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https://www.historamarond1900.nl/leven/vervoer-en-reizen/koetsen


 

Vergadering van 30 april 2022 

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-Paasrit - 18 april 2022 

Als gevolg van alle corona-perikelen hebben we een aantal jaren 
geen ritten kunnen organiseren vanuit het APZ.  Onze Paasrit was dan 
ook de eerste uitstap die we konden inrichten.  Het was een ENORM 
succes.  Zeven aanspanningen waren present aan het vertrek te 
Lommel.  Ook de weergoden waren ons gunstig zodat het een 
geweldige dag was en een blij weerzien met de collega menners.  Alle 
aanwezigen hebben paaseieren ontvangen hetgeen zeer smaakte.  
Jammer genoeg zijn er geen foto's gemaakt maar dat maken we goed 
bij een volgende rit. 

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 

https://paardensport.vlaanderen/nl/corona


 

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   
08-05-2022  Kersbeek: AC – CAN/CAV 
15-05-2022  APZ - Lissenvijverrit te Geel (zie formulier) 

26-05-202  Ghlin: CAN/CAR 
04/05-06-2022  Bertrix: ABC – CAN/CAR 

12-06-2022  Wortegem: CB – CAN/CAV 
25/26-06-2022  Libramont: ABC – CAN/CAR 

09/10-07-2022  Linden: ACB – CAN/CAV 
13/15-08-2022  Booischot: ACB – BK – CAN/CAV 

 
 
  

 



 

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 APZ-Lissenvijverrit - 15 mei 2022 

Informatie Afgepijlde route met knooppunten. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

25  85% 5% 10% 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 11 mei 2022 
 

Vertrekplaats Natuurdomein "Lissenvijver", Lissenvijver 10 - 2440 Geel 

Vertrek Dag 15 mei 2022 

 Uur 11.00 
 

ZEKER TE VERMELDEN APZ-Lissenvijverrit - 15 mei 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


 

 
  



 

Ongewenste weidebezoeker: Jacobskruiskruid 

Arnd Bronkhorst  

 

Je zult het maar in je weide hebben: Jacobskruiskruid. 

Wat te doen? Spuiten? Wieden met de hand? En wat 

als je paard er toch van eet? 

 

 

 

 

Hoe ga ik het plantje in mijn weiland te lijf? 

Dat is niet eenvoudig. Jacobskruiskruid is bijzonder hardnekkig. De zaden kunnen wel twintig 

jaar in de grond blijven sluimeren. Pas als de omstandigheden goed zijn, ontkiemen ze. Dat is 

meteen het sleutelwoord voor de bestrijding: maak het de plant zo lastig mogelijk. De plant 

houdt erg van schrale, losse grond, liefst met hier en daar wat open plekken. Houd de zode 

dus zo dicht mogelijk. Zijn er veel open plekken? Overweeg dan eens je paard twee jaar een 

ander weiland te geven zodat de oude weide kan dichtgroeien. Van maaien houdt de plant 

niet, maai dus liefst twee keer per jaar waarvan in elk geval één keer voor de bloed in juni tot 

oktober. Ruim het maaisel meteen op en verbrand het. Als je het laat liggen zal het gemaaid 

en wel overgaan tot noodbloed en alsnog zaad vormen. Maaien verwijdert niet de laag-bij-de-

grondse-blaadjes, die zullen als je niets doet gewoon weer uitgroeien tot een grote plant. 

Verwijder die delen door ze stuk voor stuk uit te trekken, met wortel en al. Let wel op dat je 

hierbij handschoenen draagt. De sappen van de plant kunnen namelijk via de huid in je 

bloedbaan terecht komen en vervolgens ook bij jou leverschade aanrichten. 

Waarom al die moeite? 

Paarden vinden het toch vies en eten het niet? Dat is niet helemaal waar. Ze vinden de grote 

planten inderdaad bitter, maar tijdens het grazen kunnen de kleine jonge plantjes, die nog niet 

zo bitter zijn, wel mee naar binnen gaan. En als het grasaanbod in je wei te karig wordt 

moeten ze wel. Zorg daarom dat ze altijd genoeg te eten hebben, anders beginnen ze wellicht 

aan het kruid. 

Wat als mijn paard het opeet? 

Het heeft geen zin om met spoed de dierenarts te laten komen. De gifstoffen zijn namelijk niet 

direct dodelijk. Ze breken in de lever cellen af en gaat die aantasting door, dan zal het paard 

overlijden. Heeft er al aantasting van de lever plaatsgevonden, dan is er niets meer aan te 

doen. Wel is te voorkomen dat het erger wordt. Check dus van te voren je weide, hooi en kuil. 

Bij twijfel kun je een sample opsturen naar de Gezondheidsdienst voor Dieren. 

(Bron: https://www.bitmagazine.nl/welzijn/ongewenste-weidebezoeker-jacobskruiskruid/11862/ )  

 

http://wwww.arnd.nl/
https://www.bitmagazine.nl/welzijn/ongewenste-weidebezoeker-jacobskruiskruid/11862/


 

Je paard laten wennen aan enge objecten 

Arnd Bronkhorst  

 

Paardrijden is een relatief gevaarlijke sport. Je paard laten wennen aan vreemde objecten 

vermindert de kans op gevaarlijke situaties tijdens het buitenrijden, trainen op een vreemde 

locatie of een wedstrijd. Ook zorgt het voor een hoop minder frustraties. Stel, je bent lekker 

aan het buitenrijden en ineens schrikt je paard van iets. Bijvoorbeeld een bankje, boomstronk 

of prullenbak. Hij wil er echt niet langs. Wat doe je dan? 

1. Je paard aanmoedigen met bijvoorbeeld je beenhulp, stem of teugels om er toch langs 

te gaan. Komt je paard er daarna ook achter dat het enge object helemaal niet zo eng 

is. 

2. Gewoon geduld hebben en je paard de tijd geven om rustig te kijken. Gaan jullie er 

daarna alsnog langs. 

3. Omdraaien en een andere route nemen of naar huis gaan. Volgende keer beter! 

De laatste opties is misschien niet zo’n goed idee, behalve in gevaarlijke situaties. Als je langs 

een eng object wil gaan is de eerste optie waarschijnlijk de beste keus, ondanks dat dit meer 

stress oplevert dan de andere opties. 

Onderzoek naar gewenning en stress 

Als een dier een eng object wil ontwijken en dit lukt ook daadwerkelijk, dan wordt dat 

ontwijkingsgedrag versterkt en aangemoedigd. De kans dat een dier dit gedrag gaat herhalen 

is groot. Onderzoek met andere diersoorten heeft aangetoond dat het voorkomen van 

vluchtgedrag zorgde voor meer stress. Deense onderzoekers wilden daarom uitzoeken hoe je 

http://www.arnd.nl/


 

een paard het best kunt laten wennen aan enge objecten en wat voor effect dit heeft op hun 

stressniveau. 

Naar de paraplu! 

De onderzoekers bestudeerden 22 Warmbloed ruinen van twee tot drie jaar oud. Als eng 

object gebruikten ze een paraplu die ze open op de grond neerlegden. De ruinen werden 

opgesplitst in twee groepen. Groep één werd op een dwingende manier aangemoedigd om de 

paraplu te benaderen. In dit geval was dit trekken aan het halster en touw om de paarden 

dichterbij te krijgen. De paarden in de tweede groep werden apart losgelaten in de bak, waar 

ze ieder op hun eigen tempo mochten uitzoeken wat dat enge ding nou weer was. De volgende 

dag werden alle paarden een voor een losgelaten bij de paraplu, waar nu emmers met voer 

omheen stonden. 

Tijdens alle handelingen bestudeerden de onderzoekers het gedrag en de hartslag van de 

paarden. Ook namen ze de tijd op hoe lang het duurde tot de paarden de paraplu van dichtbij 

durfden te bekijken. 

Meer stress maar sneller gewend 

De paarden die de eerste dag op een dwingende manier werden aangemoedigd om de paraplu 

te benaderen, lieten veel meer tekenen zien van stress. Dit is natuurlijk niet optimaal, maar 

deze paarden benaderden de paraplu de volgende dag wel veel sneller dan de paarden die 

eerder zelf hadden mogen kiezen. 

Onderzoeker Christensen zegt: “Een paard op een dwingende manier langs vreemde objecten 

sturen verhoogt het stressniveau van het paard, maar zorgt ervoor dat het paard een volgende 

keer makkelijker langs het vreemde object gaat. Als het paard zelf mag kiezen of in zijn eigen 

tempo langs het object mag gaan, zal het de volgende keer ook langer duren.” 

De resultaten uit dit onderzoek gelden natuurlijk niet voor elk paard. Ook is het mogelijk de 

resultaten anders zijn als er andere enge objecten worden gebruikt. De onderzoekers willen 

hier graag meer onderzoek naar doen. 

Wat doe jij in zo’n situatie? Hoe reageert jouw paard op vreemde objecten en wat doe je 
om je paard hieraan te laten wennen? 

Bron: The Horse 

Bron: Bitmagazine.nl 

http://www.thehorse.com/articles/29753/encourage-horses-to-pass-scary-objects-scientists-recommend
http://www.bitmagazine.nl/

