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Vergadering van 30 april 2022 

APZ-Lissenvijverrit – 15 mei 2022 

Het APZ organiseerde zijn tweede koetsentocht in 2022. Het werd de 
Lissenvijvertocht in Geel. Eigenlijk was het samenkomen bij de 
Lissenvijver in Geel maar de tocht zelf ging vooral door de prachtige 
omgeving van Meerhout, met mooie bossen en idyllische huizen. Je 
zou er meteen willen wonen, zeker als paardenliefhebber. Zo'n mooi 
wandelgebied voor je deur hebben ! Zalig !!! De reportage is een 
beetje miniem, want er waren maar 4 deelnemers en door het 
enthousiasme om zelf mee te rijden ben ik zelfs vergeten om mijn 
camera mee te nemen. Maar met de gsm kon ik nog enkele foto's 
maken. Helaas van 2 deelnemers heb ik geen foto ! Omdat ik de gsm 
als tracker op de koets gebruik zijn de foto's alleen na onze tocht 
gemaakt. Er was reeds een deelnemer naar huis, en Flor en Liliane 
waren er nog niet. Als organisatoren sloten zij de tocht door als 
laatste te vertrekken. (Bron: Willo Van Berkel - Koetsiersclub). 
 

 
 

APZ-ritten 

Goodbye corona, welcome APZ-ritten.  Na een Paasrit in april was het 
nu tijd voor een 2de rit georganiseerd door het APZ.  Bedoeling is om 
de APZ-leden terug bij elkaar te brengen na een veel te lange periode 
waarin niets kon of mocht. 

https://www.koetsiersclub.be/2022-05-17%20APZ%20Lissenvijvertocht.html


 

De Lissenvijverrit van 15 mei 2022 was een tweede poging om het 
oude APZ-gevoel terug aan te wakkeren.  Een viertal menners 
hebben dan ook de uitdaging aangegaan en waren op post aan de 
Lissenvijver.  Het was een prachtige rit.  Jammer van de geringe 
opkomst maar … alle begin is moeilijk en opgeven doen we niet.  
Daarom organiseren we een volgende rit op 19 juni 2022.  Meer 
informatie op het inschrijvingsformulier verder in dit clubblad. 

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 

2022   
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 

24-07-2022  Hachy - CAR 
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-LRV Merksplasrit - 19 juni 2022 

Informatie Afgepijlde route met knooppunten. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

25  85% 5% 10% 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 15 juni 2022 
 

Vertrekplaats LRV Merksplas, Oude baan 15 - 2330 Merksplas 

Vertrek Dag 19 juni 2022 

 Uur 11.00 
 

ZEKER TE VERMELDEN APZ-LRV Merksplasrit - 19 juni 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


 

Kempense menner pakt individueel zilver op Royal 

Windsor Horse Show in tuin van de Queen 
 

 
Glenn Geerts in actie op de Royal Windsor Horse Show. © AM 

 

“Ik loop nog op wolkjes” 
 

MALLE - “Ik loop nog op wolkjes”, reageert Glenn Geerts (33). Begrijpelijk, want de menner 

uit Oostmalle pakte met het Belgisch team goud en individueel zilver op de prestigieuze 

Royal Windsor Horse Show in de sprookjesachtige tuin van de Queen. Koningin Elizabeth II 

(96) ontmoette hij niet, maar prins Edward, prinses Sophie en hun dochter Lady Louise 

Mountbatten-Windsor wel. Meer: mogelijk mag hij haar zelfs mentraining gaan geven. 

 

 
Prinses Sophie, de vrouw van Prins Edward, ment ook. © FOTO REUTERS 

 

De Royal Windsor Horse Show in het park van Windsor Castle beleefde een jubileumeditie. 

Prins 

Philip, die op 9 april vorig jaar overleed en het evenement net als de Queen een groot hart 

toedroeg, had een speciale herdenkingsstand. Prins Philip was zelf een gewaardeerd menner 

en 

genoot veel respect. 

 

“Het was een grand cru-editie. Niet alleen voor de 



 

topresultaten, het weer was ook atypisch Brits.” 
Glenn Geerts Menner 

 

Glenn Geerts kwam maandagavond met zijn vijf KWPN-tuigpaarden weer aan in Oostmalle. 

“De hele reis was een klucht. Eigenlijk is Windsor maar een rijafstand van 450 kilometer, 

waar wij normaal zes uur over doen”, vertelt hij. “Maar door de Brexit zijn we nu zestien uur 

onderweg geweest. Voor paarden is het niet goed om zo lang op de vrachtwagen te staan. Je 

kan ze niet zoals een hondje even uitlaten.” 

 

Wachten en nog eens wachten 
 

Het team moest drie uur wachten op de boot, omdat er veel minder boten met paarden varen 

tussen België en Engeland dan vroeger. “Douane, wachten op de veearts om alle chips te 

controleren, abnormaal veel papierwerk waar een stevige factuur aan vasthangt: prins Edward 

vertelde vrijdag zelf tijdens een ontmoetingsmoment met alle menners dat hij onze 

inspanningen waardeert. De prins, die samen met zijn vrouw Sophie en dochter lady Louise 

een babbel kwam doen, zei dat hij wist dat het sinds de Brexit niet meer vanzelfsprekend is 

om te komen. Normaal komt Queen Elizabeth de deelnemers groeten. Maar zij is ditmaal 

alleen zondag geweest. Ik moet zeggen dat prins Edward en zijn gezin heel goed meevielen. 

Het is alsof je met kennissen staat te ‘buurten’. Die royals zijn hele fijne, toegankelijke 

mensen. Het is geruststellend om te zien hoe prins Edward nu de rol van zijn overleden vader 

overneemt. Het voortbestaan van deze unieke wedstrijd lijkt gegarandeerd. Lady Louise 

mende trouwens het span van haar grootvader.” 

 

Team pakt goud 
 

Dat zijn paarden niet geleden hebben onder het tergend lang transport, bleek uit de uitslag. 

Glenn Geerts reed naar eigen zeggen misschien wel een van de beste wedstrijden uit zijn 

carrière. Individueel moest hij alleen vijfvoudig wereldkampioen Boyd Exell, een in 

Nederland residerende Australiër, laten voorgaan in het eindklassement. Door de hoge scores 

van Geerts pakte het Belgisch team, dat naast de Mallenaar nog bestond uit Dries Degrieck en 

Tom Stokmans, knap goud. 

“Donderdag moesten we onze vijf paarden (elk vierspanteam mag een reservepaard 

meebrengen, red.) aan de hand laten draven voor de keuring. Vrijdag was het dressuur, 

zaterdag de spectaculaire marathon en zondag het kegelparcours.” 

 

Tweede plaats wereldranking 
 

Door zijn knalprestatie komt vierspanrijder Glenn Geerts nu op de tweede plaats van de 

wereldranking. En dat voor iemand uit de Kempen die nog altijd lid is van Het Aangespannen 

Paard Zandhoven, en de smaak te pakken kreeg omdat zijn grootvader hobbymatig mende. 

Hij beoefent de sport nu professioneel, maar Geerts’ budgetten zijn niet te vergelijken met die 

van andere wereldtoppers zoals de Nederlander IJsbrand Chardon of de Australiër Boyd 

Exell. België presteerde trouwens heel sterk in Windsor. Onze landgenoot Gregory Wathelet 

won de Grote Prijs in de jumpingcompetitie, wat hem 125.000 euro opleverde. 

Het prijzengeld in het mennen is veel minder. “Als ik mijn kosten van mijn prijzengeld aftrek, 

kan ik van een nuloperatie spreken”, zegt Glenn. “Maar ik klaag absoluut niet. Het was een 

grand cru-editie. Niet alleen voor de topresultaten, maar het weer was ook atypisch Brits. We 



 

konden in onze polo rijden in korte hemdsmouwen. Er was geen coronagedoe. De sfeer was 

super.” 

Glenn Geerts kreeg er de vraag of hij de Britse menjeugd wil trainen, onder wie dus de 

dochter van prins Edward. Hij traint nu ook al vier jaar het Zweedse jeugdteam. “Ik zie dat 

zeker zitten”, zegt de Mallenaar, die ook gisteren alweer thuis trainingen aan het geven was. 

 
(Bron: KRISTIN MATTHYSSEN - GvA – 18-05-2022) 

  

https://epaper.gva.be/data/3275/reader/reader.html?t=1652896337453#!preferred/0/package/3275/pub/8819/page/17


 

 

 
  



 

Wat we kunnen leren van onze paarden 

Katya Druz  

 

‘Paarden zijn onze leermeesters’ is een bekende uitspraak. We kunnen heel veel van onze 

paarden leren. Niet alleen voor in de omgang met paarden, maar ook in ons dagelijkse leven 

hebben we veel aan de lessen van onze dierbare viervoeters. Hieronder lees je vijf lessen van 

paarden die we in de hectiek van alledag goed kunnen gebruiken. 

 

1. Geduld hebben 

Soms moet je heel erg veel geduld hebben met je paard. Of met jezelf. Een oefening die niet 

lukt, winstpunten die uitblijven, een blessure die maar niet weggaat. Onze paarden leren ons 

geduld hebben in allerlei situaties. Tel tot tien, of honderd als het nodig is. Goed werk kost 

tijd. 

2. Doorzetten 

Wat daar natuurlijk ook bij komt kijken is doorzetten. We kennen allemaal wel het gevoel dat 

je geen centimeter vooruit lijkt te komen. Je zet door, omdat je toch graag die prestatie wil 

neerzetten of omdat je gewoon het allerbeste wilt voor je paard. En wát voelt het goed als je 

doel bereikt is! 

3. Naar jezelf kijken 

Paarden zijn spiegels. Ze laten direct zien hoe jij je voelt en beweegt. Wil je de samenwerking 

met je paard naar een hoger niveau brengen, dan zul je ook naar jezelf moeten kijken. Gaat 

een oefening niet zo goed? Misschien heb je wel te veel druk op een teugel, heb je te veel 

http://www.arnd.nl/


 

spanning in je lijf, of ben je er niet bij met je hoofd. Deze zelfreflectie is ook heel waardevol 

in onze bezigheden buiten de paarden om. 

4. Loslaten 

Soms is het goed om de teugels wat te laten vieren, letterlijk en figuurlijk. Als je paard op 

jouw hulpen doet wat je vraagt, laat je los. De beloning voor je paard is loslaten en 

ontspanning. Dit kunnen wij in ons dagelijks leven ook wel wat vaker gebruiken. Als je je 

paard durft los te laten, waarom zou je dat dan voor jezelf ook niet wat vaker doen? 

5. Genieten van het moment 

Na een lange, drukke dag nog even heerlijk naar je paard. Lekker trainen in de bak of 

ontspannen tijdens een buitenrit. Wat is er nu fijner dan dat? Paarden zijn meester in leven in 

het nu. Even je hoofd leegmaken en alle zorgen vergeten. Morgen is er weer een dag. 

En jij? Wat leer jij het meest van paarden? 
 

Bron: https://www.bitmagazine.nl/gedrag-artikelen/wat-kunnen-leren-van-onze-

paarden/14923/  

Bron: Bitmagazine.nl 

https://www.bitmagazine.nl/gedrag-artikelen/wat-kunnen-leren-van-onze-paarden/14923/
https://www.bitmagazine.nl/gedrag-artikelen/wat-kunnen-leren-van-onze-paarden/14923/
http://www.bitmagazine.nl/

