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(ANTWERPEN)

Vergadering van 31 Juli 2019
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
03/04-08-2019
15-08-2019
16/18-08-2019
25/08/2019
27-09-2019

29-11-2019

Ptn Omschrijving
1
1
1
1

Vlezenbeek: CAN* - CAN** - CAV
Mentocht ‘t Mienenhof
BK te Booischot: CAN* - CAN** - CAV
Traditiemennen te Waasmunster
APZ – Ledenvergadering te Zandhoven,
Domein Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00
uur
APZ – Ledenvergadering te Zandhoven,
Domein Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00
uur

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

Wat te doen bij extreme hitte?
Voor de tweede keer dit jaar spreken we van een aankomende hittegolf. Door de aanhoudende hitte en het gebrek aan
regen zijn veel weides veranderd in een droge vlakte en de weide kunstmatig beregenen is niet altijd toegestaan of
mogelijk. Om het voor een paard zo aangenaam mogelijk te maken, kunnen de volgende 3 tips helpen.
1. Zorg dat uw paarden voldoende water krijgen.
Het is belangrijk dat paarden altijd toegang hebben tot voldoende schoon drinkwater.
Volwassen paarden hebben ongeveer 25 tot 50 liter water per dag nodig. Maar bij hoge temperaturen, zoals nu, kan een
paard zelfs tot 60 liter per dag drinken.
2. Zorg dat uw paarden schaduw hebben.
Paarden zullen bij warme temperaturen meer nood hebben aan beschutting dan op koude dagen. Hun comfortzone ligt
tussen 5 en 25°C. Ze zijn dus perfect afgestemd op ons klimaat. Toch is het voor paarden prettig om een schaduwplek
te hebben, waar ze enige verkoeling kunnen zoeken.
Staan uw paarden permanent op de weide? Dan moet u sinds 2013 verplicht de mogelijkheid hebben om deze paarden
op te stallen. Heeft u die mogelijkheid niet, dan moet er op de weide beschutting voorzien zijn, ofw el in de vorm van een
schuilhok, ofwel in de vorm van natuurlijke beschutting (bomen, haag,…).
3. Let op de voeding van uw paarden.
Hou het gras en de paarden op uw weide goed in het oog. Staat er niet meer genoeg gras om alle paarden voldoende te
voeden, dan moet u meteen extra voedsel voorzien. Dat zeggen ook de richtlijnen van de Raad voor Dierenwelzijn: "De
paarden moeten kwalitatief en voldoende voedsel krijgen dat overeenstemt met hun behoeften". Een gevaar van
deze droogte is het gehalte fructaan in het gras. Fructaan is een soort suiker die door het gras wordt aangemaakt onder
invloed van zonlicht. Wanneer het gras goed kan groeien wordt het fructaan verder verwerkt tot bouwstof. Maar wanneer
dit niet het geval is – wegens te weinig water of te weinig voedingsstoffen – loopt het fructaangehalte op. Gras met een
hoog fructaangehalte kan hoefbevangenheid veroorzaken.
Controleer ook zeker uw ruwvoerder op Jacobskruidkruid! Onder normale omstandigheden zullen de paarden het vies
smakende (bittere) plantje vermijden. Indien er voldoende gras beschikbaar is, raken ze het jacobskruiskruid dus
meestal niet aan. Als de plant verdroogt (in tijden van droogte of na het maaien), verdwijnt echter de bitterheid en wordt
het wel gegeten. Bij verdroging verliest jacobskruiskruid daarenboven niets aan giftigheid en worden de giftige
bestanddelen dus nog steeds door de dieren opgenomen.
Met jacobskruiskruid in hooiweiden is dus voorzichtigheid geboden. In hooi of voordroog blijft de plant giftig en wordt
deze niet herkend door de paarden. Het is bijgevolg erg belangrijk om de plant uit hooi of kuilvoer te weren. Bij het eten
van deze ruwvoeders hebben de paarden veel minder de kans om hun voedsel te selecteren zodat het risico op
intoxicaties dan nog aanzienlijk hoger ligt dan bij gewone weidegang.
Indien u twijfelt over de aanwezigheid van giftige stoffen in uw hooi of voordroog, doet u er goed aan uw ruwvoer te laten
onderzoeken.

(Bron: https://www.paarden.vlaanderen/nl/nieuws/696#.XUF_COhMHD4)

