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Vergadering van 31 augustus 2022 

APZ-ritten 

Zoals beloofd wensen wij, als club, een menrit te organiseren te 
Merksplas.  Deze rit zal doorgaan op zondag 25 september 2022.  
Inschrijven kan via het formulier verder in ons clubblad.  Graag tijdig 
inschrijven zodat we weten hoeveel deelnemers er zullen zijn.  Als 
organisator is dit altijd handig. 

CAI Beekbergen 28/31 juli 2022: 

Het APZ was vertegenwoordigd op de menwedstrijd te 
Beekbergen(CAI) met als deelnemer Sven STUYCK.  In het 
dubbelspanrijden slaagde Sven erin om op een zeer mooie 5de plaats 
te eindigen in een sterk deelnemersveld waaronder de toppers van 
de wereld.  Vanwege de club willen wij het team Stuyck feliciteren 
met het behaalde resultaat. 

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   
13/15-08-2022  Booischot: ACB – BK – CAN/CAV 
27/28-08-2022  Bornem: ACB – CAN/CAV 

10/11-09-2022  Kersbeek: ACB – CAN/CAV 
24/25-09-2022  Wortegem: ACB – CAN/CAV 

08/09-10-2022  Genk: ACB – 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 - 25 september 2022 

Informatie Afgepijlde route met knooppunten. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

25  85% 5% 10% 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 21 september2022 
 

Vertrekplaats LRV Merksplas, Oude baan 15 - 2330 Merksplas 

Vertrek Dag 19 juni 2022 

 Uur 11.00 
 

ZEKER TE VERMELDEN APZ-LRV Merksplasrit - 25 september 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


 

De rechten van je paard 

 LISA DIJK 

Als je er eens over nadenkt, ‘moet’ je paard best veel. Zo moet hij netjes stilstaan met 

opstijgen, hij moet zich gedragen met buitenrijden, hij moet fijn nageven, hij moet 

voorwaarts zijn, hij moet respect voor jou hebben, en ga zo maar door. Maar vergeet 

niet dat je paard naast zijn plichten ook een hele hoop rechten heeft.  

Als eigenaar ben jij verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van je paard. Dit is 

een heel grote verantwoordelijkheid die je serieus moet nemen. Je paard heeft maar één 

leven, en dat is het leven dat hij met jou doorbrengt. 

Je paard heeft recht op: 

1. Dagelijks genoeg vrije tijd op de weide of paddock om zijn natuurlijke instincten zoals 

grazen en bewegen te uiten. 

2. Soortgenoten om mee te stoeien, groomen, knuffelen, spelen en te rusten. 

3. Een veilige plek waar hij beschutting kan zoeken van de regen, sneeuw, hagel of wind. 

4. Altijd toegang tot vers drinkwater in een schone drinkbak. 

http://www.arnd.nl/


 

5. Ruwvoer van goede kwaliteit en kwantiteit, dit kan gras, hooi, kuil of een andere soort zijn. 

6. Een eigenaar of verzorger die hem of haar regelmatig komt checken. 

7. Regelmatige controles door de tandarts met behandeling indien nodig. 

8. Iemand die hem regelmatig verzorgt: zijn hoeven uitkrabt, een poetsbeurt geeft en kijkt of 

hij nergens wondjes heeft. 

9. Goed passend tuig, denk aan zijn zadel, hoofdstel, bit en halster. 

10. Regelmatige bekapbeurten door een bekwame hoefsmid. 

11. Een geduldige en eerlijke ruiter, die hem dingen uitlegt en leert, en niet dwingt en straft. 

12. Een veilige trailer voor als hij op transport gaat, inclusief een bekwame chauffeur. 

13. En tot slot: alle paarden hebben het recht om vriendelijk en eerlijk behandeld te worden. 

… 

 

Bron: https://www.bitmagazine.nl/welzijn/de-rechten-van-je-paard/33727/ 

Bron: Bitmagazine.nl 
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