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Vergadering van 30 november 2021
Paardenwijding Zandhoven - 07-11-2021
Na een schrikkeljaar kon de paardenwijding te Zandhoven gelukkig
toch doorgaan dit jaar. Jammer genoeg was er een vrij bescheiden
opkomst van het aantal ruiters en menners. Corona zal hier wel voor
iets tussen hebben gezeten. Hopelijk kunnen we volgend jaar terug
rekenen op een massale opkomst van deelnemers en toeschouwers.

Paardenwijding Millegem - 21-11-2021
De paardenwijding aan het kerkje van Millegem was, zoals alle jaren,
een mooie organisatie van het ACV Metaal. Hierbij worden paarden
en tractoren gezegend. Ook onze club was hierbij vertegenwoordigd
door enkele leden.

Wereldbeker vierspanmennen
Op 27 november 2021 had de 2de wedstrijd plaats in het kader van
de wereldbeker vierspanmennen te Stockholm. Daar is ons APZ-lid
Glenn Geerts erin geslaagd om een 2de plaats te behalen na de bijna
ongenaakbare Boyd Exell. Langs deze weg wil het bestuur van het
APZ de menner dan ook feliciteren met dit zeer mooi resultaat.

Tweede worden achter Boyd voelt voor Glenn Geerts als winnen
Foto: Karolina Swärdh - Bron: https://www.hoefnet.nl/stockholm-tweede-wereldbekeroverwinning-op-rij-voor-boyd-exell/

FEI Wereld ranking 2021
Het APZ-lid Tinne Bax sluit een succesvol jaar 2021 af met een 1ste
plaats op de FEI World Ranking bij de 4-span ponies. Eveneens
gefeliciteerd met dit prachtig resultaat.

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
12/12/2021
19/12/2021

Ptn Omschrijving
Dessel: CAV
Adegem: CAV

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

Jaar Mennen–DOMINIQUE EERDEKENS
Hij begon met paardrijden nog voordat ze hem leerde rekenen en schrijven. Op z’n 6de werd
hij de jongste ruiter bij LRV Sint-Huibrechts-Lille die dit jaar hun vijftigjarig jubileum
vierde. Na al die hindernissen te hebben gesprongen, sprong hij dan op de koets dankzij een
pony die er stond voor zijn neefje en nichtjes.
Op de vraag hoeveel pony’s heb je gehad – geraakt hij ondertussen de tel kwijt. Hoeveel
menners van toen die nu nog te zien zijn op wedstrijd; zijn op 1 hand te tellen. Waaronder
Kris Mannaerts (voor diegene die hem niet kennen_ook APZ’er).
Kris en Dominique
leerden elkaar kennen – je kan het alvast raden – aan een toog op wedstrijd. Hun enige
professionele lessen namen ze samen aan een mennertoestel en delen ondertussen veel
wedstrijdverhalen.
Ze hebben het wel eens over de gezelligheid van toen; vroeger was er al van ’s morgens spek
met eieren in de kantine en ’s avonds zat iedereen er aan den toog. Nu is het anders iedereen
zorgt voor een zekere luxe aan de camion. Dominique verzorgt zijn groom / medemenners
met spek & eieren of zelfs pannenkoeken als de starturen dat toelaten. Dus die klagen niet! De
gezelligheid is ondertussen verhuist dankzij Dominique & Kris van den toog tot onder Kris &
Sabrina hun tent; niet aan iedereen doorzeggen!
Zien jullie hem volgend jaar op wedstrijd stel dan voor om (ene) te drinken op de nog veel
gezellige MEN-jaren die nog mogen volgen.

Het belang van het wassen van je paardendeken

7
Paardendekenwasserij Reeuwijk
Paardendekens worden na gebruik viezer en viezer. Is het eigenlijk handig om je dekens te
laten wassen, tast dit de waterdichtheid niet aan? En hoe zit het eigenlijk met waterdichte
dekens? Chantal de Munnik van Paardendekenwasserij Reeuwijk wast duizenden dekens per
jaar en vertelt meer over hoe waterdichte dekens hun waterdichte eigenschap nu eigenlijk
verkrijgen.
De waterdichtheid van een paardendeken zit niet aan de buitenkant zoals velen misschien
denken, maar juist aan de binnenkant van de buitenstof. Hier zit een rubberen laag, ook wel
coating genoemd die er dus voor zorgt dat het water niet jouw deken in kan. Hierdoor zal je
paard niet nat worden als het flink regent.

Coating
De rubberen laag houdt je deken waterdicht en deze kun je het best onderhouden door
regelmatig je deken te laten wassen. De rubberen laag is van zichzelf elastisch en vettig. Een
standaard wasbeurt is voor deze dekens dus niet geschikt, simpelweg omdat standaard
wasmiddel te hardnekkig ontvet. Wanneer je rubber te hardnekkig ontvet, droogt het uit en
ontstaan er dus minuscule haarscheurtjes in de rubberen coating. Je zult begrijpen dat bij
hevige regenbuien de deken zal gaan doorlekken. Kies daarom voor waterdichte dekens altijd
een ‘waterafstotende’ wassing. Dit speciale wasmiddel in combinatie met een mild
wasprogramma zorgt ervoor dat de deken op een goede wijze wordt gewassen. Zo behoudt en
bescherm je dus de waterdichte rubberen laag zonder dat deze uitdroogt. Ook wordt deze
rubberen laag blootgesteld aan gebruik, denk aan zonlicht, kou rollen, wrijving en meer. Hoe
ouder de deken, hoe minder dik en hoe droger deze waterdichte laag wordt. Daardoor is de
elasticiteit in de rubberen coating ook weg en ontstaan er op een gegeven moment dus ook
haarscheurtjes. “Er bestaat absoluut geen wasmiddel of impregneermiddel die deze
haarscheurtjes kunnen herstellen, logisch ook want waterafstotend wasmiddel is nu eenmaal
geen vloeibaar rubber”, zegt Chantal de Munnik. Een deken die niet meer waterdicht is, kan
dus nooit meer opnieuw waterdicht gemaakt worden. Soms wordt dit elders dus wel beweerd,
maar het is onmogelijk legt Chantal uit. “We horen en lezen zó vaak dat iemand zijn dekens

weg heeft gebracht en opnieuw ‘waterdicht’ heeft laten wassen, maar dat bestaat gewoon niet.
Het is misleidend.”
‘Een deken die niet meer waterdicht is, kan dus nooit meer opnieuw waterdicht gemaakt
worden’

Impregneerlaag
Op een gegeven moment is een deken gewoon op, maar door goed onderhoud kan je deken
wel jaren mee. Wél kun je de deken dus aan de buitenkant voorzien van een nieuwe
impregneerlaag. “Bij een nieuw deken zit deze laag er standaard vanuit de fabriek op. Zet je je
paard met zijn nieuwe deken in de regen dan zie je de regendruppeltjes mooi van de deken af
rollen. Dit verdwijnt altijd weer snel, deze laag is namelijk aan de buitenkant van de stof
aangebracht en slijt door gebruik, denk aan wrijving door bijvoorbeeld rollen en liggen. Deze
laag zorgt dus absoluut niet voor de waterdichtheid van de deken, dit heeft puur alleen een
water- en vuilafstotende werking. De waterdichte coating zit bij alle waterdichte dekens dus
echt aan de binnenkant van de buitenstof.”

Hoe wassen?
Wat is de juiste manier van om een paardendeken te wassen? En neemt de waterdichtheid van
de deken juist niet af als je deze vaak wast? Chantal: “Dat zijn inderdaad aannames die
mensen hebben. Mensen weten vaak niet hoe het precies werkt of bezuinigen op het wassen
van de dekens.” Chantal probeert dan ook mensen te overtuigen dat het wassen van dekens
ontzettend belangrijk is, juist om de waterdichtheid te behouden. Deze wordt bij een goede
manier van wassen namelijk niet aangetast. Door geen of weinig onderhoud slijt de coating
sneller. “Je moet een deken met warm water wassen, maar daar zit natuurlijk wel een grens
aan met een maximum van dertig of veertig graden”, legt Chantal uit. “Daarnaast is niet elk
wasmiddel geschikt. Vaak worden waterdichte dekens gewassen met een standaard
wasmiddel, hierdoor wordt de rubberlaag te veel ontvet. Dan ontstaan er inderdaad
haarscheurtjes in de waterdichte laag. Je deken wordt wel goed schoon, maar met alle
gevolgen van dien. Door met de juiste wasmiddelen én wasprogramma’s te werken, ontvet je
deze laag niet. Door de verschillende soorten dekens, verschillende merken en de graad van
bevuiling moet er per deken worden bekeken op wat voor manier deze wordt gewassen”,
vertelt Chantal. Maar met alleen het juiste wasmiddel ben je er nog niet, er komt nog veel
meer bij kijken, meer dan de meeste mensen denken. “Bij onze dekenwasserij hebben we
ongeveer drieëndertig verschillende wasprogramma’s voor allerlei verschillende dekens. We
kijken echt naar het soort deken en het merk en de graad van bevuiling. Onder andere door de

juiste combinatie van wasmiddel én wasprogramma worden de dekens goed schoon, zonder
dat de waterdichtheid wordt aangetast”, merkt ze op.

Wassen van groot belang
Juist door je deken niet of weinig te wassen beschadig je de rubberen coating en gaat de deken
minder lang mee. In mest zit van nature aanwezige ammoniak. Ammoniak is daardoor overal
aanwezig, in stal, in de wei maar ook in de paddock. Allemaal plekken waar een paard
geregeld ligt of rolt. Het maakt dan niet uit waar je paard gaat liggen, de deken raakt hierdoor
bevuilt en deze bevuilde plekken van zand of aarde zijn dus altijd voorzien van ammoniak.
“Ammoniak is erg agressief en trekt volledig in de buitenstof en dringt diep door in de vezels.
Het bijt zich vast in de rubberen waterdichte laag. De pure mestvlekken op jouw deken zijn
het meest schadelijk, want daar zit de meeste ammoniak in”, informeert Chantal. Zodra de
viezigheid nog op de deken zit, gebeurt er niet zo veel mee. Deze laag vuil houdt de stof en de
rubberen coating bij elkaar en geeft de rubberlaag dus houvast. Hierdoor is je deken op dat
moment gewoon nog waterdicht. Zodra je de deken gaat wassen komt de aangekoekte
vuiligheid los en heeft de waterdichte rubberen laag geen houvast meer, het komt dus los. “Op
tijd wassen is zeer belangrijk, want hoe langer het vuil op de deken blijft zitten, hoe meer
schade het aanricht. Deze rubberen laag kan zeker wel wat hebben, maar als je dit vaak doet
dan is je deken heel snel kapot”, vertelt Chantal.

Comfortabeler
Niet alleen is geregeld wassen dus goed voor de levensduur van een paardendeken, maar het
is ook nog eens comfortabeler voor je paard. Net zoals mensen hebben paarden ook huidvet
en kunnen ze flink zweten onder een deken. Soms zie je misschien wel eens een wit, stug
goedje aan de binnenkant van je deken. Dit is huidvet en/of opgedroogd zweet, dit sluit de
binnenkant van de deken compleet afloop. De deken verliest hierdoor zijn ademend
vermogen. Hierdoor kan een paard zijn overtollige warmte niet meer goed kwijt, wat
resulteert in nog meer zweten en een nog viezer deken. “Je kunt dan bacteriën en schimmels
welkom heten, want die vinden zo’n broeierig plekje fijn. Dat wil je absoluut niet, het is zeer
onhygiënisch en oncomfortabel voor je paard.” Huidirritaties en schimmel liggen hierdoor op
de loer.

Haren
“De meeste dekens hebben tegenwoordig een nylonvoering, een gladde voering welke fijn
over de vacht van jouw paard glijdt. Toch zien we ook regelmatig nog dekens met een fleece
of stoffenvoering. Hier gaan de haren sneller in vastzitten. Je denkt goed te doen aan een
zachte stof op de rug van jouw paard maar in praktijk werkt het helaas iets anders. Doordat de
voering niet glad is, glijdt de deken niet over de vacht van jouw paard maar wrijft het. “Een
deken is constant in beweging, bij iedere stap die je paard maakt. Hierdoor raakt de voering al
gauw voorzien van haar. De ophopingen van haar worden dan steeds groter en dikker als je de
deken niet met regelmaat wast”, licht Chantal toe. Door deze vastzittende haren ontstaat er
dus nog meer wrijving over het lichaam van je paard. “Misschien sta je er niet bij stil, maar
hoe meer haar, hoe meer wrijving er ontstaat en hoe oncomfortabeler dit is voor je paard. Dat
veroorzaakt irritatie en het paard kan zich hierdoor ongemerkt zelfs compleet vast gaan zetten.
De huid van een paard is tien keer gevoeliger dan die van ons. Daarnaast is haar ook een bron
van bacteriën en schimmels en tevens kan een voering van haar niet meer ademen. Door je
deken met regelmaat te wassen is deze weer haarvrij met een beter draagcomfort.”

Wees kritisch
“Kijk kritisch naar het soort deken welke je op de rug van jouw paard legt. We laten zadels,
hoofdstellen en bitten aanmeten, maar een deken die soms langere tijd op de rug van je paard
ligt, daar wordt minder goed naar gekeken. Een deken die niet comfortabel ligt op jouw paard,
zorgt voor meer ongemakken dan je in eerste instantie zult denken”, vertelt Chantal. “Paarden
met rugproblemen, paarden die moeilijk los te krijgen zijn in hun bovenlijn, paarden met
huidaandoeningen, paarden met dekennijd, het kan allemaal veroorzaakt worden door een niet
goed passend dek. Een dekenpasservice is dan ook niet meer weg te denken.”

Tips
Naast je deken met regelmaat te laten wassen op de juiste manier, zijn er ook nog andere tips
om zo lang mogelijk van je deken te genieten. “Ga je deken absoluut niet wassen bij een
benzinepomp, deze wasmachines doen meer kwaad dan goed. Simpelweg omdat ze niet
ingesteld zijn om paardendekens te wassen”, vertelt Chantal. De wasprogramma’s zijn niet
ingesteld om zulk sterk bevuild wasgoed echt schoon te krijgen. Vaak kun je geen eigen
wasmiddel toevoegen en de machines zijn veelal niet geijkt waardoor de temperatuur van het
water door pieken in de stroom, hoger kunnen worden dan wenselijk. De trommels ogen
groot, maar dat is alleen maar de behuizing. “Leg jouw dekens nooit onder een hogedrukspuit,

laat ze niet uren weken in een ton met heet water en gebruik al helemaal geen chemische
wasmiddelen.” En Chantal kan het niet vaak genoeg aangeven: “was je dekens op tijd. Gaan
in april de dikkere winterdekens weer plaatsmaken voor de ongevoerde dekens of geen
deken? Laat jouw deken dan gelijk wassen. Zo heeft de ammoniak op de deken weinig kans
om de waterdichte coating aan te tasten en kun je hem lekker schoon en fris opbergen voor de
volgende winter. “Doe dekens ook absoluut niet in de droger. De stof en de materialen blijven
veel langer goed als je de deken aan de lucht laat drogen. Berg jouw deken ook niet in zakken
op. Dit heeft te maken met de luchtvochtigheid. Er zit altijd vocht in de lucht, en tussen een
opgevouwen deken in een zak zit nu eenmaal lucht. Het vocht in de lucht kan zich omzetten
in druppels en deze zullen schimmel veroorzaken in de deken. Je kunt ook beter je deken
uithangen als je hier de mogelijkheid toe hebt, in plaats van opgevouwen in een zak opbergen.
Maar als je bijvoorbeeld last hebt van muizen dan wil je je deken zo opbergen dat de muizen
er geen ‘cosy’ slaapplaats van maken. Berg dan de deken op in een box en prik er kleine
ventilatiegaatjes in”, aldus Chantal.

Lektest
Laatste tip: Twijfel je of jouw deken lek is of dat hij bij hevige regenval wellicht gewoon
ingeregend is? Dan kun je een simpele lektest doen. Pak een grote emmer of ton en leg het
rug-gedeelte van de deken hier overheen. Maak er vervolgens een kuiltje in en giet hier wat
water in. Binnen vijf minuten kun je aan de binnenkant voelen of de deken droog is gebleven
of juist nat is geworden.
Bron: Bitmagazine.nl
(Bron: https://www.bitmagazine.nl/harnachement/het-belang-van-het-wassen-van-je-paardendeken/140173/)

