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WILRIJK 1

(ANTWERPEN)

Vergadering van 31 oktober 2021
APZ – Koetsenbeurs / Kerststallenrit / Mennersfeest
Rekeninghoudend met de coronaproblematiek heeft het APZ-bestuur
beslist om ook dit jaar GEEN koetsenbeurs, kerststallenrit of
mennersfeest (2022) te organiseren. Dit betekent dat 2021 voor
onze club eveneens een sabbatjaar wordt. Laat ons hopen dat 2022
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.

APZ - Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd
Het APZ heeft een aanvraag ingediend bij de VLP voor de organisatie
van haar jaarlijkse dressuur- en vaardigheidswedstrijd. De wedstrijd
is gepland op 24 april 2022 op domein Moervelden te 2520 Ranst,
Bistweg 11.
Deze organisatie kan echter enkel tot stand komen mits de nodige
medewerkers. Gelet de huidige situatie zouden wij nu reeds willen
weten wie er kan/wil meewerken om onze wedstrijd te organiseren.
Om dit goed te kunnen organiseren hebben we zeker de
medewerking nodig van minstens 10 vrijwilligers. Wij vragen dan ook
om nu reeds jullie medewerking te bevestigen bij Liliane via mail
(apz79@hotmail.com) of via GSM (0496 25 97 38). Indien we niet
tijdig weten of we over de nodige medewerkers kunnen beschikken,
zullen wij genoodzaakt zijn deze wedstrijd te annuleren.

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
2021
07-11-2021
14/11/2021
21-11-2021
28/11/2021
12/12/2021

Ptn Omschrijving
APZ – Paardenwijding Zandhoven
Oud-Turnhout: CAV
Paardenwijding Millegem
Oud-Heverlee: CAV
Dessel: CAV

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 – 07 november 2021
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

02 november 2021

Jumpingterrein Zandhoven, Populierenhoeve te 2240 Zandhoven
(aan het containerpark)
Dag
07 november 2021
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

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 2021 : 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

Schilfers op het pijpbeen: zes feitjes over ‘cannon dermatitis’

Janneke Razenberg
Vervelende huidaandoeningen op de benen, zoals mok en rasp, worden vooral veel gezien bij
sokkenpaarden. Er bestaat echter ook een huidaandoening die juist veel vaker bij
warmbloeden voorkomt: ‘cannon dermatitis’. Deze kwaal veroorzaakt schilfertjes op de
voorkant van het pijpbeen. Je ziet cannon dermatitis het vaakst op de achterbenen en vooral
witte benen blijken er bijzonder gevoelig voor. Wat is cannon dermatitis en wat kun je eraan
doen? Bit zet zes feitjes voor je op een rij…

1. Cannon dermatitis is geen mok of rasp
In tegenstelling tot vaak het geval is bij mok of rasp (mok hoger op het been) ontstaat cannon
dermatitis niet door bacteriën of schimmels. Wel kan een schimmel of bacterie de aandoening
verergeren.
Cannon dermatitis komt opvallend vaak voor bij volbloeden en arabieren, maar wordt ook
regelmatig gezien bij warmbloedpaarden. De schilfertjes ontstaan door een overmatige
productie van talg. De huid is verder niet rood of beschadigd. Bij paarden met witte benen ziet
de uitslag er vaak uit als zwarte spikkels.

2. Cannon dermatitis is onschuldig
In principe kan cannon dermatitis geen kwaad, zolang de benen maar regelmatig geborsteld
worden. Jammer genoeg is de aandoening niet te genezen, maar je kunt de schilfertjes met wat
extra aandacht redelijk onder controle houden. Wanneer je cannon dermatitis op z’n beloop
laat, kan de huid door nattigheid, schimmels of bacteriën tóch ontstoken raken.

3. Cannon dermatitis ontstaat niet door urine

Door veel mensen wordt gedacht dat cannon dermatitis wordt veroorzaakt door druppels urine
die opspatten tegen de benen en daarom vooral bij ruinen en hengsten voorkomt. Het
tegendeel blijkt waar: de schilfers komen namelijk ook bij merries voor, waarbij opspattende
urine geen rol kan spelen. Urine kan wel andere vormen van huidirritatie veroorzaken, dus het
is sowieso verstandig om urineplekken altijd schoon te maken.

4. Cannon dermatitis kun je verwijderen met een
rosborstel
Het kan geen kwaad om de schilfertjes voorzichtig met een (rubberen) rosborstel te
verwijderen. Je borstelt daarmee het overmatige talg en de huidschilfers die hieraan blijven
plakken weg. De schilfers wegpoetsen doet geen pijn, maar pas wel op dat je niet te hard
poetst, want dan kun je de huid alsnog beschadigen. Mocht dat gebeuren, dan kan het (net als
bij normale wondjes) geen kwaad om een beetje antibacteriële zalf of betadine op de
beschadiging te smeren.

5. Anti-roos shampoo helpt cannon dermatitis
verminderen
Cannon dermatitis lijkt een beetje op roos bij mensen en daarom is anti-roos shampoo
bijzonder effectief. Door af en toe de benen te wassen met een milde keratolytische shampoo
kun je de hoeveelheid schilfertjes flink verminderen. Was de benen ook weer niet te vaak: dit
kan de huid uitdrogen, waardoor het alleen maar meer talg gaat produceren. Daarmee werk je
de aandoening juist weer in de hand.

6. Cannon dermatitis kan haaruitval veroorzaken
Op de huid die is aangedaan door cannon dermatitis groeit doorgaans minder of helemaal
geen haar. Het is daarom een goed idee om deze kale plekjes in te smeren met een
zinkhoudende zalf, die de huid soepel houdt en de haargroei stimuleert.
Heb je het idee dat de schilfertjes of de haaruitval verergeren, of raakt de huid toch
geïrriteerd, neem dan altijd contact op met je dierenarts voor medisch advies.
Bron: Bitmagazine.nl
(Bron: https://www.bitmagazine.nl/welzijn/schilfers-op-het-pijpbeen-zes-feitjes-over-cannondermatitis/129658/)

