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Vergadering van 30 september 2021 

Corona 

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

 
 
 
 
 

EK Vierspan - Boedapest (30- 08 / 05-09-2021) 

Op het EK vierspan te Boedapest heeft ons APZ-lid Glenn Geerts 
samen met Dries Degrieck en Sam Gees een bronzen medaille 
behaald als landenteam.  Individueel strandde hij net buiten de 
medailles op een mooie 4de plaats.  Proficiat aan deze menners. 

WK Vierspan ponies - Haras-du-Pin (16-09 / 19-09-2021) 

Op het WK vierspan ponies te Haras-du-Pin behaalde ons APZ-lid 
Tinne Bax eveneens een bronzen medaille met het landenteam.  
Proficiat aan deze menners. 

  

https://paardensport.vlaanderen/nl/corona


 

Merodetocht Westerlo - 05 september 2021 

Mooie rit in de bossen van Westerlo , met opperste concentratie  ,  
zonnige groetjes , nu iets minder vandaag zeker hé , 
 
Alles blinkt , de menner ,de wagen en de paarden 
 
Grt vanuit Waasmunster 

  

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 

2021   

09/10-10-2021  Genk ACB – CAN/CAV 

07-11-2021  APZ – Paardenwijding Zandhoven 

21-11-2021  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 – 07 november 2021 

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. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

     
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 02 november 2021 
 

Vertrekplaats 
Jumpingterrein Zandhoven, Populierenhoeve te 2240 Zandhoven 

(aan het containerpark) 

Vertrek Dag 07 november 2021 

 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


 

Mijn paard heeft jeuk, wat is er aan de hand? 

 ARND BRONKHORST 

 

Jeuk kan – naast gewoon lastig zijn – leiden tot echte welzijnsproblemen. In 

reactie op de jeukprikkel schuren sommige paarden niet alleen de vacht en 

beharing weg, maar gaan door tot bloedens toe. Andere uitingen van jeuk 

zijn spelen met de lippen wanneer je het paard kriebelt, schuren met de 

benen langs elkaar of stampen met de hoeven. Omdat de oorzaken voor 

jeuk nogal uiteen kunnen lopen, is het belangrijk een juiste diagnose te 

stellen om de juiste behandeling in te zetten. Dierenarts Erica Reijerkerk 

zet enkele oorzaken voor jeuk op rij. 

Beestjes 

“Ectoparasieten of ook wel algemener bekend als ‘beestjes’. Mijten en luizen zijn 

hiervan de meest voorkomende. Een infectie met mijten zien we vaak bij 

koudbloedige rassen met veel behang, maar kan in enkele gevallen ook bij 

andere rassen voorkomen. De locatie van de huidveranderingen geeft vaak aan 

met welk type mijt we te maken hebben. De meest voorkomende is de 

chorioptes mijt en deze aandoening wordt dan ook ‘beenschurft’ genoemd. 

Naast schilfering van de huid zien we ook mokklachten optreden. Bij een 

chronische infectie kan de huid in de kootholte verdikken wat de behandeling in 

https://www.bitmagazine.nl/medisch/mijn-paard-heeft-jeuk-wat-is-er-aan-de-hand/139044/www.arnd.nl


 

dat stadium lastiger maakt. De mijten zijn door middel van een huidafkrabsel van 

de aangedane plekken te diagnosticeren.” 

“Luizen zien we meestal bij paarden met weerstandsproblemen. Bij een ernstige 

luisinfectie kun je ze met het blote oog zien. Dit beeld wordt ook wel ‘walking 

dandruft’ genoemd (wandelende roos). Ze zijn lichtschuw dus bij inspectie op 

luizen is het noodzakelijk de haren op te lichten en wat dichterbij op de huid te 

bekijken. Er zijn meerdere typen luizen waarbij bij een ernstige infectie van de 

bloedzuigende luis ook bloedarmoede kan optreden. Beide ectoparasieten kun 

je behandelen door te wassen met speciale shampoos. Herhaling van de wassing 

is belangrijk, omdat zowel de mijteneitjes en de neten niet gevoelig zijn voor 

deze producten.” 

Allergie 

“Allergieën zie je in vele vormen waarbij het beeld wisselend kan zijn per paard 

en afhangt van de oorzaak van de allergische reactie. Een allergische reactie is 

een afweerreactie van het lichaam op een trigger, ookwel allergeen genoemd. Dit 

kan lokaal zijn door bijvoorbeeld in contact te komen met bepaalde stoffen (bv. 

shampoos en insecten), systemisch vanuit opname van (voeding)stoffen (bv. 

gluten) of het inademen (bv. stof). Wanneer het paard in de basis gevoelig is 

maar niet in contact komt het allergeen zal er geen reactie optreden. 

Jeukklachten zien we meestal optreden bij de contactallergieën waarvan staart- 

en manen eczeem een bekend voorbeeld is. Het paard reageert gevoelig op de 

beet van kleine vliegjes (knutten). Bij sommige rassen is een erfelijke factor met 

betrekking tot de gevoeligheid bekend. Het typische klinische beeld is het 

schuren van de staart en manen met een enkele keer ook de buikregio in de 

warmere seizoenen. Het vermijden van contact met de knutten kan door 

aanpassing van het buiten zetten op tijdstippen waarbij de knutten niet 

‘zwermen’. Ook kan het gebruik van een volledige lichaamsbedekkende 

vliegendeken in combinatie met vliegenwerende middelen uitkomst bieden. Bij 

ernstige vormen van SME zijn afweeronderdrukkende middelen noodzakelijk om 

de jeuk te stoppen.” 

“Wist je dat ook aandoeningen met veranderingen in beharing en huid en van 

‘binnenuit’ zoals de immuungemedieerde aandoeningen en in sommige gevallen 

tumoren kunnen leiden tot jeukklachten bij het paard.” 

Bron: Bitmagazine.nl 

(Bron: https://www.bitmagazine.nl/medisch/mijn-paard-heeft-jeuk-wat-is-er-aan-de-hand/139044/ )  

  

http://www.bitmagazine.nl/
https://www.bitmagazine.nl/medisch/mijn-paard-heeft-jeuk-wat-is-er-aan-de-hand/139044/


 

Molenfeesten te Weelde 

"De Rosmolen - Arbeid Adelt" 
 
Vroeger dienden de paarden veel meer om te werken dan heden.  Dit 
wordt jaarlijks geïllustreerd tijdens de Molenfeesten te Weelde.  Het 
pletten van het graan gebeurde door het draaien van 2 molenstenen.  
Dit draaien werd door de paardenkracht van 2 sterke paarden 
gedaan. 
 

            
 

 


