731/
https://www.bitmagazine.nl/welzijn/deze-5-tips-helpen-je-bij-het-kiezen-van-het-perfecte-bit/109731/


 

ZOEKERTJES / TE KOOP: 
 

Prachtig aanbod , te KOOP , 

2 lippizaners , ruinen , 5 jaar oud 

NEAPOLITANO , 

licht aangereden , 

inl : +32. 475.29.35.18. 
 

 

 

 


