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Vergadering van 30 september 2022 

APZ-ritten 

Op zondag 25 september 2022 heeft het APZ een rit georganiseerd te 
Merksplas.  In totaal hebben 3 aanspanningen en een ruiter 
deelgenomen aan deze uitstap.  Het was een prachtige wandeling 
met goed weer.  Jammer van de beperkte opkomst. 
 

    
 

 

Koetsenbeurs 

Nu het “normale” leven terug kan beleefd worden, wil het APZ ook 
terug aanknopen met het “voor-corona-tijdperk”.  Dit houdt in dat 
we stilletjes aan onze jaarlijkse organisaties terug willen opstarten.  
Een eerste sein hiervoor zijn de APZ-ritten.  De eerste grote 
organisatie van het APZ is dan ook de koetsenbeurs.  De 
koetsenbeurs van het APZ gaat door op 11-12-2022 in de 
gemeentelijke magazijnen van Zandhoven in de Populierenhoeve.   



 

Gezien het geleden is van 2019 zal het ook voor ons een uitdaging 
zijn om alles terug te organiseren zoals het APZ dit gewoon was.  
Zoals men zegt: vele handen maken het werk licht.  Daarom durven 
wij, zoals voorgaande jaren, terug vragen om de medewerking van 
alle sympathisanten.  Indien U kunt helpen gelieve dit te melden aan 
Liliane op het gekende nummer 0496/25 97 38. 

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   
08/09-10-2022  Genk: ACB – CAN/CAV 
06-11-2022  APZ - Paardenwijding Zandhoven 

AFGELAST !!! 
20-11-2022  Paardenwijding Millegem 

 
 
  

 



 

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 – Paardenwijding Zandhoven – 06 november 2022 

Informatie Zoals alle jaren verwachten wij een massale deelname van de leden van het 

APZ.  Na de rit samenkomst op de parking voor het nuttigen van een droogje 

en een natje zoals gewoonlijk. 

AFGELAST !!! 
 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

     
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 02 november 2022 
 

Vertrekplaats 
Jumpingterrein Zandhoven, Populierenhoeve te 2240 Zandhoven 

(aan het containerpark) 

Vertrek Dag 06 november 2022 

 Uur Bijeenkomst om 10.00 uur 
 

ZEKER TE VERMELDEN APZ – Paardenwijding Zandhoven 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD  Aantal  personen:………….. 

Te storten op rekening van: Ter plaatsen 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


 

 
  



 

 
  



 

Wat de omgang met je paard over je 

dagelijks leven zegt 

Foto: Arnd Bronkhorst  

Coaching met paarden wordt regelmatig ingezet bij persoonlijke ontwikkeling. Paarden laten 

tenslotte haarfijn zien waar onze uitdagingen liggen en hoe we daarmee om kunnen gaan.  

Als je zelf een paard hebt, wordt je eigenlijk ook steeds gecoacht. En wat er tussen jou en je 

paard gebeurt, zegt ook heel veel over hoe jij in het dagelijks leven met andere mensen en 

situaties omgaat. Hoe bewust ben jij je van de spiegel die jouw paard je voorhoudt? 

Inchecken Een klant zei onlangs tegen me: ‘Ik heb je gevraagd te komen voor mijn paard, 

maar eigenlijk gaat het over mij hè?’. 

In veel gevallen is dat inderdaad zo of speelt de eigenaar in ieder geval een grote rol bij de 

oplossing van het probleem. Want hoe kunnen we van onze paarden verwachten dat ze braaf 

alles doen wat wij van ze vragen, terwijl we zelf niet lekker in ons vel zitten of gehaast zijn? 

Een echte connectie met je paard ontstaat pas als je in connectie bent met jezelf en dat 

bewerkstellig je door regelmatig even bij jezelf in te checken. Voel je je goed genoeg om 

lekker te trainen of heb je niet de juiste mindset door bijvoorbeeld boosheid, angst of verdriet?  

Zet je dan alsnog door of kies je ervoor om iets anders te gaan doen? Ook kan het ontzettend 

helpend zijn om te bepalen wat voor type mens jij bent en wat voor type jouw paard is. Waar 

liggen jullie uitdagingen? 

Echte connectie 

Niet lullen maar poetsen Een van mijn klanten is een heel kordaat type. ‘Niet lullen maar 

poetsen’. Haar paard is echter een meer introvert type, dat bedenktijd nodig heeft en baat heeft 

bij herhaling. Mijn klant vond hem traag en ongehoorzaam. Het paard bleek echter in zichzelf 

gekeerd, omdat zijn eigenaresse niet goed naar hem luisterde.  

https://www.bitmagazine.nl/gedrag-artikelen/wat-de-omgang-met-je-paard-over-je-dagelijks-leven-zegt/142711/www.arnd.nl


 

Ze walste eigenlijk gewoon over hem heen, door hem een taak te geven en, zodra hij volgens 

haar niet snel genoeg reageerde, de hulp direct te versterken. Toen ze begreep dat hij niet 

ongehoorzaam is, maar meer tijd nodig heeft, lukte het haar steeds vaker om zich aan te 

passen aan hem.  

Elke keer als ze opmerkte dat ze geïrriteerd raakte, checkte ze bij zichzelf in om te bepalen of 

ze een stapje terug moest doen om hem wat meer tijd te geven. Haar paard bleek ineens niet 

meer zo traag en begon zelfs mee te denken.  

Dit nieuwe inzicht bleek ook heel nuttig op de werkvloer, waar deze klant niet altijd even veel 

geduld had met sommige collega’s… 

Grenzen aangeven  

Een andere klant werd nogal eens aan de kant geduwd door haar paard. Toegegeven, het was 

ook wel een typetje Tanker. Toch bleek dat dit paard al vrij snel kon leren om netjes stil te 

staan, te wachten en afstand te bewaren. Bij de eigenaresse bleef dat echter een struggle.  

Ze vroeg haar paard twijfelend of hij afstand wilde bewaren, waardoor dit niet het gewenste 

resultaat opleverde. In het dagelijks leven bleek ze het ook moeilijk te vinden om haar 

grenzen aan te geven. Ze wilde graag aardig gevonden worden en liet daardoor regelmatig 

over zich heen lopen.  

Toen ze leerde dat duidelijkheid niet betekent dat je ook hard hoeft te zijn, lukte het haar 

steeds beter om grenzen aan te geven. Ze werd zich bewust van haar patroon en, zodra ze 

opmerkte dat ze iets toeliet dat ze eigenlijk niet wilde, durfde ze steeds vaker ‘nee’ te zeggen, 

zowel tegen haar paard als tegen mensen in haar omgeving. 

Kijk in die spiegel!  

Als je paard niet doet wat jij wilt, check dan altijd even bij jezelf in. Hoe voel jij je? En kun je 

je paard op dat moment geven wat hij nodig heeft? Als we ervoor open staan kunnen we 

ontzettend veel leren van onze paarden.  

Dat is niet altijd even leuk, want het kan best confronterend zijn. Als je dit echter aan durft te 

kijken, dan zijn persoonlijke groei en een nog betere connectie met je paard (en mensen om je 

heen) gegarandeerd! 

Paula van de Geest Gedragstrainer • Paardencoach • Dierenwelzijn • Schrijven • Humor  

 

Bron: https://www.bitmagazine.nl/gedrag-artikelen/wat-de-omgang-met-je-paard-over-je-

dagelijks-leven-zegt/142711/ 

 

Bron: Bitmagazine.nl 

 

  

https://www.bitmagazine.nl/author/paula-van-de-geest/
https://www.bitmagazine.nl/gedrag-artikelen/wat-de-omgang-met-je-paard-over-je-dagelijks-leven-zegt/142711/
https://www.bitmagazine.nl/gedrag-artikelen/wat-de-omgang-met-je-paard-over-je-dagelijks-leven-zegt/142711/
http://www.bitmagazine.nl/


 

ZOEKERTJES / TE KOOP: 
 

 

Te koop: 
 

Onderstaande mail werd overgemaakt aan onze vereniging.  Geïnteresseerden kunnen steeds 

contact opnemen met: 

 

Familie Peeters-De Bie <witvenstraat@yahoo.com> 

 

Wo 17/08/2022 18:43 
 
Uitverkoop wegens stopzetting van paardenhobby: 
 
• wentelploeg met tweepaardszweng 100€, 

• 2 staart-wentelploegen 30€/stuk, 

• 1 staartploeg met houten boom 15€, 
• driewiel cultivator 50€, éénwielcultivator 25€, 

• schudeg met ijzeren tanden 15€, schudeg met houten tanden 10€ 
• ijzeren weide-eg 40€, 

• 2 ijzeren raameggen 15€, 

• beerton (500L) 80€, 

• hooirijfmachine 120 €, 
• antieke houten vierwiel-koets 550€, 

• luxe tweespantuigen-cobmaat 300€, 
• werk-tweespantuig 150€, 2 enkelspantuigen 50€/stuk, 2 schoftzadels 40€/stuk, 
• paardenwerkgareel met voorstrengen, kar-en wagenzadel 125€,  ponygareel 50€, 

• ossengareel 50€, 
• 3 rijzadels 75€/stuk, 

• tweespan-ponytuig 200€, enkelspan-ponytuig 100€, 
• emmer met tuigledervet 15€/kg. 

• allerlei tuigonderdelen uit te kiezen. 

• Weideafsluitingsmateriaal: 

• 33 draadspanners 50€, 

• 86 hoekisolatoren 30€, 

• 122 ringisolatoren 20€, 

• 1.750 m. gealuminiseerde afsluitdraad 250€, 
• 65 gecreosoteerde ronde weidepalen 1,5 tot 1,8m.lang 100€, 

• bietenmolen 35€, 
• strohakselaar 45€. 
 
Vraagrijs voor het geheel: 2.500€ of na bezichtiging p.o.t.k. 
 
Te bezichtigen op zondagvoormiddag tussen 10 en12 uur of na afspraak te Hoevenen, 
Pauwelsdreef, ingang via ijzeren poort tussen de huisnummers 54 en 60. 

 
 


