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Vergadering van 31 januari 2021 

 

APZ-Mennersfeest 

Om corona-reden is er beslist om het APZ-mennersfeest niet te laten 
doorgaan.  Afspraak hiervoor is reeds voorzien in januari 2022 als er 
geen (nieuw) roet in het eten wordt gegooid. 

Niettegenstaande dit willen we toch onze Belgische Kampioen niet 
vergeten namelijk Sven Stuyck (2-span paarden).  Het geschenk 
vanwege het APZ zal hem bij de eerstvolgende ontmoeting worden 
overhandigd.  Het bestuur van het APZ wenst hem nogmaals van 
harte proficiat met dit mooie resultaat. 

Clubkampioenschap 2020 

Ook het clubkampioenschap voor het jaar 2020 zal niet berekend 
worden om dezelfde reden: corona.  Wandelingen konden niet 
georganiseerd worden zodat er ook geen punten voor de recreatieve 
leden konden verdiend worden.  Laat ons hopen dat het in 2021 wel 
kan doorgaan om dan te starten voor alle leden met een schone lei. 

Lidgeld / Advertentie clubblad 

Zoals ieder jaar vragen wij U vriendelijk Uw lidgeld te betalen en dit 
uiterlijk ten laatste voor eind februari 2021. 

Voor de leden die niet betalen voor eind februari 2021 is dit het 
laatste clubblad. 

Voor de personen die een advertentie willen plaatsen in ons 
tijdschrift verwijs ik naar een bijlage in dit boekje: voor U een 
welgekomen reclame en voor de club een welgekomen steun. 
 
 
 
 



 

Corona 

Wil je meer weten over corona en paardensport?  Via volgende link 
van “Paardensport Vlaanderen” kunt je er alles over nalezen: klik 
HIER. 
 

 
 

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 

Ook dit jaar wil het APZ het clubkampioenschap organiseren.  Door 
deel te nemen aan ritten/wedstrijden die vermeld staan in de 
kalender in ons maandelijks clubblad kan de menner 1 of 5 punten 
verdienen zoals vermeld.  Gelieve uw deelname steeds kenbaar te 
maken aan Liliane zodat een juiste rangschikking kan worden 
opgesteld. 
 
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. 
Bij gebrek aan teksten, zal het APZ-bestuur zich soms zelf wagen aan 
het schrijven van een tekst.  Indien er fouten instaan, gelieve ons hier 
dan melding van te maken zodat wij dit kunnen rechtzetten. 
 
  

https://paardensport.vlaanderen/nl/corona


 

AGENDA 
 

Datum Ptn Omschrijving 

2021   

   

 
 
  

 



 

Lidgeld vernieuwing 
 
Het lidgeld is 25,00 euro voor alle leden van vorige jaren. 
Nieuwe leden: 40,00 euro voor het eerste jaar, de volgende jaren ook 25,00 euro 
 
Naam: ……………………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………. 
 
Postnr/Plaats: …………………………………………………………………….. 
 
Tel.: ………………………………… GSM: ……………………………………. 
 
Emailadres: ………………………………………………………………………. 
 
Te storten op KBC-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB) 
met vermelding: “Lidgeld 2021 : Naam + Voornaam” 
 
Of te betalen aan Liliane. 
___________________________________________________________________________ 
 

Advertenties in het APZ-boekje 
 

Voor een A4-blad = 250,00 euro 
Voor een ½ blad = 125,00 euro 
Voor een ¼ blad = 70,00 euro 

 
Naam: ……………………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………. 
 
Postnr/Plaats: …………………………………………………………………….. 
 
Tel.: ………………………………… GSM: ……………………………………. 
 
Emailadres: ………………………………………………………………………. 
 
Advertentie overmaken bij voorkeur via ons emailadres apz79@hotmail.com 
 
Te storten op KBC-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB) met vermelding: 
“Sponsoring clubblad APZ” 
 
Of te betalen aan Liliane. 
 
Betalen a.u.b. vóór 15 februari 

  



 

Wat je moet weten over zwilwratten en 

sporen 

Arnd Bronkhorst  

Zwilwratten zijn kleine stukjes hoorn aan de binnenkant van het paardenbeen: je vindt ze 

zowel aan het voor- als achterbeen. Aan de achterkant van het kogelgewricht vind je bij 

sommige paarden nog een stukje hoorn: de spoor. Wat is het nut van deze stukjes hoorn en 

hoe verzorg je ze? 

Rudimentair 

Zwilwratten en sporen zijn een zogenaamd ‘rudimentair overblijfsel’. Lang, lang geleden, 

ruim vijftig miljoen jaar terug, had het paard (net als veel andere zoogdieren) vijf tenen in 

plaats van één hoef. De wetenschap neemt aan dat de eerste teen volledig is verdwenen door 

de evolutie: het spoortje is hier het overblijfsel van. Griffelbeenderen zijn de restjes van teen 

twee en vier. Teen drie is uitgegroeid tot wat wij nu kennen als de hoef. Teen vijf is naar 

boven geschoven, waar de zwilwrat een overblijfsel van is. Het is nooit door wetenschappers 

bewezen dat dit de zwilwratten en spoortjes daadwerkelijk overblijfsels van tenen zijn, maar 

de vermoedens zijn wel erg sterk. 

In principe hebben zwilwratten en sporen tegenwoordig geen nut meer en ondervinden 

paarden geen voor- of nadeel aan de vorm en aan- of afwezigheid van deze rudimentaire 

onderdelen. Grappig genoeg missen sommige rassen, zoals IJslanders, Kaspische paarden en 

zebra’s de zwilwratten van hun achterbenen.  

https://www.bitmagazine.nl/verzorging/wat-je-moet-weten-over-zwilwratten-en-sporen/132812/www.arnd.nl


 

 

Fabeltjes 

Omdat zwilwratten en sporen wat mysterieus zijn, gaan er allerlei fabeltjes de ronde. En 

sommige van die fabeltjes zijn best creepy! In Engeland worden zwilwratten ook wel ‘night 

eyes’ genoemd, omdat paarden ‘s nachts goed zouden kunnen zien omdat ze die zwilwratten 

hebben. Andere mensen denken dat paarden elkaar herkennen door de kenmerkende geur die 

van zwilwratten afkomt. Als je paard zich niet laat vangen in de wei, zou je volgens het 

fabeltje een stukje zwilwrat in je zak moeten doen, zodat het paard op je af komt.  

In Engeland worden sporen ook wel ‘ergots’ genoemd. Dit stamt af van het Franse woord 

voor ‘spoor’, waarmee ook wel wordt gerefereerd naar de scherpe, grote sporen van hanen. 

Qua looks komt dat nog best aardig overeen! 

Uniek 

Zwilwratten en sporen zijn van hetzelfde materiaal gemaakt als de hoeven van je paard en 

kunnen dan ook even hard worden. De zwilwratten van je paard zijn net zo uniek als jouw 

vingerafdruk, al zijn de meeste wel ovaal van vorm. Hoewel ieder paard zwilwratten heeft, 

zijn sporen wat zeldzamer: sommige paarden hebben aan alle benen een spoor, sommige aan 

twee of drie en anderen helemaal niet. Vooral paardenrassen met veel behang, zoals tinkers en 

trekpaarden, hebben vaak relatief grote sporen. 

Verzorging 

Zwilwratten en sporen zijn gevoelloos en groeien net als hoeven voortdurend door. Hoewel 

sommige paarden de zwilwratten zelf afknabbelen of vanzelf verliezen, is het verstandig ze 



 

regelmatig te controleren en waar nodig in te korten. Te lange zwilwratten kunnen ergens 

achter blijven haken, wat voor een vervelend wondje kan zorgen. De huid onder de zwilwrat 

en spoor is glad (dus de zwilwrat loopt niet door ‘in’ het been), maar wel goed doorbloed en 

gevoelig. Sommige mensen ‘draaien’ de sporen los, maar dat kun je om die reden beter niet 

doen. 

Is de zwilwrat of spoor zacht, dan kun je met je nagels een stukje afpulken. De zwilwrat is op 

zijn zachtst wanneer hij nog relatief kort is en kun je nog wat zachter maken met een beetje 

vaseline, hoefvet of olie. Door de zwilwrat af en toe in te smeren (en kort te houden) voorkom 

je dat hij uitdroogt en inscheurt. Diepe kloven kunnen (net als kloven in je vingers), erg 

pijnlijk zijn en ontsteken wanneer bacteriën zich ophopen.  

Is de zwilwrat te hard of lang om met je vingers te verwijderen? Gebruik dan een mesje of een 

nijptang. Je kunt ook vragen of je hoefsmid de wratjes wil verwijderen.  

Bron: Pro Equine Grooms 

(Bron: https://www.bitmagazine.nl/verzorging/wat-je-moet-weten-over-zwilwratten-en-sporen/132812/)  

 

  

https://www.proequinegrooms.com/
https://www.bitmagazine.nl/verzorging/wat-je-moet-weten-over-zwilwratten-en-sporen/132812/


 

ZOEKERTJES / TE KOOP: 
 

Te koop: 

 
Prachtige dressuurwagen , SPEED  SPIDER ,  met mechanische stabilisatie systeem VERDONSCHOT-
SOMEREN . 

• Maar enkele wedstrijden gebruikt , enkel gebruikt op wedstrijd ,nooit op training , volledig in 
orde wat betreft  FEI regelementen  betreft maten en gewichten, wagen in nieuwe staat , 
weg wegens stopzetten wedstrijden . 

  
Mooi  luxe dubbelspan borsttuig ,marathon licht gewicht. Van der Wiel 

• Bruin leder , treksysteem met nylon verstevigd , roestvrij staal vernikkeld , hoofdstel , 
borsttuig , disselriemen , schoftjes , staartriemen , strengdragers , springriemen , culerons , 
leidsels , eveneens enkele malen gebruikt in combinatie met de dressuurwagen . 

 
Bevragen en info  Monique Dhondt     GSM:  +32  494. 20.36.51.    of    052. 46.20.98. 

 

 
 

 


