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WILRIJK 1

(ANTWERPEN)

Vergadering van 31 januari 2020
APZ-Mennersfeest
Het mennersfeest is doorgegaan op 25-01-2020 te Massenhoven,
Kerkstraat in zaal “De Lindekens”. Een 25-tal leden/sympathisanten
waren aanwezig. Op dezelfde datum was er tevens het mennersfeest
van de VLP. We hopen voor de komende jaren dat dit samenlopen
kan vermeden worden zodat we meer leden op ons feest mogen
verwachten.
Voor de afwezigen wordt de toespraak van de Voorzitter toegevoegd:
Toespraak mennersfeest van 25 januari 2020
Geachte leden,
Voor iedereen hier aanwezig de allerbeste wensen voor het nieuwe
menjaar vanwege het APZ-bestuur namelijk:
Edwige De Smet - Erevoorzitter
Didier Billiet - Schatbewaarder
Verdroncken Bart - Bestuurslid
Van Regenmortel Liliane - Bestuurslid
Van Dessel Flor - Voorzitter
We moeten helaas beginnen met het slechte nieuws. twee mensen
die het APZ dierbaar waren zijn van ons heengegaan:
• Frieda Janssens was jaren een fervente werkster op onze
wedstrijden en vergaderingen waar zij met haar man Jan Morbée
altijd aanwezig waren.
• Martine Pauwels, echtgenote van Rudy van Hooidonck. Ook zij
behoorde tot de pioniers van onze club. Ook zij was altijd van de
partij tijdens wedstrijden en beurs.
Het betere nieuws is dat de club een mooi saldo overhield aan de
wedstrijd en de beurs zodat we weer een jaar verder kunnen met een
goede start. De eerste rit van de club is de Valentijnsrit, die zal

doorgaan in Hechtel-Eksel. Met een prachtig parcours zoals we dit
hier niet kennen.
We mogen met trots onze twee Belgische kampioenen even in de
bloempjes zetten:
• Bij de vierspan pony's is het Bax Tinne die iedereen het nakijken
gaf. Proficiat.
• Bij dubbelspan paarden was het Stuyck Sven die in zijn reeks heer
en meester was. Proficiat.
Namens het APZ van harte gefeliciteerd met jullie prachtig resultaat.
Alvorens verder te gaan met ons eigen clubkampioenschap wil ik alle
medewerkers van harte bedanken voor hun bereidwillige inzet, want
zonder uw hulp was ons voortbestaan niet mogelijk en kunnen we
weer rekenen op hulp.
Als eerste met 23 punten: Evi Gyles
Als tweede met 21 punten: Geentjes Karel
Met eveneens 21 punten: Van Berkel Willo

Overlijden Willy Brouns
Jammer genoeg hebben we eveneens het overlijden vernomen van
Willy Brouns op 24 januari 2020. Deze vierspanmenner heeft
meerdere malen deelgenomen aan de wedstrijden van het APZ.

Lidgeld / Advertentie clubblad
Zoals ieder jaar vragen wij U vriendelijk Uw lidgeld te betalen en dit
uiterlijk ten laatste voor eind februari 2020.
Voor de leden die niet betalen voor eind februari 2020 is dit het
laatste clubblad.
Voor de personen die een advertentie willen plaatsen in ons
tijdschrift verwijs ik naar een bijlage in dit boekje: voor U een
welgekomen reclame en voor de club een welgekomen steun.
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.

Het Aangespannen Paard Zandhoven (VZW)
Agenda van de Algemene Ledenvergadering op 28 Februari 2020 om 20 uur.
De volgende punten zullen besproken worden:
1. Verslag van de voorgaande Algemene Ledenvergadering.
2. Aanstelling van twee Commissarissen-Revisoren voor het nazicht van
de rekeningen over het boekjaar 2019.
3. Rekeningen van het afgelopen boekjaar en begroting van het komende
jaar.
4. Voorleggen van de ledenlijst van alle leden die voor het jaar 2019 hun
lidgeld voldaan hebben.
De Voorzitter.

Uitslag van het “Clubkampioenschap 2019”
NAAM

Totaal

Stand

Gyles Evi

23

1

Geentjens Karel

21

2

Van Berkel Willo

21

2

Van Dessel Flor

20

4

Leysen Wim

16

5

Aerts Theo

10

6

Geenen Amandus

10

6

Van den Broeck Louis

10

6

Verdronken Bart

10

6

Benoot Isabelle

9

10

Eerdekens Dominique

9

10

Gyselinck Guido

8

12

Mannaerts Kris

8

12

Oorts Rianne

7

14

Van Regenmortel Liliane

6

15

Bax Tinne

5

16

Daems Staf

5

16

Leys Louis

5

16

Ruts Filip

4

19

Stuyck Sven

3

20

Laenen Katrien

2

21

Taverniers Bruno

2

21

Geerts Glenn

1

23

Goossens Rudy

1

23

Kanora Ronny

1

23

Van Hooydonck Rudy

1

23

AGENDA
Datum
2020
02-02-2020
09-02-2020
15-02-2018

Ptn Omschrijving
1
1

28-02-2020

08-03-2020

1

15-03-2020
22-03-2020
28/29-03-2020
04-04-2020
26-04-2020

1
1
1
1
1

Indoor te Oeselgem - LRV - CAV
Indoor te Dessel - CAV
Bal van de Burgemeester te Zandhoven in
zaal "De Populier", Populierenhoeve
vanaf 20.00 uur.
APZ – Jaarlijkse algemene
ledenvergadering te Zandhoven, Domein
Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur
Drie Dorpen Ruiter- en menroute (Keuze
uit een rit van 16 of 33 km)
Vertrek : Parking van Recreatiedomein
Goolderheide, aan de Bosstraat 1 in
Bocholt
Info: www.dedriedorpen.be
Bornem: AC – CAN* - CAN** - CAV
Waregem: AC – CAN* - CAN** - CAV
Gèsves: AC – CAN* - CAN** - CAV
Saive: CAN* - CAN** - CAR
APZ: AC – CAN* - CAN**

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
VALENTIJNSRIT - 16 februari 2020
Informatie Onderweg is er een valentijnsdrank en –koek voorzien.
Leden APZ: gratis – Niet-leden APZ: 5,00 €

WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
24

Aantal stops

% zand
10

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
40

% bosweg
50

12 februari 2020

Parking The Treehouse (Domein De Pijnven), Kiefhoekstraat 3941 Hechtel-Eksel
Dag
16 februari 2020
Uur
11.00

ZEKER TE VERMELDEN

VALENTIJNSRIT

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD
Met hoeveel personen ?
Leden: Gratis – Niet-leden: 5,00 €
Te storten op rekening van: APZ vzw
Ter plaatse betalen
Rekeningnummer: BE79 7331 4131 9633
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

Lidgeld vernieuwing
Het lidgeld is 25,00 euro voor alle leden van vorige jaren.
Nieuwe leden: 40,00 euro voor het eerste jaar, de volgende jaren ook 25,00 euro
Naam: …………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………….
Postnr/Plaats: ……………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………… GSM: …………………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………………….
Te storten op KBC-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB)
met vermelding: “Lidgeld 2020 : Naam + Voornaam”
Of te betalen aan Liliane.
___________________________________________________________________________

Advertenties in het APZ-boekje
Voor een A4-blad = 250,00 euro
Voor een ½ blad = 125,00 euro
Voor een ¼ blad = 70,00 euro
Naam: …………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………….
Postnr/Plaats: ……………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………… GSM: …………………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………………….
Advertentie overmaken bij voorkeur via ons emailadres apz79@hotmail.com
Te storten op KBC-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB) met vermelding:
“Sponsoring clubblad APZ”
Of te betalen aan Liliane.
Betalen a.u.b. vóór 15 februari

Mestwateren bij paarden

Arnd Bronkhorst
Mestwateren is een niet geheel onbekend fenomeen bij de paardeneigenaar en al helemaal niet
in deze periode van het jaar. Het kan in principe alle seizoenen voorkomen. Omdat een deel
van de oorzaken hiervan samen gaan met het najaar zien we het probleem wat meer toenemen
in deze periode.

Wat is mestwateren?
Mestwateren is een vorm van diarree bij paarden. Diarree is een verminderde stevigheid van
de mest door de aanwezigheid van meer vocht in de mest. Dit kan variëren van slappere mest
tot waterdun. Vaak is het de frustratie van het continu bevuilen van de achterhand en staart dat
de eigenaar contact opneemt met een dierenarts dan dat het paard ziek oogt. Toch is er ook
iets niet in orde, want een paard hoort soepele, niet te droge en niet te natte, mestballen te
vormen.

Oorzaken?
Door het maagdarmkanaal passeren dagelijks liters ‘vloeistof’ welke normaal in de dikke
darm grotendeels (terug) opgenomen worden. De opname in de darm of het nu voeding is of
vocht, hangt af van de passagesnelheid door het maagdarmkanaal (motiliteit) en de kwaliteit
van de darmwand af. Bij een te snelle passage is er geen tijd om iets op te nemen. Naast een
verstoring in de beweging en opname kan ook het aanbod de mestconsistentie beïnvloeden.
Dit verschil zien we bijvoorbeeld wanneer paarden kuil krijgen in plaats van hooi. Hooi heeft
een hoger droge stof gehalte, ofwel kuil bevat meer vocht.
Als oorzaken voor verstoringen in de motiliteit kun je denken aan (kortstondige) stressvolle
periodes (bv het paard op de trailer), gebitsproblemen (slecht kauwen) en plotselinge
voerveranderingen (darmflora uit balans). Een verandering van de kwaliteit van de darmwand

is vaak het gevolg van een ontstekingsreactie die door mechanische irritatie (zand), parasitaire
infecties of bacteriën veroorzaakt wordt.

Aanpak mestwateren
Ook al laten veel paarden dezelfde symptomen zien, is zoals hierboven beschreven niet altijd
de oorzaak hetzelfde. Daarom is ook een gerichte aanpak van wat je doet van belang omdat de
‘frustraties’ anders alleen maar groeien. Soms kun je zelfs het probleem verergeren door maar
wat te doen, bijvoorbeeld door allerlei combinaties van verschillende supplementen kun je de
darmflora juist meer onder druk zetten met alle gevolgen van dien.
De meest effectieve aanpak is op zoek naar de oorzaak en van daaruit bewust veranderingen
doorvoeren en het gebruik van medicatie inzetten. Alleen richten op 1 onderdeel: opname,
motiliteit of kwaliteit wand geeft meestal niet het gewenste resultaat, omdat ze vaak hand in
hand gaan. Dus gerichte diagnostiek zoals controle van het gebit, mestonderzoek (zand,
parasieten en bacteriën) en de voeding in detail onder de loep nemen zijn de eerste stappen.
Bij langdurige en hardnekkige problematiek zal de dierenarts verschillende onderzoeken
uitvoeren, zoals bloed- en buikonderzoek. Het plan van aanpak bestaat dan vaak uit medicatie
in combinatie met een onderbouwd voedingsadvies gericht op de gediagnosticeerde
problemen. Als voorbeeld kun je denken aan ‘vezelrijke’ producten en darmflora
ondersteunende middelen.
Weet wat je voert is vaak het motto, maar bovenal weet wat je doet, is het juiste motto bij de
aanpak van dit soort problemen!
Erica Reijerkerk
Paardendierenarts De Hofstede, gespecialiseerd in inwendige ziekten paard
(Bron: https://www.bitmagazine.nl/welzijn/mestwateren-bij-paarden/116786/)

