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(ANTWERPEN)

Vergadering van 30 september 2020
APZ - Koetsenbeurs
Rekeninghoudend met de coronaproblematiek heeft het APZ-bestuur
beslist om dit jaar GEEN koetsenbeurs te organiseren. Dit betekent
dat 2020 voor onze club een sabbatjaar wordt. Laat ons hopen dat
2021 ons beter gezind is.
Corona
Wil je meer weten over corona en paardensport? Via volgende link
van “Paardensport Vlaanderen” kunt je er alles over nalezen: klik
HIER.

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
2020
10/11-10-2020
18-10-2020
25-10-2020
08-11-2020
22-11-2020
26-12-2020

Ptn Omschrijving
1
1
1
5
1
5

Genk: ABC - CAV - CAN* - CAN**
Klein-Sinaai: CAV - AFGELAST
Paardenwijding Berendrecht
APZ: Paardenwijding Zandhoven
Paardenwijding Millegem - AFGELAST
APZ - Kerstallentocht

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
APZ – Paardenwijding Zandhoven – 08 november 2020
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

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard

% bosweg

04 november 2020

Jumpingterrein Zandhoven, Populierenhoeve te 2240 Zandhoven
(aan het containerpark)
Dag
08 november 2020
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

BK Mennen Aywaille 2020
18, 19 en 20 september 2020 werd het BK gereden in de gemeente
Aywaille, een mooie gemeente langs de Amblève, en rivier ten zuiden
van Luik. Menvereniging “Les Meneurs et Caveliers ASBL”
organiseerde de wedstrijd onder leiding van André Wynants. Het
prachtige najaarszonnetje maakte er weer een prachtig weekend
van. Op vrijdag werd de dressuur verreden, en een eerste
rangschikking werd bekend. Ook enkele APZ leden reden mee en
presteerden al goed op die vrijdag. Tinne Bax wist de eerste plaats te
nemen bij de vierspan pony’s en Sven Stuyck kwam op een mooie
tweede plaats terecht na de dressuur. Zij streden mee voor de titel
van Belgisch Kampioen. Bij de CAN*, een beetje misnoegd
“amateurs” genoemd tijdens de wedstrijd waren er ook nog enkele
APZ leden. Isabelle Benoot reed met haar enkelspan pony een mooie
eerste plaats na de dressuur met 70,9% wist ze alle andere
deelnemers voor te blijven. Ook Dominique Eerdekens wist de
dressuur met 70,6% op zijn naam te zetten bij de categorie
dubbelspan pony. Karel Geentjes had een jong paardje bij, de
wedstrijd in Linden was de eerste kennismaking in wedstrijdsfeer
voor het paardje, dus dit BK was pas zijn tweede kennismaking, en
het ging al veel beter. Karel mag trots zijn op zijn vierde plaats in de
dressuur bij de enkelspan paarden.
Zaterdag was de dag van de marathon, een bewogen dag ! Want er
kantelden wel vier deelnemers ergens in een hindernis, en een
dubbelspan paarden sloeg op hol en ramde drie auto’s op de parking.
Maar gelukkig wisten de APZ leden hun marathon netjes uit te rijden.
Tinne Bax reed een vlotte marathon maar moest toch genoegen
nemen met een tweede plaats, geen foutjes maar Julien V was net
iets sneller. Ook Sven Stuyck deed het op zaterdag iets minder goed,
hij moest ook tevreden zijn met zijn tweede plaats in de marathon,
hij liet in de laatste hindernis nr 7 een obstakel kantelen. Bij de CAN*
ging Isabelle Benoot als een speer, ook de marathon wist zij te
winnen. En ook Dominique Eerdekens kwam als snelste door de

marathon met zijn dubbelspan pony’s. Karel Geentjes reed een
mooie zevende plaats in zijn marathon.
Op zondag werden de laatste puntjes verdiend in de Vaardigheid.
Deze avond zouden de winnaars van de wedstrijd en de Belgisch
Kampioenen bekend worden. Nog steeds was de zon van de partij en
maakte er weer een prachtige mendag van ! Tinne Bax reed een
foutloos parcours maar was net iets minder snel dan Julien, en liet dit
jaar de Kampioensjerp aan Julien Vanhoenacker. Maar een mooie
tweede plaats op een BK op een Corona jaar is zeker geen slechte
prestatie. Sven Stuyck reed een foutloos parcours als enige in zijn
categorie en binnen de tijd. Dit bezorgde hem de Belgisch Kampioen
titel voor 2020 ! Proficiat Sven ! Bij de CAN* spreken we niet meer
van Belgisch Kampioenen, maar Isabelle Benoot wist ook de
vaardigheid als enige foutloos te rijden binnen haar categorie en
pakte daarmee de eerste plaats van deze samengestelde
menwedstrijd bij de CAN* enkelspan pony’s. Dominique Eerdekens
zijn vaardigheid ging niet zo snel en er rolde ook nog een balletje op
poort 13, dit leverde een vierde plaats op in de vaardigheid, maar de
vorige proeven gaven hem genoeg krediet zodat hij toch deze
wedstrijd won bij de CAN* Dubbelspan pony’s ! Proficiat Dominique !
En ik schaam me diep maar ik heb geen foto van Dominique, de
vierspan paarden reden net achter hem en de verleiding was te groot
om daar foto’s van te maken. Karel Geentjes moest nog wat
secuurder worden in de vaardigheid met zijn jong paardje. Karel
eindigde op de negende plaats, in het totaal was dit goed voor een
achtste plaats in de totaalstand, maar zijn paardje had weer een
wedstrijdervaring erbij, en wordt zeker elke keer beter !
Zo werd het Belgisch Kampioenschap afgesloten op 20 september
2020 in Aywaille voor onze APZ leden.
Willo van Berkel

Westnijlvirus in Nederland gearriveerd
Op 16 september 2020 heeft het RIVM bekend gemaakt dat er in Nederland een vogel, een
grasmus, positief is getest op het westnijlvirus. In het onderzoek naar exotische virussen is
dezelfde vogel toevallig ook in het voorjaar gevangen en negatief getest op het westnijlvirus.
Dit maakt het aannemelijk dat de vogel hier in Nederland is besmet door een geïnfecteerde
mug en dát betekent dat er in Nederland geïnfecteerde muggen rondvliegen.
Te verwachten
De komst van het westnijlvirus was te verwachten gezien het feit dat in 2018 en 2019 ook al
westnijlvirus is aangetroffen bij vogels en paarden in Duitsland. Ook dit jaar zijn er in
Duitsland vogels en paarden positief getest op westnijlvirus. Ook in Spanje en Frankrijk is het
virus in vogels en paarden aangetoond.

Met dank aan het Institute of Epidemiology, Friedrich-Loeffler-Institut.

Geschiedenis
Het westnijlvirus is voor het eerst in 1937 in het West Nijl district in Oeganda vastgesteld. In
de zestiger jaren werd het in Frankrijk gevonden. Daarna werd westnijlvirus vooral in Zuid en
Oost Europa aangetoond bij vogels, paarden en mensen. In de Verenigde Staten werd het
virus voor het eerst in 1999 aan de Oostkust gevonden bij vogels en mensen en verspreidde
zich binnen enkele jaren over het hele continent inclusief Canada. In Noord Europa werd het
in 1998 voor het eerst in Duitsland bij vogels en paarden gevonden en in 2019 ook bij muggen
uit de Culex pipiens groep. Infecties bij mensen externe link worden tot nu toe alleen in Zuid
en Oost Europa gezien.
Verspreiding door muggen
Het westnijlvirus wordt door muggen wordt overgebracht, een zogenaamde vector-gebonden
ziekte. Vogels zijn de gebruikelijke gastheren waarbij de ene soort veel meer
ziekteverschijnselen vertoont dan de andere soort. Diverse soorten kraaien zijn erg gevoelig
voor westnijlvirus en als groepen kraaien dood worden gevonden, moet er zeker aan
westnijlvirus worden gedacht en moet de NVWA worden gewaarschuwd. Het westnijlvirus
wordt niet direct van paard naar paard, van vogel naar paard, of van paard naar mens
overgedragen. De aandoening kan alleen door muggen worden overgedragen of door direct
bloed-bloedcontact zoals bij een bloedtransfusie, een orgaantransplantatie of het uitvoeren van
een sectie van een besmet dier zonder voldoende beschermingsmiddelen. Er zijn meerdere
muggensoorten in Nederland die het virus zouden kunnen overbrengen (Aedus albopictus,
Aedex vexans, Culex pipiens, Ochlerotatus dorsalis).
Symptomen bij paarden
Bij de meeste paarden verloopt een westnijlvirus infectie (vrijwel) symptoomloos of met
milde klachten. Rond de 10% van de geïnfecteerde paarden kan echter neurologische
symptomen krijgen, die kunnen variëren van milde klachten tot volledige verlamming. De
virulentie van het virus en de afweer van de patiënt spelen hierbij een rol.
De incubatietijd (tijd tussen besmetting en de eerste symptomen) varieert van 3 tot 15 dagen
(meestal 2-6 dagen). Als eerste symptoom wordt vaak een matige koorts gezien met
sloomheid en niet willen eten. Dan treden de neurologische symptomen op zoals
spierfasciculaties (trillingen van de spieren) vooral rond de snoet en de ogen, atactisch lopen
(lopen als een dronkenman), abnormaal gedragen (rustige paarden worden soms heel lastig en
lastige paarden heel rustig). Ook worden dringen, doelloos rondlopen en vage
kolieksymptomen gezien. Soms verergert de ataxie en wordt het paard volledig paralytisch
(verlamd). Over het algemeen verergeren de neurologische symptomen snel, terwijl
verbetering vaak lange tijd in beslag neemt.
Bevestigen van de diagnose
Bij verdenking op westnijlvirus is de dierenarts verplicht dit te melden bij de NVWA. Het is
van belang om daarbij de vaccinatiestatus van het betreffende paard te weten, omdat dit in de
test tot een fout-positief resultaat kan leiden, zeker als de vaccinatie kort geleden heeft
plaatsgevonden. De meest gebruikte test kijkt naar de antistoffen die het paard produceert als
reactie op de infectie (IgM Elisa).
Ook kan een PCR op virus worden uitgevoerd in het bloed, maar omdat de viraemie heel laag

is kan dat vaak het beste in liquor (hersenvocht) bij paarden met neurologische klachten
(eventueel na de dood).
Behandeling en prognose
Er is geen gerichte behandeling mogelijk. Wel kan een ziek paard zo goed mogelijk worden
verzorgd op een plek waar het dier zich niet kan beschadigen. De dierenarts kan zo nodig
ontstekingsremmers en eventueel infusen geven. Er is geen bewezen effect van virusremmers
beschreven.
Voor paarden met neurologische verschijnselen is de prognose slecht, 35-40% moet worden
geëuthanaseerd of sterft spontaan. Bij ongeveer 40% van de paarden die de acute ernstige
symptomen overleven is er 6 maanden later nog sprake van iets wijkend lopen en/of iets
afwijkend gedrag.
Differentiële diagnose
In Nederland komt, wanneer meerdere paarden op een bedrijf ziek zijn, als eerste de
neurologische vorm van EHV1 in aanmerking als differentiële diagnose. Verder kunnen
botulisme en lolitrem-intoxicatie lijken op westnijlvirus. Als er maar één paard is aangetast
moet men differentieel diagnostisch ook aan allerlei vormen van trauma of een bacteriële
meningoencephalitis denken.

Als paarden uit een waterbak drinken is het raadzaam het water te laten bewegen.
Preventie
Er zijn een aantal goede vaccins op de markt ter preventie van westnijlvirus. Hiervan zijn er
op dit moment ook enkele in Nederland geregistreerd. Het beste kan in maart-april begonnen
worden met twee basisvaccinaties met drie tot vijf weken er tussen. Twee tot drie weken na de
tweede vaccinatie is er een goede bescherming. In de volgende jaren moet de vaccinatie ieder

voorjaar in april/mei worden herhaald om zo in de zomer en nazomer goede bescherming te
bieden.
Verder kunnen de paarden beschermd worden tegen muggenbeten. Dit kan enerzijds door het
gebruik van repellents, insectendekens of opstallen en anderzijds door de broedplaatsen van
muggen (stilstaand water in emmers, in oude autobanden, in vervuilde dakgoten etc.) zoveel
mogelijk op te ruimen. In de stal kan een ventilator voor of boven de box goede diensten
bewijzen, want muggen zijn ‘slechte vliegers’.
Bron: Universiteit Utrecht
https://www.uu.nl/nieuws/westnijlvirus-in-nederlandgearriveerd?utm_source=facebook&fbclid=IwAR3LVsrrH6VH4R0GbOo6ZSDV6dv5kCUV
FdRedDTIg-65sc938soMdMIm56g

