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(Bron: klik hier) 

 

  

https://www.equitiek.com/c-4286439/kunst-antiek/


 

Vergadering van 28 maart 2022 

Overlijden Jack Stuart 

Op 8 maart 2022 is de Heer Jack Stuart overleden.  Jack Stuart was de 
echtgenoot van onze Ere-Voorzitster Edwige De Smet. 
 

 
 

 
Via deze weg wenst het Bestuur van het APZ haar medeleven te 
betuigen aan de familie. 
 
 
 



 

Corona 

Sinds 7 maart 2022 zitten we, wat corona betreft, in code GEEL.  Dit 
houdt in dat bijna alles terug normaal is.  Herwonnen vrijheid maar 
voorzichtigheid is toch nog aangewezen. 
 
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 
was gepland op 24 april 2022 op domein Moervelden te 2520 Ranst, 
Bistweg 11.  Om volgende redenen kan deze datum echter niet 
aangehouden worden: op 24 april is een nationale wedstrijd (CAN - 
ABC) gepland te Saive dewelke voorrang heeft op onze organisatie en 
ondertussen is er een BMX-wedstrijd voorzien naast onze terreinen, 
hetgeen niet verenigbaar is met paardensport. 
Wij gaan verder ook afwachten wat de coronamaatregelen brengen 
vooraleer te beslissen over het al dan niet kunnen organiseren van 
onze wedstrijd op een andere datum.  Indien er geen wedstrijd kan 
doorgaan zullen wij ons zeker focussen op de "koetsenbeurs" van 
december 2022. 

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. 

https://paardensport.vlaanderen/nl/corona


 

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 

2022   
18/04/2022  APZ - Paasrit 
23/24-04-2022  Saive (ABC) – CAN/CAR 

08-05-2022  Kersbeek: AC – CAN/CAV 
26-05-202  Ghlin: CAN/CAR 

 
 
  

 



 

INSCHRIJVINGFORMULIER 

 

Organisator van de activiteit 

Naam VAN DESSEL Flor 

Adres Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk 

Tel./GSM 0496 / 25 97 38 

Email apz79@hotmail.com  

 

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Naam PAASRIT – 18 april 2022 

Informatie Paasdrink voor iedereen bij vertrek. 

Afgepijlde route met knooppunten. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

25  85% 5% 10% 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 13 april 2022 
 

Vertrekplaats Lossingsweg 21 - 3920 Lommel (vroegere taverne "De Lossing") 

Vertrek Dag 18 april 2022 

 Uur 11.00 
 

ZEKER TE VERMELDEN PAASRIT – 18 april 2022 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD 

Leden: Gratis – Niet-leden: 5,00 € 
Met hoeveel personen ? 

Te storten op rekening van: Ter plaatse 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 

 
  

mailto:apz79@hotmail.com
mailto:apz79@hotmail.com


 

Officiële opening Paardenmuseumroute 
op 3 april 

De gemeente Bonheiden staat bekend om zijn vele maneges en paardenstallen. Om 
alle paardenliefhebbers nog meer van onze mooie gemeente te laten genieten, heeft 
het gemeentebestuur werk gemaakt van een eigen bewegwijzerde paarden- en 
menroute. Deze wordt officieel geopend op zondag 3 april om 10 u. 

Wat staat er op het programma? 

• Samenkomst aan parking Vijverstein (Boeimeerstraat 67) 

• Toespraken 
• Officiële inhuldiging startbord 
• Muzikaal intermezzo door hoornblazers 
• Start wandeling via de route met tussenstop aan het paardenmuseum 
• Aankomst op domein stal Den Doornlaar (langs de Stuyvenbergstraat) 
• Kleine receptie 
• Uitdelen van herdenkingsrozet aan de deelnemers 

Het gemeentebestuur van Bonheiden hoopt op 3 april zoveel mogelijk ruiters, 
menners en paardenliefhebbers te verwelkomen, om samen met het 
gemeentebestuur deze Paardenmuseumroute officieel in gebruik te nemen. 
 

Jammer genoeg is dit bericht ons laattijdig bezorgd zodat dit niet in 
ons vorig clubblad kon verschijnen.  Misschien toch wel eens een 
aanrader om deze nieuwe menroute uit te testen. 
  



 

 



 

Zes soorten snotneuzen: wat is de 
betekenis? 

 PAULA DA SILVA 

 

Vaak vegen we kleine druppeltjes snot zo weg van de paardenneus, zonder 

er echt over na te denken. Het is misschien wat fris buiten en je eigen neus 

loopt ook een beetje, dus het zal vast niets zijn. In veel gevallen kan een 

druppeltje doorzichtig uitvloeisel inderdaad weinig kwaad. Maar toch is het 

erg belangrijk om te weten wat neusuitvloeiing kan betekenen. Wanneer is 

een loopneus een slecht teken? Bit dook met haar neus (há) in deze vraag 

en zet zes soorten snotneuzen én hun betekenis voor je op een rijtje. 

Zie je snot bij je paard, stel dan eerst vast hoe het uitvloeisel eruitziet. Stel jezelf 

vijf vragen: wat is de kleur? Hoe is de consistentie? Is het veel of weinig?  Ruikt 

het sterk? Is er bloed aanwezig? Vergeet daarbij niet naar je paard zelf te kijken: 

oogt hij alert? Staan zijn ogen helder? Heeft hij koorts? Eet en drinkt hij normaal? 

Afhankelijk van jouw antwoorden, valt de snotneus van je paard vaak onder een 

van de volgende zes soorten. Het is daarbij belangrijk om te weten dat sommige 

snotneuzen niet zo veel kwaad kunnen, maar sommige ook levensbedreigend 

kunnen zijn.  

https://www.bitmagazine.nl/medisch/zes-soorten-snotneuzen-wat-is-de-betekenis/135281/www.arnd.nl


 

Snotneus 1: Doorzichtig waterig uitvloeisel, zonder 
verdere symptomen 

Een beetje doorzichtig, waterig snot is vaak een reactie op iets in de omgeving, 

zoals stof, ammoniak of pollen. Ook paarden met astma of een allergie hebben 

soms een beetje helder snot in hun neus.  

Paarden die op stal staan in een stoffige omgeving of op een wei staan met veel 

pollen, hebben een grotere kans op lichte irritatie van de neusholten. Doorgaans 

voelen deze paarden zich verder niet ziek: ze eten gewoon, hebben geen koorts 

en hun ogen staan fris. In principe kan dit type snotneus weinig kwaad, al is dit 

wel een teken om de omgeving in de gaten te houden. Zorg voor voldoende 

ventilatie in de stal, strooi niet op wanneer het paard in de stal staat, laat het 

hooi eten van de grond en houdt rekening met een mogelijke pollenallergie.  

Snotneus 2: Veel dik, geel snot uit beide neusgaten. 
Paard lijkt niet fit. 

Geel, dik snot duidt vaak op een virusinfectie of bacteriële besmetting. Een flinke 

snotneus is vaak een van de eerste tekenen van een virusinfectie. Hoe meer het 

virus huishoudt, hoe dikker en plakkeriger het uitvloeisel wordt. Zo’n stevige 

snotneus gaat vaak gecombineerd met hoesten, verminderde eetlust en koorts. 

In dit geval is het altijd verstandig op een dierenarts te raadplegen. 

Influenza, rinitis, maar bijvoorbeeld ook het gevreesde rhinopneumonie kan dit 

type snotneus veroorzaken. Het EHV4-type (oftewel de ‘luchtwegvariant’) van het 

rhinopneumonie heeft als een van de voornaamste symptomen neusuitvloeiing. 

Vaak is deze helder tot geel en wordt gecombineerd met symtomen zoals 

hoesten, verminderde eetlust, koorts, vochtophopingen bij de ledematen en 

tekenen van vermoeidheid. Een infectie met dit virustype lijkt daarmee sterk op 

griep.  

Ook verschillende soorten schimmels en bacteriën kunnen voor een dikke 

snotneus zorgen. Streptococcus equi equi is daar een van de vele voorbeelden 

van. Deze bacterie veroorzaakt namelijk droes: een infectie van de voorste 

luchtwegen waarbij abcessen van de lymfeknopen ontstaan. Net als bij een virale 

infectie gaat een bacteriele ziekte zoals droes vaak gepaard met koorts en een 

verminderde eetlust. Droes is zeer besmettelijk en vereist niet alleen dringende 

veterinaire hulp, maar ook isolatie en zeer strikte hygienische maatregelen, om 

verdere verspreiding te voorkomen.  

https://www.bitmagazine.nl/medisch/het-belang-van-goede-stalhygiene/101770/
https://www.bitmagazine.nl/wat-te-doen-tegen-rhino-bij-paarden/
https://www.bitmagazine.nl/wat-te-doen-tegen-rhino-bij-paarden/
https://www.bitmagazine.nl/medisch/rhino-en-droes-uitgelegd/94076/


 

Soms licht de oorzaak van dit type snotneus niet in een bacterie of virus, maar 

kan bijvoorbeeld ook worden veroorzaakt door tandproblemen, zoals een 

wortelkanaalontsteking. 

Snotneus 3: Helderrood, stromend bloed 

Een bloedneus bij een paard vereist altijd de hulp of het advies van een 

dierenarts. Een bloedneus kan ontstaan na heftige inspanning (een zogenaamde 

longbloeding), maar bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden door een bacteriele- 

of schimmelinfectie. Bijvoorbeeld van de luchtzakjes.  

Luchtzakjes zijn met lucht gevulde holtes net onder de oren, die zorgen voor 

koeling van de verschillende zenuwen en aderen die richting de hersenen lopen. 

Het weefsel tussen deze zakjes en de belangrijke aderen van het hoofd is maar 

heel dun. Wanneer een (schimmel)infectie zich door dit weefsel en de aderen 

heen werkt, loopt dit vrijwel altijd fataal af. Bij zo’n heftige bloedneus stroomt het 

bloedt uit beide neusgaten en wordt het met de seconde erger. Binnen enkele 

minuten kan het al met het paard gedaan zijn.  

Hoewel een bloedneus nooit een goed teken is, kan het ook een iets 

onschuldigere oorzaak hebben, bijvoorbeeld wanneer het paard zich heeft 

gestoten of omdat er iets in de neus dwars zit. Ook in die gevallen is de hulp van 

een dierenarts vaak noodzakelijk.  

Nieuwsgierig naar meer feitjes en fabels over bloedneuzen bij paarden? In Bit 

278 gaf sportpaardenarts Thibault Frippiat antwoorden en meer informatie. 

Snotneus 4: Opgedroogd, donker bloed gemengd met 
uitvloeiing 

Een uitvloeiing van stukjes opgedroogd bloed, vaak vermengd met normal tot dik 

snot, duiden op een reeds gestolde bloeding. Soms is dit het resultaat van een 

bloedneus na inspanning, maar het is ook een klassiek symptoom van een 

zogenaamd ethmoïd hematoom. Vooral wanneer deze uitvloeing maar uit één 

neusgat komt. Het nthmoid oftewel ‘zweefbeen’ is een beenderige structuur 

achterin de neusholte. Hier kan een bloederig gezwel ontstaan, wat een beetje 

lijkt op een tumor. Symptomen zijn (gestolde) neusbloedingen, kopschudden, 

een stinkende adem en een afwijkend geluid van de ademhaling. Deze 

aandoening kan zowel medicinal als operatief behandeld worden, maar de kans 

op terugkeer is jammer genoeg aanzienlijk. 

 

https://www.bitmagazine.nl/shop/bit-collectie/bit-magazine/losse-magazines/bit-278/
https://www.bitmagazine.nl/shop/bit-collectie/bit-magazine/losse-magazines/bit-278/


 

Snotneus 5: Crèmerige uitvloeiing uit één neusholte 

Een cremerige uitvloeiing uit één neusholte is vaak een voorteken een 

beginnende bacteriele infectie. Vaak gaat een dergelijke uitvloeiing gepaard met 

koorts en algehele malaise. Het kan duiden op een beginnende infectie van de 

keelzakjes, een droesbesmetting, of tandproblemen. Blijft dit onbehandeld, dan 

zal de uitvloeiing op den duur overgaan in het tweede of derde scenario, waarbij 

er uitvloeiing of zelfs bloed uit beide neusholtes komt.  

Snotneus 6: Schuimerig snot met stukjes 

Plotseling schuimerig snot met kleine brokjes kan duiden op 

een slokdarmverstopping, zeker wanneer het paard schokkende bewegingen 

maakt. Dit ziet er vaak erg naar uit, omdat het lijkt alsof het paard stikt. Dit is niet 

het geval, want de luchtwegen zelf zijn niet geblokkeerd. Het paard kan het 

echter wel benauwd krijgen, omdat het paard het voer via de mond en neus naar 

buiten probeert te werken. Soms is de hulp van de dierenarts nodig om de 

blokkade weg te duwen. 

Bron: The Horse 

Bron: Bitmagazine.nl 

(Bron: https://www.bitmagazine.nl/medisch/zes-soorten-snotneuzen-wat-is-de-betekenis/135281/)  

https://www.bitmagazine.nl/medisch/dagboek-van-een-dierenarts-verstoppingen/30156/
https://thehorse.com/163682/the-nose-knows-what-equine-nasal-discharge-tells-us/
http://www.bitmagazine.nl/
https://www.bitmagazine.nl/medisch/zes-soorten-snotneuzen-wat-is-de-betekenis/135281/

