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Vergadering van 30 September 2019 

Koetsenbeurs 

De koetsenbeurs van het APZ gaat door op 08-12-2019 in de 
gemeentelijke magazijnen van Zandhoven in de Populierenhoeve. 
Zoals jaarlijks vragen wij terug de medewerking van alle 
sympathisanten.  Indien U kunt helpen gelieve dit te melden aan 
Liliane op het gekende nummer 0496/25 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 Ptn Omschrijving 

2019   

06-10-2019 1 De Vierlandsheren (ruiter- & koetsentocht) 

Vertrek: Boogstraat 42, Zutendaal 
Organisatie: Felix Deltour 
Voor info: 0476 45 42 92 

12/13-10-2019 1 Genk: CAN* - CAN** - CAV 

27-10-2019 1 Dierenwijding in Berendrecht 
Locatie: Camping De Watertoren, 
Steenovenstraat 137, Berendrecht 
Info: mail walter.vanhout@telenet.be 
 GSM 0476 63 05 96 

03-11-2019 5 APZ – Paardenwijding Zandhoven 

17-11-2019 5 APZ – Paardenwijding Millegem 

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

08-12-2019  APZ – Koetsenbeurs 
Locatie : Gemeente 

garage achter de Populier 

in Zandhoven (achter het 

containerpark) 

verwarmde hal !!! 

Organisatie : APZ 

(Aangespannen Paard 

Zandhoven) www.apz-

zandhoven.be of Flor Van 

Dessel 0496/25.97.38 

Beurs open vanaf 10u 
 

26-12-2019 5 APZ – Kerststallentocht Groot-Zandhoven 
Vertrek : Parking van de 

Populier in Zandhoven 

(achter het 

containerpark) 

Organisatie : APZ 

(Aangespannen Paard 

Zandhoven) www.apz-

zandhoven.be of Flor Van 

Dessel 0496/25.97.38 
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6 Oktober 2019 - Ruiter en Koetsentocht te ZUTENDAAL 

“De Vierlandsheren” organiseren voor de 16de keer een tocht doorheen de bossen 

van Zutendaal, Opgrimbie, Lanaken en Rekem 

Het vertrek van de gepijlde tocht is voorzien vlakbij het monument van de Vier 

Landsheren. Deze plek is gelegen in het Nationaal Park “Hoge Kempen” die een 

oppervlakte heeft van +- 5000 ha. 

Hierbij maken we gebruik van enkele stukken van de Nationale ruiter en 

menroutenetwerk Hoge Kempen. Het Parcours van +- 30 km brengt ons richting 

Lanaken, achter het domein Zangersheide, langs de verzorgde prachtige bossen van 

Pietersheim, naar de mooi open vlaktes van de Mechelse heide alswaar de 

verdiende rust is. Iedere deelnemer krijgt daar een heerlijke portie soep plus de 

nodige hapjes geserveerd. 

Na deze tussenstop trekken we richting het Koninklijke domein van Opgrimbie om 

door berg en dal door de ontelbare en oneindig lange dreven van loofbomen 

richting Zutendaal te gaan. 

Alles wordt de menner en ruiter voorgeschoteld, water, zand, afdalingen en 

hellingen. 

Verder is de tocht 100% onverhard. Er zal een aangepast parcour voor de 

werkpaarden zijn. 

Na deze prachtige wandeling die ieder op eigen tempo rijd is er, mits op voorhand 

ingeschreven en betaald, warm eten voorzien . De dag zelf worden geen 

inschrijvingen meer aanvaard. 

De prijs voor dit alles is slechts 15 euro per persoon 

Uiterlijke datum van inschrijving – 2.10.2019 

Vertrekken kan tussen 09.00 uur en 12.00 uur bij Felix Deltour Boogstraat 42 te 

Zutendaal 

Boogstraat 42, Zutendaal 

 
(Bron: http://www.devierlandsheren.be/) 

 

http://www.devierlandsheren.be/


 

 
  



 

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 APZ – Paardenwijding Zandhoven – 03 november 2019 

Informatie Zoals alle jaren verwachten wij een massale deelname van de leden van het 

APZ.  Na de rit samenkomst op de parking voor het nuttigen van een droogje 

en een natje zoals gewoonlijk. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

     
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 31 oktober 2019 
 

Vertrekplaats 
Jumpingterrein Zandhoven, Populierenhoeve te 2240 Zandhoven 

(aan het containerpark) 

Vertrek Dag 03 november 2019 

 Uur Bijeenkomst om 10.00 uur 
 

ZEKER TE VERMELDEN APZ – Paardenwijding Zandhoven 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD  Aantal  personen:………….. 

Te storten op rekening van: Ter plaatsen 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 
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Federale Politie zoekt paarden via centrale 

kijkdag! 

De directie openbare veiligheid – afdeling bereden middelen organiseert op 9 

november 2019 een centrale kijkdag op de installaties van de landelijke 

rijverenigingen te Oud-Heverlee. Op deze dag kunnen potentiële 

politiepaarden voorgesteld worden voor verkoop door hun eigenaren na 

voorafgaande aanmelding. 

Enkel paarden met volgend profiel komen in aanmerking: 

• Ruinen of merries (niet drachtig) 

• Minimaal goed zadelmak - over geschikt africhtingsniveau beschikken voor 

de leeftijd 

• Minimum 3 en maximum 6 jaar oud in 2019 

• Zwart-, Bruin-, grijs- of voskleurig  

• Robuuste stevige bouw 

• Rustig en nieuwsgierig karakter  

• Schofthoogte (zonder hoefbeslag): Min. 164 cm  

• Gechipt en in het bezit van paspoort 

• Warmbloeden (geen koudbloeden of kruisingen) 

• Geen stalgebreken (weven, zomereczeem, luchtzuigen) 

• Strenge klinische en röntgenologische keuring kunnen doorstaan 

• Budget: prijs naar kwaliteit – maximale vraagprijs: 8000 euro (incl btw voor 

btw plichtige verkopers). 

Hebt u een potentieel politiepaard dat voldoet aan bovenstaande criteria in uw 

bezit en wenst u deze aan te bieden? Meld uw paard aan voor de centrale kijkdag 

voor 1 november via dga.das.mountedresources@police.Belgium.eu en maak 

volgende gegevens over:  

• Gegevens eigenaar (naam, adres, gsm-nummer) 

• Kopie van de stamboekpapieren 

• Chipnummer van het paard 

• Stokmaat 

• Foto’s van zij- en vooraanzicht van het paard zonder getuig 

• Beeldmateriaal van het bereden paard in stap, draf en galop op beide zijden 

• Vraagprijs met vermelding of er btw plicht is. 

 De vooraf geselecteerde paarden zullen op uur uitgenodigd worden ter 

mailto:dga.das.mountedresources@police.Belgium.eu


 

 

voorstelling. Indien er na voorstelling een overeenkomst wordt bereikt zal het 

paard onder contractuele overeenkomst een navolgende 2-weekse testperiode 

doorlopen in de installaties van de Federale Politie – Directie openbare veiligheid 

te Etterbeek. 

  

  

(Bron: https://mailchi.mp/09b839f22c58/federale-politie-zoekt-paarden-via-centrale-
kijkdag?e=fa9b414ecf) – Paardenpunt Vlaanderen-Nieuwsbrief 
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