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Vergadering van 30 augustus 2021 

Corona 

Wil je meer weten over corona en paardensport?  Via volgende link 
van “Paardensport Vlaanderen” kunt je er alles over nalezen: klik 
HIER. 
 

 
 
 
 
 

Belgisch kampioenschap 2021 - Bornem 

Van 20 tot 22 augustus 2021 organiseerden de Schelderuiters uit 
Bornem het BK mennen op hun terreinen.  Onder de gelauwerden 
ook een lid van het APZ: Tinne Bax is Belgisch kampioen in de 
categorie 4-span ponies. 

 

https://paardensport.vlaanderen/nl/corona


 

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 

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. 
 
  



 

AGENDA 
 

Datum Ptn Omschrijving 

2021   

09/10-10-2021  Genk ACB – CAN/CAV 

 
 
  

 



 

Koetsenwandeling   Bornem   bij de Schelderuiters , 
 

Zondag 30 augustus werd er een koetsenwandeling georganiseerd door de mensen van de 

Schelderuiters, een week na hun organisatie van het BK mennen wat een succes was. Enkel de 

weergoden waren niet al te veel van de partij. Voor ons was het de ideale gelegenheid om een 

tocht mee te rijden in de buurt en toch al zo een 3 tal jaren geleden deels door een of ander 

probleem en deels door gezondheidsredenen. Corona was dan de pech van vele inrichters op 

alle evenementen. Nu het wat losser wordt, hervat her en der het een en ander. 

Zaterdag werd de vrachtwagen terug gestart (hopende dat hij nog startte) en werd de koets en 

tuig geladen zodat alles rustig kon bekeken worden of we niets vergeten waren. Dus ook wat 

hooi en water voor de paarden mocht ook niet ontbreken, eventueel regenkledij moest het 

nodig blijken. Zo moesten we dit de zondagmorgen toch al niet meer doen en konden we in 

alle rust de zondagmorgen de paarden voederen , toiletteren en klaar maken voor vervoer. 

Men kon in Bornem tussen 9 – 11u  vrij vertrekken. We lieten ons inschrijven voor de 

wandeling en daar kregen we te horen dat ze 2 omlopen hadden voorzien die telkens op het 

einde van de rit terug aankwam op de parking waar we stonden. Tussen de ritten kon ge dan 

desgewenst iets eten of drinken en dan de tweede rit aanvatten. De route was volledig en 

duidelijk afgepijld wat ik persoonlijk heel goed vind zodat je als menner en als groom 

optimaal kunt genieten van de omgeving en natuurschoon. Na het verlaten van het aldaar 

gekende terrein werden we al de bossen ingestuurd gevolgd door zandwegen oude 

spoorwegbeddingen, rustige landdreven, soms al eens een stukje baan om dan ergens weer 

een landweg of dreef in te slaan. Ik mag eerlijk zeggen knap uitgezocht, zeker niet 

gemakkelijk. Zoals men weet, daar wordt gebouwd of stukken afgesloten voor 

natuurbescherming en andere allerlei redenen. 

Bij aankomst van de eerste omloop was het voor mij meer dan genoeg daar door medische 

behandelingen mijn rug meer dan vermoeid geraakte en zo werden de paarden terug 

uitgespannen, wat proper gemaakt, laten drinken, wat hooi gegeven en terug op de 

vrachtwagen geladen waar ze wat konden rusten en wij toch ook iets konden gaan drinken en 

eten en een babbel slaan met andere menners, die de rit ook al gereden hadden. Iedereen heel 

POSITIEF was het enige wat we hoorden. Dus ik denk bij deze dat vele menclubs dit 

voorbeeld weerom zullen volgen en wij, die mennen hoog in het vaandel dragen, weerom 

kunnen genieten van onze hobby samen met onze paarden. 

 

Dit was dan een klein verslag van onze eerste wandeling na zoveel tijd. Het deed deugd ook 

weer eens onder onze mede hobbyisten te zijn, die samen met ons uitkijken naar volgende 

organisaties. Doe het rustig, veilig en met respect voor elke beoefenaar ongeacht zijn of haar 

hobby, zou ik zeggen. 

 

Tot de volgende en vele sportieve groeten , 

 

Monique  & William  

 

  



 

Garnaalvissers te paard 
Garnaalvissers te paard - Oostduinkerke 

 

 

Het strand van de garnaalvissers  te paard vind je in Oostduinkerke. Strand, 
uitgestrekte duinen en garnaalvissers te paard, authentieker kan het niet. In 
Oostduinkerke proef je het vissersleven van weleer; het is de enigste plaats in de 
wereld waar garnalen nog te paard gevangen worden. Bij laag tij zie je de vissers in 
gele jekker en met hun stoere boerenpaarden aan het werk. De garnalen worden niet 
alleen gevangen, maar af en toe ook gekookt en verkocht op het strand. 

Een mooi zicht is het, die stoere brabanders die gezamenlijk het strand opgaan en 
dan aan de waterlijn blijven staan tot ze worden gespannen. Eens het vistuig is 
aangebracht en de manden aan hun flanken zijn vastgemaakt, lopen de paarden - 
met hun garnaalvissers op de rug - het water in. Elk met een plankennet achter zich 
aan stappen ze het water in. Eens de paarden terug uit het water komen, worden de 
netten geleegd en de vangst bekeken. De vangst wordt in zeefden gedaan en deze 
worden dan goed heen en weer geschud. Zo vallen de kleine garnaaltje eruit en 
worden ze terug de zee ingenomen door de golven. 

De garnaalvissers doen de stiel uit passie. 'Voor het geld hoef je het immers niet te 
doen', weten ze toe te vertrouwen. Je moet de liefde voelen voor de zee en voor de 
paarden. Ga zeker ook eens langs in het Estaminet de Peerdevisscher in 
Oostduinkerke. De zaak wordt er gerund door een garnaalvisser te paard en zijn 
vrouw. Verser dan vers kan je de garnaaltjes er dus zeker proeven. 

Meer over de garnaalvissers te paard en de momenten waarop je ze aan het werk 
kan zien vind je op www.paardevissers.be. 

https://paardevissers.be/


 

 
 

 
 
(Bron: https://www.dekust.be/nl/inspiratie/garnaalvissers-te-paard) 

 

  

https://www.dekust.be/nl/inspiratie/garnaalvissers-te-paard
https://www.dekust.be/sites/westtoer_2015/files/styles/image_gallery_lightbox/public/de_kust/doen/garnaalvisser_0.jpg?itok=8t5Ucne_
https://www.dekust.be/sites/westtoer_2015/files/styles/image_gallery_lightbox/public/de_kust/doen/garnaalvisser4.jpg?itok=R1V1RAep
https://www.dekust.be/sites/westtoer_2015/files/styles/image_gallery_lightbox/public/de_kust/doen/garnaalvisser2.jpg?itok=5lCO72sm
https://www.dekust.be/sites/westtoer_2015/files/styles/image_gallery_lightbox/public/de_kust/doen/garnaalvisser3.jpg?itok=Xtkx-UwI


 

Pijn bij paarden 

Arnd Bronkhorst  

Paarden zijn van oorsprong prooidieren en kunnen hierdoor goed pijn verbergen. Maar 

wanneer je vroegtijdig pijnsignalen kan registreren kan je snel ingrijpen bij mogelijke 

problemen en ze sneller oplossen. In dit artikel legt Dierfysio Els uit wat pijn is en geeft ze 

enkele praktische tips over hoe je pijn bij paarden kan herkennen. 

Pijn wordt gedefinieerd als een onaangenaam, onzichtbaar gevoel dat als schade kan voelen. 

Pijn is een waarschuwingssignaal van het lichaam bij een te sterke prikkeling. Er zijn 

verschillende typen pijn en pijn kan een symptoom zijn van verschillende aandoeningen. Bij 

lichamelijke pijn komen stoffen vrij die de pijnreceptoren van de pijnzenuwen prikkelen. 

Wanneer een pijnzenuw wordt geprikkeld gaat een signaal naar het ruggenmerg en vervolgens 

naar de hersenen. In de hersenen vindt de bewustwording van de pijn plaats. 

Paarden kunnen het niet met taal aangeven als ze pijn hebben, wat het voor eigenaren soms 

moeilijk maakt om te kiezen of je medische hulp moet inschakelen. Hiernaast zijn paarden 

van oorsprong prooidieren en zijn ze dus juist heel goed in het maskeren van uitingen van 

pijn. Dit komt doordat een paard dat duidelijk pijn heeft sneller de aandacht krijgt van de 

roofdieren. Hierdoor is het heel belangrijk om kleine signalen te kunnen waarnemen. 

Onderzoek toont aan dat paarden die pijn ervaren duidelijk een andere gezichtsuitdrukking 

tonen dan wanneer ze geen pijn hebben.  

Tekenen van acute pijn 

• De oren staan lager en de afstand tussen de oren wordt groter. 

• Harde blik uit de ogen. 

• Aanspanning in de spier boven het oog waardoor deze duidelijker zichtbaar wordt. 

• De neusgaten worden aan de buitenkant iets groter. 

• Er is spanning in de spieren van het gezicht. 

• De mond word iets meer gehoekt en de lippen worden op elkaar geduwd. 

Naast bovenstaande tekenen van acute pijn kan het paard ook staartzwiepen, knijpen met de 

staart, vaker liggen of juist kreunen met aanraking. Hiernaast kan het paard pijn tonen met 

veranderd gedrag. Wanneer je paard zonder duidelijke oorzaak zich verzet in het werk, 

https://arnd.nl/


 

vluchtgedrag toont, vaker schrikt met iets dat anders niet eng zou zijn, lusteloos is of juist heel 

gevoelig, dan zou pijn ook een oorzaak kunnen zijn. Wanneer pijn van het bewegingsapparaat 

lang genegeerd wordt, dan zou het na enige tijd ook kunnen uiten als kreupelheid.  

Bron: Bitmagazine.nl 

(Bron: https://www.bitmagazine.nl/welzijn/pijn-bij-paarden/138819/ )  

 

http://www.bitmagazine.nl/
https://www.bitmagazine.nl/welzijn/pijn-bij-paarden/138819/

