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(ANTWERPEN)

Vergadering van 31 Mei 2019
CAI Bornem - 29-05 t/m 02-06
Menvereniging "De Schelderuiters" te Bornem hebben voor het eerst
een internationale wedstrijd georganiseerd op hun terrein. Hieraan
hebben 88 deelnemers deelgenomen uit een 8-tal landen. Het werd
een prachtig evenement voor deelnemers en toeschouwers.
De categorie 4-span ponies werd gewonnen door Tinne Bax, lid van
het APZ.

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
29/30-06-2019
30-06-2019

Ptn Omschrijving
1
1

Aywaille: CAN* - CAN** - CAR
Koetsenparade te Nijlen (antieke koetsen)
Vertrek : Hobby-centrum Organisatie : Hobbycentrum
Hens in Nijlen,
Hens in Nijlen en Marcel
Katerstraat 112 in Nijlen Frans voor info bel naar
Marcel 0499/42.50.80

30-06-2019

1

Tourtocht Camping Watertoren
Vertrek : Camping De organisatie is in handen van
de Watertoren,
Walter Vanhout, en Bruno
Steenovenstraat
Taveniers, voor extra info kan je
137 in Berendrecht mailen walter.vanhout@telenet.be of
bel 0476/63.05.96

13/14-07-2019
26-07-2019

27-09-2019

29-11-2019

1

Linden: CAN* - CAN** - CAV
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

109 geregistreerde sterftes van Atypische Myopathie

Zaadkiem van esdoorns (acer pseudoplatanus)
Universiteit Luik
Sinds april zijn er 109 sterftes van Atypische Myopathie geregistreerd bij de Universiteit van
Luik. 45 gevallen waren afkomstig uit België.
Het is zeer belangrijk dat u volgende richtijnen blijft volgen om het aantal gevallen van
Atypische Myopathie te doen dalen:
•
•

•
•
•

•

Tijdelijk de toegang te beperken tot weiden die zaailingen van de gewone esdoorn (Acer
pseudoplatanus) bevatte (of eventueel deze delen af te sluiten voor de paarden).
De tijd die het paard doorbrengt op de weide te beperken (de meeste klinische gevallen
stonden langer dan 6 uur/ dag op de weide) en eventueel de paarden te voederen
alvorens ze op de weide te laten.
Een weiderotatie te organiseren zodat de paarden enkel op weiden met voldoende gras
staan.
Geen hooi of ander voeder op dezelfde grond te plaatsen.
De zaailingen zo vroeg mogelijk te verwijderen (maaien, vermalen…; eventueel kunnen
ze zelfs verbrand worden). Vermijd toxische producten i.v.m.
milieubescherming. Opgelet, de paarden kunnen op dat moment nog niet op de weide
gelaten worden omdat zelfs de gehooide zaailingen toxines kunnen bevatten. Er wordt
aangeraden te wachten tot de zaailingen volledig zijn afgebroken en het gras voldoende
is gegroeid.
De omliggende esdoorns eventueel te verwijderen om te vermijden dat ze bloemen en
zaden produceren die op het weiland terecht komen.

Zowel dierenartsen als paardenhouders/eigenaars die geconfronteerd worden met een geval
van esdoornvergiftiging worden verzocht om dat door te geven aan het meldpunt:
•
•

Voor paardenhouders/eigenaars: http://labos.ulg.ac.be/myopathie-atypique/en/declarecase-owners/
Voor dierenartsen: http://labos.ulg.ac.be/myopathie-atypique/en/veterinarians/declarecase-veterinarian/

Meer info: https://paarden.vlaanderen/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-enverzorging/Esdoornvergiftiging-bij-paarden-atypische-myopathie

(Bron: https://www.paarden.vlaanderen/nl/nieuws/109-geregistreerde-gevallen-vanAtypische-Myopathie#.XPe2IVxMHDc)

=====

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

