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Voorwoord

Als u deze nieuwsbrief ontvangt hebben wij net de 
hengstenkeuring achter de rug en zal er ongetwijfeld een 
artikel gewijdt zijn aan deze AVS seizoenopener. Dit jaar 
duidelijk in het teken van het nieuwe reglement dat onder
andere een nieuwe wijze van keuren van onze hengsten
behelst. Hopelijk een nieuwe stap in het ondersteunen van
onze merriehouders in het maken van een juiste keuze van
een hengst voor de dekking van hun merries.

Het nieuwe jaar is ook een jaar van bezinning voor het
bestuur. Met het tussentijds opstappen van twee bestuurs-
leden en praktisch de gehele fokkerij adviescommissie is het
tijd om eens goed om te kijken en te leren van het verleden.
Een compact bestuur biedt ons wel de mogelijkheden om eens
na te denken over eventuele nieuwe structuren ten behoeve
van kortere lijnen en een betere communicatie richting 
commissies en leden.

Toch kijken wij ook terug op een succesvol jaar. 

Een drietal geslaagde regionale keuringen en een spetterende
nationale met een uitbundig en gezellig feest in het jubileum-
weekend zijn toch een aantal zaken waar wij met veel plezier
aan terugdenken.

Onze dank gaat dan ook uit naar diegenen die zo toegewijd
hebben meegeholpen om deze en nog veel meer andere 
evenementen  te organiseren. Zonder hun onvoorwaardelijke
steun zijn dat soort dagen onmogelijk voor elkaar te boksen. 

Het ijs is wel dun.  Wellicht een seizoensgebonden opmerking,
maar het gaat niet over een opkomende elfstedentocht maar
over de draagkracht van deze vereniging als het gaat om 
vrijwilligerswerk. 2006 zal hopelijk een jaar worden waarin
nog meer leden zich betrokken willen voelen bij activiteiten
van het AVS. Deze vereniging is van u. Maak er wat moois
van! Graag tot ziens op één van de AVS activiteiten

Uw bestuur

AVS Agenda

25 maart 2006 
Dressuur- en Springclinic voor Arabische 
Volbloedpaarden te Leusden
15 april 2006
Oefendressuur tijdens de open dag van de Kossack Stud
22 april 2006
Oefenwedstrijddag / Clinic o.l.v. Chris Knol
Stal Groenendaal te Bunschoten
Meer info: www.dawra.nl
22 en 23 april 2006
Wedstrijdweekend te IJzerlo
6 en 7 mei 2006
Tulip Cup Holland te Deurne.
25 mei 2006
Hemelvaartsdag - AVS / KNHS dressuurwedstrijd tijdens de
Beemster open dagen op de Kossack Stud
3 juni 2006
Amateurkeuring 2006 en DAWRA-AVS Western Riding Cup
Stal Groenendaal te Bunschoten
15 t/m 18 juni 206
Federation Summer Show met DAWRA klassen
Marienheem, manege Bartels
info: www.dawra.nl of www.westernsport.nl
24 en 25 juni 2006
Arabian Horse Weekend, Sportdag en Regionale Keuring, 
St. Oedenrode, www.arabianhorseweekend.nl
1 juli 2006
Emerald Trophy te Brecht
23 juli 2006
Regionale Keuring West te Alkmaar 
4 en 5 augustus 2006
EK Sport Arabische Volbloedpaarden te Stadl Paura
12 en 13 augustus 2006
Regionale Keuring Noord & Lowland Cup te Exloo

2 en 3 september 2006
Arabissimo 2006 te Renswoude
16 september 2006
Nationale Keuring 2006 te Ermelo
18 t/m 19 september 2006
Federation NK met DAWRA NK, 
Marienheem, manege Bartels
info: www.dawra.nl of www.westernsport.nl
12 november 2006
DAWRA Fall Show, lokatie volgt, 
info: www.dawra.nl
25 en 26 november 2006
Sportweekend St Oedenrode
16 december 2006
Open Nationale Kampioenschappen Dressuur 
voor Arabische Volbloedpaarden Manege de Gouden Adelaar 
te Bunschoten

Paardenmarkt
Te koop: Pokupka A.10302 (Drug x Pozjarka; mv Balaton), 
schimmelmerrie geb. 12-5-1998, stokmaat ong. 1.58 m. 
Zeer goede gangen, vertoont aanleg voor dressuur, rustig
karakter. Prijs n.o.t.k. Tel: 0478-532330.

Te koop: Arabische volbloed ruin, 9 jaar, bruin, 1,54m, vader
Chopin, moeder Rigilya, M1 dressuur, vriendelijk, goed karakter.
Tel: 06-52475751

Te Koop: i.v.m. Studie. Merrie 14 Jr. 1,53 m: 
Veteran x Carolina  Schimmel, Lief karakter, 
100% verkeersmak, dressuur L1. keuring 2004: 
3e premie; veel type. Info: 0413-477328



PLUMBUM
(Balaton x Pantomima)

Junior Male National Champion 2005
and

Life Aid Cup Winner for the Best Movement of the Show

Best Young Stallion - Dutch National Stallion Licensing 2005

Offered to a limited number of mares
Frozen semen available for Europe

Breeding enquiries to Sally Wrigglesworth
+44 (0)1295 750688

or +44 (0) 7799 637766
sallywrigglesworth@hotmail.com
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Belangrijke besluiten BALV 2006

Op 16 december jongstleden heeft het bestuur de leden uitge-
nodigd voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. 
Met een opkomst van een kleine 40 mensen kun je niet echt
van een geweldige vertegenwoordiging van de vereniging
spreken, zeker omdat er een aantal cruciale punten op de
agenda stonden.

Hoofdreden voor deze BALV was het afronden van de in het
voorjaar voorgedragen wijzigingen van het oude hengstenkeu-
ringsreglement. Wat het bestuur als zeer positief heeft 
ervaren, is het feit dat een aantal leden zeer bewust hebben
meegedacht in de totstandkoming van de definitieve versie.
Positief meedenken heeft ertoe geleid dat er nu een sluitend
reglement ligt wat zowel de keuringen van hengsten, als ook
de keuringen van merries en ruinen omsluit. Daarnaast is het
gehele fok- en prestatiepredikatenstelsel nogmaals onder de
loep genomen en is er een breedschalig geheel uitgekomen
waarvan de lading niet meer gedekt werd door de naam
“Reglement voor de keuring van hengsten, voor de dekking
van merries”. Derhalve is het omgedoopt tot “Reglement voor
de keuring, primering en predikatentoekenning van hengsten,
merries en ruinen”. Na een uitgebreide presentatie is het
reglement met een ruime meerderheid van de aanwezige 
stemmen aangenomen.
Grootste verandering is de driewegsplitsing die is aangebracht
tussen het exterieur van de hengst, prestaties in de sport en
kwaliteit van de nakomelingen. Waar voorheen de gegeven
premies op de hengstenkeuring beïnvloedt werden door de
eigen sportprestaties en kwaliteit van de nakomelingen van
de hengst, is de hengstenkeuring nu een pure exterieurkeu-
ring geworden, waarvan de juryleden alleen nog maar de
stamboom, de leeftijd en de eerder gegeven premies ter
beschikking hebben. Tevens loopt de hengstenkeuring nu ook
in de pas met de merrie- en ruinenkeuringen, die al langer
alleen maar een exterieurkeuring waren. Het woord PREMIE is
dan ook komen te vervallen en wordt vanaf heden vervangen
door EXTERIEURPREMIE. Naast deze exterieurpremie kan een
hengst één of meerdere prestatiepredikaten behalen en kan
hij fokpredikaten krijgen, gebaseerd op de kwaliteiten van
zijn nakomelingen, op zowel sport- als showgebied. Zo krijgt
de merriehouder een veel gedetailleerder inzicht in de hoogte
van de exterieurkwaliteit, of de hengst prestatiebloed voert
en of hij zijn kwaliteiten ook daadwerkelijk doorgeeft aan zijn
nageslacht en zal hopelijk tot nog meer diepgang leiden in de
keuze van een hengst voor de dekking van zijn of haar merrie.
Vanzelfsprekend kunnen ook merries premies, prestatie- en
fokpredikaten behalen. Ruinen missen een tweetal essentiële
attributen om in aanmerking te komen voor fokpredikaten...!
In navolging van nieuwe fokpredikaten is er door dhr.
Schtrups namens de Fokkerij Adviescommissie een voorstel op
de agenda gezet, om percentuele scores op ECAHO geaffilieer-
de shows die het 10 puntensysteem hebben gehanteerd, te
kunnen vergelijken met de punten gegeven met het 20 pun-
tensysteem. Dit systeem is door het AVS gehanteerd in 2004
op de regionale- en de nationale keuringen, en de behaalde
scores dreigden verloren te gaan voor het fokpredikatenstel-
sel. Uitgaande van twee compleet verschillende invalshoeken
was het resultaat praktisch hetzelfde; een 75% procentscore
bij het 10 punten systeem staat gelijk aan een 87% procent-

score bij het 20 punten systeem. Dit voorstel is na een uitge-
breide uitleg overgenomen door de leden en toegevoegd aan
het reglement.
Alle gedetailleerde informatie over dit nagelnieuwe reglement
kunt u terugvinden op de AVS website onder reglementen.

Een ander belangrijk besluit, waar de vergadering mee akkoord
is gegaan, is om deelname aan de regionale keuring als voor-
waarde te stellen voor deelname aan de nationale keuring.
Dit, als eerste stap in een poging om de kwaliteit op de natio-
nale op een hoog niveau te behouden en hopelijk te verbete-
ren. Er worden wel vrijstellingen verleend aan deze voorwaar-
de. Voor de deelname aan de veulen- en libertyrubrieken op de
nationale geldt deze voorwaarde niet, dit zijn immers geen
ECAHO erkende rubrieken. Paarden die op een regionale keu-
ring eerder een seniorrubriek wonnen, of reservekampioen
werden van een kampioenschap seniormerries, - seniorheng-
sten of – ruinen, zijn eveneens vrijgesteld van deze voorwaar-
de. Verder is besloten dat paarden die driemaal kampioen zijn
geweest van het kampioenschap seniormerries, - seniorheng-
sten of – ruinen op een regionale keuring, uitgesloten zijn
van deelname aan toekomstige regionale keuringen.

Deze regels zijn effectief en zullen per heden op alle AVS 
keuringen gehanteerd worden.

Als klap op de vuurpijl is het nieuwe dekboek voor goedge-
keurde dekhengsten gepresenteerd. Een overzichtelijke en
tweetalige doordrukbon gemaakt naar een standaard, opgezet
door de Koepel Fokkerij, die vanaf 2008 door alle stamboeken
gehanteerd zal gaan worden. 

Verder dankt het bestuur dhr. v.d. Burg voor een levendige en
enthousiaste presentatie over de rensport en de DARC in het
bijzonder.

Gideon Reisel
Secretaris AVS

Van Henk Oudshoorn kregen wij bericht van 

een nieuwe website, vol wetenswaardigheden 

voor ruiters die zich met Arabieren of 

bijna-Arabieren vooral op de sport richten. 

Wil je meer weten kijk dan op 

http://www.arabischesportpaarden.com

Op 7 maart wordt er in de uitzending van Klokhuis 
aandacht besteed aan het Arabische Renpaard. 
Deze uitzending is van 18.25 uur tot 18.40 uur.
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Door: Hanneke Brand

Zaterdag 4 februari vond in Ermelo de Hengstenkeuring vol-
gens de nieuwe reglementen plaats. Hoewel de HK oorspron-
kelijk voor twee dagen was gepland, was dit teruggebracht
naar één dag, wat de meeste mensen veel reizen scheelt en
dus niet onplezierig was. Het nieuwe reglement veranderde
natuurlijk niets aan de praktische invulling van de dag. 
Om 8.00 mochten de eerste nieuw te keuren hengsten hun
opwachting maken bij de veterinair, gevolgd door een eerste
beoordeling door de jury op harde ondergrond. Hierbij vindt al
een eerste schifting plaats: de harde grond laat onverbiddelijk
zien welke paarden correct bewegen en welke krabbelen.
Helaas was er voor de toeschouwers op dat tijdstip (en dat
waren er toch al aardig wat, ook al weet je dat het allemaal
‘aanhang’ is) niet heel veel te zien. Waar de jury stond, mocht
geen publiek staan en waar de veterinair stond was niet heel
veel te zien. Daarnaast werd kennelijk geen volgorde van de
catalogus aangehouden, wie er klaar voor was, mocht zich
melden. Wel zo prettig natuurlijk voor diegenen die meerdere
hengsten mee hebben op zo’n dag.
Juryleden waren dhr Hulshof (NL) , dhr Trela (Polen) 
en mw Lowe (GB) .

Na de eerste selectie volgde een tweede selectie in de bin-
nenhal. Hierbij mochten de hengsten los getoond worden. 
De tribune zat inmiddels aardig vol, het liep tegen tienen.
Voordat de tweede beoordeling van de jonge hengsten een
aanvang nam, gaf Monica van Duijvenbode met de goedge-
keurde hengst Durango een zeer ontspannen ogende western
presentatie. Absoluut reclame voor de veelzijdigheid en bruik-
baarheid van de Arabier als sportpaard. Later op de dag zou
dit goed op elkaar ingespeelde team nogmaals een demonstra-
tie geven, die eveneens uitstekend verliep. 

Monica van Duijvenbode met Durango

De eerste rubriek bestond uit een vijftal driejarige hengsten,
waarbij nummer drie, Pabrich (Balaton x Poslannica) wat mij
betreft de eerste was waarbij de bewegingen goed uit de verf
kwamen, mede dankzij een duidelijk aanwezige fanclub op de
tribune. Goed in balans draafde hij sterk door de baan.
Desondanks kon hij de jury niet voldoende bekoren om door
te mogen naar de volgende ronde. Vrijwel alle hengsten waren
zo fris dat ze door de baan galoppeerden alsof het de DARC
Futurity Show betrof. Oorzaak van deze frisheid was ongetwij-
feld de vorst van de periode voorafgaand aan de hengstenkeu-

ring; niet iedereen beschikt thuis over een goede bodem of
rijhal waardoor men gewoon door kan trainen. Zo ook Amalfi,
de enige driejarige die een tweede premie mee naar huis
mocht nemen. Afgelopen zomer liet hij zich in Exloo voortref-
felijk zien, maar tijdens deze keuring kwamen de bewegingen
niet echt uit de verf, jammergenoeg. Amalfi (Padron’s Psyche
x RD Bey Shahmpane)  werd in Amerika gefokt door 
Dr. P Delpozzo or Brent Stone en is in eigendom van mw.
Bakker-Berendsen uit Wesepe. Het is een royaal ontwikkelde
hengst, met een zeer mooi front en veel uitstraling.
Djamal Bahir RZ (Balasjow x Ber Wiselka), een zwarte hengst,
gefokt door en in eigendom van S.M Radecke uit Ellemeet,
ging met een derde premie naar huis. 
Voor de enduranceliefhebbers liep er een interessant gefokte
hengst in deze rubriek: Shaho, Diamant du Rolon x Zaila
Kayyal, gefokt door J. Keppel uit Alkmaar en in eigendom van
de ons allen zeer bekende Janet van Wijk. Grootvader van
deze hengst is Persik, een hengst waarvan 70 % van de nako-
melingen in 120-ers presteren. Persik zelf heeft 10 x 160 en
zelfs 3 x een 200 km tocht uitgelopen. Shaho, een hengst met
een mooi lijf , hard beenwerk en effectief gangwerk, heeft
een zeer eenvoudig hoofd en mist de Arabische uitstraling die
wij toch graag zien. Persoonlijk vind ik dat jammer, hoewel ik
het zeker wel begrijp: als je op internationaal topniveau wilt
meedraaien in deze sport, zoek je naar bewezen prestatielij-
nen. Opvallende uitspraak van Janet “ als blijkt dat Shaho
door het hengstzijn zich niet kan concentreren in de wedstrij-
den, vriezen we sperma in en laten we hem castreren”. 
Met de huidige techniek kan dat toch maar mooi.

Amalfi, Padron’s Psyche x RD Bey Shahmpane, vorige zomer in Exloo   

reserve jeugdkampioen, nu beste van de jongste lichting. 

De vierjarigen rubriek kende twee deelnemers, die beiden 
zonder premie naar huis mochten gaan. 

De vijfjarige rubriek was de grootste rubriek van de dag en
daarin zagen we natuurlijk diverse paarden die we inmiddels
goed van de shows kennen. Op kop in de rubriek stond de
hengst MM Sultan (Kubay Khan x Alaska) fokker M. Huisman,
eigenaar Arabian Fantasie, die zeer sterk en overtuigend door
de baan draafde. Tweede was Madras Kossack (Adres x Mamba)
fokker Tersk Stud, eigenaar The Kossack Stud, die geleidelijk
aan zijn zeer jeugdige uitstraling begint te verruilen voor een
volwassen uitstraling. Deze beide paarden kregen opnieuw
een tweede premie, hetgeen voor beide eigenaren ongetwij-

Verslag hengstenkeuring 2006
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feld een teleurstelling was. In de volgende uitgave zullen we
de juryrapporten publiceren en hopelijk zal ons dan duidelijk
worden waarom deze paarden geen 1e premie kregen. Op de
derde plaats mocht zich opstellen de sterke bruine Aranik
Kossack (Nikel x Arabella) fokker/eigenaar The Kossack Stud,
die na een verblijf in Spanje nu weer in de Beemster terug is.
Hij kreeg een derde premie, evenals – in volgorde van punten-
aantal - AF Barahbay (Kubay Khan x Kubarah) fokker Arabian
Fantasie, eigenaar E. van Santen, Vodofon Kossack (Balaton x
Verba) fokker/eigenaar The Kossack Stud, Vestival (Karnaval x
Verdjina ) fokker Brouwer Arabians, eigenaar J.P.A Kooiman,
SA Movin’Star (Padrons Psyche x A.S Shahwan) fokker 
J. Swaenepoel, eigenaar A. Kuijf. 

MM Sultan, Kubay Khan x Alaska, draf met superaandrijving.

De rubriek zesjarige hengsten, hier op de eerste plaats 
L.A Jamal, (L.M Lamee x Lestokada) fokker L Swart, eigenaar 
J. Bontekoe. Jamal zag er goed uit en mocht zijn tweede pre-
mie prolongeren. Hetzelfde geldt voor Voronez Kossack, de
sterk bewegende Dinar zoon uit Verba, fokker/eigenaar 
The Kossack Stud. De hengst is misschien wat lang in de rug,
maar ook hier ben ik benieuwd naar de argumentatie in het
juryrapport waarom deze hengst weer slechts een tweede 
premie kreeg. Ook voor Arabian Fantasie in deze rubriek geen
prettige verrassing: hun nauw aan elkaar verwante hengsten 
A.F Cupido (Kubay Khan x Atalante) en S.F Amor 
(Kubay Khan x Adina) bleven steken op een derde premie. 

In de rubriek zevenjarigen opnieuw twee nieuw te keuren
hengsten, waarvan Aja Shakakan (FS Bengali x Shymasri) 
fokker fam Hickford (UK) eigenaar The Kossack Stud als beste
uit de bus kwam. Deze grote bruine heeft een zeer aanspre-
kend hoofd en imponerend front. Twee seizoenen stond hij ter
dekking in Tersk, dit jaar is hij beschikbaar voor de
Nederlandse fokkers. Op de tweede plaats in deze rubriek, met
een derde premie, Milano, (Mel Xilio x Mel Quebria) fokker 
S.C. Huizinga, eigenaar Bessewacht Arabians en op de derde

plaats Z.A Perlamon (L.M. Perlamor x OA Mistica) fokker 
N. Jung (Dtls.) eigenaar S. Fisher. De overige hengsten in
deze rubriek kregen geen premie.

De rubriek der achtjarigen kende vier deelnemers. 
Rih- al-Tariq (Balasjow x Riksie) fokker J.P.M Kooiman, 
eigenaar M. van Hees, behield zijn tweede premie, de overige
deelnemers met een derde premie in volgorde van plaatsing:
Amal-Botwin (Alexander x Ghamal d’Amal) fokker H. de Kruijf-
van Dam, eigenaar J.A. Schenau; Sagrand (Grand x Savanna)
fokker/eigenaar E.E.H Calis-deWit; Scorpio (Nabob x Naninja)
fokker Hippisch Centrum Alkmaar, eigenaar K. van Sterrenburg.
De laatste zag er beter uit dan vorig jaar, maar kreeg niet
genoeg punten om zijn tweede premie terug te verdienen.

Tot slot de negenjarige en oudere hengsten.
Vijf paarden in deze rubriek.

Gasir en Lobeke, stalgenoten en showbinkies.

Eerste en Kampioen Senior Hengsten de fantastisch bewegen-
de Lobeke (Fiolek x Eleskirt) fokker Marquesa de Laula (Ésp.)
eigenaar J.L.A Calis, op de voet gevolgd door zijn stalgenoot
en reserve kampioen Gasir (Motamid x Braken) Fokker Vandyke
(Esp.) eigenaar J.L.A Calis. Een lust voor het oog, de souples-
se en het plezier waarmee deze hengsten zich presenteerden.
Na een glanzende sportcarrière op het hoogste nationale
niveau van de samengestelde wedstrijdsport, gaat de schim-
mel Lobeke nu een glanzende showcarrière tegemoet en heeft
daar duidelijk zin in. De voorkeur van het publiek was duide-
lijk: het kampioenslint was voor hem. Toch doen de beide
hengsten niet voor elkaar onder, het is de vorm van de dag en
de persoonlijke smaak van de jury die het kwartje de een of
de andere kant laat vallen. G. Basgier (Giermek x Baskalyka)
fokker Teisan Auto Co Ltd (VS) eigenaar E.H.M Scheel-de Kruijf
raakte zeer tot ongenoegen van het publiek zijn eerste premie
kwijt. Anwar-S en Dolci’s don Diego kwamen niet verder dan
een derde premie.

Het zou een goede zaak zijn als er meer tekst en uitleg gege-
ven zou worden over de wijze waarop hengsten worden beoor-
deeld. Het blijft voor veel mensen onbegrijpelijk dat een
hengst die internationaal goed presteert op de hengstenkeu-
ring zoveel lager scoort dan op shows. Vorig jaar ving ik de
uitspraak op van een der bestuursleden dat de regionale keu-
ringen en nationale feitelijk geen keuringen meer zijn, maar
slechts shows. Ik vind dat persoonlijk moeilijk te bevatten: 
op een show wordt de mooiste van dat moment vooraan
geplaatst en doet de feitelijke kwaliteit niet ter zake, dit in
tegenstelling tot een merriepremiekeuring of hengsten-Aja Shakakan (FS Bengali x Shymasri), beste der zevenjarigen.
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keuring, waar wordt gekeurd binnen een duidelijk kader, met
bepaalde richtlijnen. Toch, getuige de vele reacties op de tri-
bune, is het voor de meeste leden NIET duidelijk wat dat
kader is, waarbinnen de jury zijn punten op bepaalt. Hierdoor
ontstaat veel ongenoegen en onvrede, terwijl dit wellicht
voorkomen kan worden door duidelijke voorlichting en trans-
parantie over het beleid dat het bestuur voorstaat. Wellicht
wordt het ons in de volgende nieuwsbrief aan de hand van de
juryrapporten duidelijk welke weg het stamboek is ingeslagen. 
De keuring als zodanig verliep vlot en zonder problemen. 
De muziek was (natuurlijk weer) een verschrikking, zodanig
zelfs dat ik zag dat Eric Dorssens de geluidstechnicus maande
om de muziek zachter te zetten, omdat de hengst die hij op
dat moment aan de hand had er duidelijk moeite mee had.
Enkele weken geleden was ik aanwezig bij de Friese hengsten-

keuring, die begeleid werd door prettige ACHTERGROND
muziek. 
Ik zal wel nooit begrijpen waarom dat bij het AVS niet tot de
mogelijkheden hoort.  Er zat een redelijk aantal mensen op de
tribune. Jammergenoeg was er weinig enthousiasme vanuit
het publiek: als een paard goed loopt, kan er best een
applausje af en een rubriekswinnaar wil in zijn ereronde toch
graag de handen op elkaar zien. Ook verliet een deel van het
publiek direct na het bekend worden van de 
punten van de laatste rubriek de tribune. 
Men niet het respect om te blijven zitten en de kampioen te
huldigen. En dat is toch bijzonder jammer. 
Alle uitslagen en punten vindt u uiteraard op de 
AVS website www.avsweb.nl 

Lobeke

Reserve kampioen Gasir (Motamid x Braken), lopen is de kunst.

Ruitershop Flaxman
Molenstraat 84 - B 2960 Brecht/België 
Telefoon 003233136996 - Fax 003233134884

Catalogus op aanvraag. Wij zijn op alle grote shows met een stand aanwezig.
(Postorders mogelijk) Tevens diverse Arabische Volbloedpaarden te koop.

Onze winkel in Brecht is open op afspraak. www.flaxman.nl

Wij verkopen:

• Ultra showprodukten • Elarab zadels
• Absorbine showproducten • Jacqui t-shirts
• Billy Royal showhalsters • Wonder whipshowzwepen
• Hamilton stalhalsters • Zenith zomerdekens
• Harriet Glen sieraden • Necksweats
• Slickerhoods + dekens • Coolerdekens
• Trainingshoofdstellen • Zenith winterdekens

• Arabian Saddle company zadels

Ruitershop            Flaxman



9

Commissie Gebruik

Prestatiepredikaat RH Pajkovski

RH  PAJKOVSKI, schimmelhengst, geboren 1998.
v. Focus Khemali u. Pajturma v. Drug. u. Pechenga
Fokker: Riki Hoeve, Eemnes
Eigenaar: Marian Leijenhorst 

Pajkovski kwam zeer toevallig bij
Marian op stal doordat zij bij kennis-
sen hoorde dat de Riki Hoeve jonge
hengstveulens te koop had. Er werd
contact gelegd en een afspraak
gemaakt.  Na een paar maanden kon
het veulen gehaald worden. Marian
vond het een lelijk eendje, waarschijn-
lijk door zijn veranderende kleur en de
witte aftekeningen, maar hij had een
heel goed karakter. Door de vele ziek-

tes, die hij in zijn jeugd had moest er extra veel aandacht aan
hem besteed worden en er ontstond een zeer sterke vriend-
schap en vertrouwensband tussen Marian en de hengst.
Op 4-jarige leeftijd werd hij door Marian zonder enige moeite
zadelmak gemaakt, hij accepteerde direct het ruitergewicht en
deed of hij dat al jaren gewend was. 
Pajk leerde bijzonder snel en toonde talent te hebben als rij-
paard.De eerste B proef werd in een openwedstrijd tegen
grote warmbloedpaarden meteen gewonnen met maar liefst
171 punten!! Het ging van een leiendakje in de B, L1,L2, M1,
M2 en voor dat Marian het wist reed ze haar eerste Z1-proef
met direct 2 winstpunten.
Ook bij de rijpaarden in de Ridden Class is hij erg succesvol,
1e bij de Arabissimo Exloo , 1e in Heiloo en dan 1e op de
Nationale Keuring in het Land van Ooit Als klap op de vuurpijl
volgt dan nog het mooie succes tijdens de Europese
Kampioenschappen van Arabische Volbloeds aan de hand in
Moorsele in 2004. Eerste in de Hengstenrubriek en daarna de
beste van de hengsten, merries en ruinen. Zo werd hij
Kampioen van de Internationale Ridden Class in Moorsele.
Heel verstandig werd het seizoen 2005 wat rustig aangedaan
om de puntjes op de i te zetten en alles goed te bevestigen,
om zo nodig een overstap naar de ZZ-licht te kunnen maken.
Want zonder een gedegen basis loopt dat niet goed af. We
hopen de combinatie eens in de zwaardere proeven te kunnen
zien, alle nodige factoren zijn aanwezig.

OEFENDAG LEUSDEN
25 maart 2006
In de Manege van de LR en PC Nimmerdor kunnen wij op 
25 maart weer een gemengde oefendag springen en dressuur
houden. De Heer Schram zal de dressuurruiters lesgeven en
getracht zal worden de nieuwe proeven te oefenen. De Heer
Fabius zal op de hem welbekende wijze proberen de ruiters
enthousiast te maken voor een sprongetje op hun Arabisch
rijpaard. Meestal blijkt het paard aanleg te hebben, maar
vindt de ruiter het wat griezelig. ]Hier geldt weer “onbekend
maakt onbemind.” Probeer het eens. Er zijn drie groepen:
geheel beginners, beginners en gevorderden. Inschrijven:
Commissie van Gebruik, De Haverkist, 6994 JA De Steeg. 
Op de website is een inschrijfformulier.

WEDSTRIJDWEEKEND  IJZERLO
22 en 23 april 2006
Na het overweldigende succes van deze weer in ere herstelde
wedstrijd, wordt het dit jaar een heel weekend. 
Voor uitgebreide gegevens: zie de website van het AVS
Kampioenschap DRESSUUR en DRESSUUR-competitie
Na de opgedane ervaringen in 2005 met beide wedstrijden
hebben wij besloten de dressuurcompetitie weer te laten ver-
rijden echter met een kleine verandering. Bij de uitslag ble-
ken teveel mensen van klasse veranderd te zijn, waardoor zij
niet meer in de prijzen konden vallen. Dit jaar zullen wij de
behaalde percentages in de proeven nemen om tot een uitslag
te komen. Deze percentages zullen genomen worden van de
zes beste resultaten, eventueel in verschillende klassen. Voor
de ruiters, die gepromoveerd zijn naar een hogere klasse, is
het aantal starts bepalend in welke klasse zij ingedeeld wor-
den. Deelname aan deze competitie is alleen mogelijk voor
leden of donateurs van het AVS. Dit betreft de ruiters!!
KAMPIOENSCHAP dressuur zal de laatste wedstrijd van het
jaar worden op  9 december a.s. in de Manege van de LRV “
de Gouden Adelaar” in Bunschoten. Na afloop van deze wed-
strijd kunnen we dan de uitslag van beide wedstrijden bekend
maken, in de hoop dat alle ruiters aanwezig zijn om hun
behaalde prijzen in ontvangst te nemen.
Deelname aan het kampioenschap dressuur is mogelijk voor
alle startkaarthouders van de KNHS met een Arabisch
Volbloed.

ARABISSIMO 2006, Renswoude, 2 en 3 september 2006
bij de Familie Boonzaaijer
Door wedstrijden die de Heer Boonzaaijer zelf ook graag wil
rijden zijn wij genoodzaakt deze wedstrijd in dit weekend te
houden. In augustus zijn de Wereld Ruiterspelen in Aken en
als iedereen gezond blijft zit Gert Boonzaaijer in het
Nederlandse team. De Hippiade is 9 september en onze
Nationale Show is 16 en 17 september er blijft dus weinig
anders over. Helaas valt dit evenement samen met de veiling
van de Kossack Stud, waar wij normaal altijd te gast zijn. We
hebben het probleem daarom ook aan de Heer den Hartog
voorgelegd, maar ook hij zit altijd met het probleem dat er
bijna geen vrije weekends te vinden zijn. 
De normale onderdelen staan op het programma, dressuur,
liberty, speed, cross-country en springen in de Niveaus C, B
en A. Opgemerkt dient te worden dat de onderdelen liberty en
dressuur verplichte onderdelen zijn van de Arabissimo. Ook
voor deze specifieke wedstrijd voor Arabische Volbloeds geldt
de verplichting: donateur of lid van het AVS.  
De afzonderlijke onderdelen dressuur en springen (KNHS aan-
gevraagde wedstrijden) staan open voor startkaarthouders
met een Arabisch Volbloed.
Geplande wedstijden:
24 juni St Oedenrode Een gecombineerde wedstrijd in
samenwerking met de afdeling Zuid van het NRPS. Verder
mededelingen volgen, kijk s.v.p. ook regelmatig op de website.
23 juli  Alkmaar
Tijdens de regionale keuring West is wederom een dressuur-
wedstrijd. Verdere mededelingen volgen. Deze wedstrijden zul-
len behalve bij de KNHS ook bij de ECAHO aangemeld worden
(vallen samen met C-Shows) 
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IN MEMORIAM
JAY W. STREAM

17 april 1921 – 22 januari 2006

WAHO Voorzitter 
1972-2003

Verdrietig geven wij u te kennen dat onze grote vriend, 
mentor en WAHO voorzitter emeritus, Jay Stream, na een kort
ziekbed op zondag 22 januari is overleden. 

Zonder Jay zou er geen WAHO bestaan zoals wij deze organi-
satie nu kennen. Sterker nog, zonder zijn inspanningen zou de
internationale Arabierenwereld er heel anders uitzien dan nu
het geval is. We hebben ongelooflijk veel te danken aan deze
uitzonderlijke man en zijn visie. Bijna veertig jaar geleden,
werd hij door Ian Hedley, Klaus Lewenhaupt en Ronald Kydd
uitgenodigd om mee te doen met de stuurgroep van de WAHO
in oprichting. Jay zag een toekomst waarin de internationale
wereld van de Arabische Volbloed als één gemeenschap zou
kunnen samenwerken en hij zette zich hier ruim dertig jaar in
als voorzitter. In samenwerking met de leden van het uitvoe-
rende orgaan, die hij zeer respecteerde, slaagde hij erin deze
bijzondere gemeenschap tot stand te brengen, dankzij zijn
onvermoeibare ijver,, toewijding, vastberadenheid, betrokken-
heid, wijsheid en moed. Hiermee hield hij iedereen op zijn
onnavolgbare wijze bij elkaar. Jay noemde het de WAHO-fami-
lie en dat is ook precies wat het is. Hij was voor deze familie
onze ‘founding father’, de grondlegger en zijn heengaan is
een groot verlies voor ons allemaal. 

Er zijn vele woorden die we kunnen gebruiken om Jay te
omschrijven. Hij was werkelijk een man van formaat en suc-
cesvol met alles waar hij aan begon. Intelligent, charisma-
tisch, vriendelijk, humoristisch, eerlijk, vastberaden, vooruit-
strevend, zonder oogkleppen op, standvastig en moedig; hij
behandelde iedereen als zijn gelijke, ongeacht titel of her-
komst. Door zijn uitgesproken en openhartige karakter zei hij
alles wat er volgens hem gezegd moest worden, zonder bang
te zijn voor de gevolgen. Mensen zoals Jay zijn daadwerkelijk
met een lantaarntje te zoeken en we voelen ons bevoorrecht
dat we hem mochten kennen. Zijn nalatenschap aan onze
internationale Arabische Volbloedwereld is buitengewoon.
Kortom, hij was een uniek mens. 

Wij hebben een korte necrologie op de WAHO-website
geplaatst en binnenkort zullen we een uitgebreid eerbetoon
aan hem publiceren. De WAHO zou graag van diegenen die Jay
hebben gekend de herinneringen aan hem ontvangen, en ook
wat u van hem vond. Dit wordt op de website geplaatst, wel-
licht in een speciaal ‘gedenkboek’.
Sommigen van u kunnen zich wellicht de eerste tijd van de
WAHO herinneren, anderen zullen meer recente herinneringen
hebben. We nodigen u allen uit om te reageren. U kunt uw
reactie sturen naar ons kantoor in Groot-Brittannië, (WAHO
Office Newbarn Farmhouse, Forthampton, Gloucestershire
GL19 4QD). Ook foto’s zijn welkom. 

Later in het jaar, mogelijk in april, zal een herdenkingsdienst
voor hem worden georganiseerd in Californië, in de stad waar
hij woonde. Informatie hierover zullen we zo spoedig mogelijk
op de WAHO website plaatsten, want we weten zeker dat
velen van zijn oude vrienden en collega’s van de WAHO deze
dienst bij willen wonen. 

Jay, we zullen je missen. Je was werkelijk uniek. 
We zijn eeuwig dankbaar voor de jaren van toegewijde en
vastberaden diensten die je aan onze organisatie hebt 
verleend, aan de WAHO, aan onze gemeenschap en aan het
Arabische Volbloedpaard.

Jay Stream, rust in vrede

dopper  & par tners
assurantie- en pensioenadviesbureau

Paarden verzekeren is vakwerk! Wij zijn vakmensen en ook nog objectief.
Vertegenwoordiging voor Hippo, Agria en AMEV.

Nu ook permanent verblijf buiten Nederland
en polisvoorwaarden in Duitse / Engelse taal.

Paardenfinanciering in combinatie met verzekering.

BEL OF SCHRIJF VOOR GEDETAILLEERDE INFORMATIE

POSTBUS 5441 - 3008 AK ROTTERDAM - TELEFOON 010-4855802 - FAX 010-4862929
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1972 Oprichting van de WAHO in Seville, Spanje.
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Door: Toto Modderman 
Foto’s: R. Jansen

Zoals wij, AVS leden in 2005 ons 25 jarig jubileum gevierd
hebben, zo gaat het NRPS stamboek dit jaar haar 25 jarig
jubileum vieren. 
Tijdens Paard en Koets in Den Bosch op 12-13 November 2005
was er een gedeelte van een hal gereserveerd voor stands voor
Nederlandse paarden en ponystamboeken, met daarbij een
demonstratiering waar ieder stamboek zich kon presenteren.
Het AVS was daar aanwezig met het jeugdteam en enkele mooie
oosterse combinaties, naast optredens van dressuur-, spring- en
renpaarden. Het team werd bovendien aangevuld met een aan-
gespannen combinatie. Vooral de Oosterse optredens, onder de
man en aan de hand vormden een goede show, die bij iedereen
in de smaak viel. Zo ook bij enkele bestuursleden van het NRPS,
die daarbij direct dachten aan hun jubileum-hengstenshow in
Januari. Zij voegden de daad bij het woord en nodigden het
AVS terstond uit om met de door het NRPS aangewezen
Arabische hengsten een dergelijk showblok te verzorgen in
Oosterse sfeer, tijdens de NRPS hengstenshow. Dit om het pro-
gramma, dat doorgaans hoofdzakelijk bestaat uit dressuurde-
monstraties, zoals een carrousel of Kür op muziek, wat meer
afwisseling te geven.

Als gast mocht ons stamboek het showprogramma openen,
direct na de speech van de voorzitter van het NRPS. Het hele
showblok was perfect getimed, ook met het oog op de bijbeho-
rende muziek en verliep schitterend op tijd. Onze paarden met
hun ruiters in fraaie kleurrijke Oosterse kostuums gaven een
mooie beheerste demonstratie, waarbij het goede karakter en
de andere eigenschappen van ons ras, waar wij zo trots op zijn,
ten volle tot uitdrukking kwamen. Dank aan de leden van het
AVS die dit optreden hebben mogelijk gemaakt en die hun
mooie Oosterse uitrusting beschikbaar hebben gesteld ten
behoeve van dit optreden. 

Aan de hand werden getoond Dosator en Lobeke, voorge-
bracht door Sheik Jan, die natuurlijk met Lobeke de show stal,
door hem aan het eind, toen alleen de danseresjes in de ring
waren, de vrijheid te geven. De arme meisjes die bijna ver-
kleumd waren van de kou, doorstonden enkele angstige
momenten. De ingewijden echter niet, met Lobeke kun je
zoiets rustig doen. Aangrijpend was het om te zien hoe de

hengst zijn baas bleef volgen en zich na deze speciale demon-
stratie van een echte “liberty”, weer vol overgave liet pakken.
Hier was het spel tussen voorbrenger en paard heel duidelijk
te volgen, meestal ontaardt een liberty namelijk in een wilde
vliegpartij. Mooie demonstratie Jan.

Onder het zadel in Oosters kostuum waren aanwezig: Saporos
met Jantine Slingerland, Pernod met Sebastiaan Volker,
Scorpio met Krista Sterrenburg, RH Pajkovski met Marian
Leijenhorst, Poker met Annette de Bruin, AR Sivmayall met
Ilona Bax en de ruinen Davidov met Cara van der Heijden en
Sacha’s Bashuk met Naomi Reisel.

Een springdemonstratie werd uitgevoerd door de hengsten
Moran met Justin Maarse en Azmiraff met Clementine
Kleintjes. Moran en Azmiraff moesten beiden hun opwachting
maken als NRPS aangewezen hengst. Als hindernis werd onze
mooie nieuwe blauwe AVS vlag gebruikt, die daarmee tevens
werd ingewijd.

Paroeska, de schimmelmerrie van Annelieke Stoop, mocht ook
van de partij zijn om het publiek te tonen dat zelfs een
Arabische Volbloed dienst kan doen als gymnastiekinstrument
door doodstil te staan, terwijl danseresjes er om heen huppel-
den, er oefeningen op haar rug werden gedaan en de hand-
stand tegen haar aan gemaakt werd. Bregje de Jong, in fraai
Oosters tenue fungeerde als ringmeester en wist de klok uit-
stekend in de gaten te houden.

Het was een gezellige dag, die de twee stamboeken, die ooit
een waren, weer dichterbij elkaar gebracht heeft.

Hengstenshow N.R.P.S. op 28-01-2006 te Ermelo
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Sinds de huidige redactie in juli 2004 aan de slag is gegaan,
hebben wij getracht de nieuwsbrief inhoudelijk te verbeteren
en ook wat betreft lay-out te veranderen. Dat laatste is nog
niet zo makkelijk, maar zichtbare resultaten zijn in ieder geval
meer en grotere foto’s. Dit leverde echter wel een ander kos-
tenplaatje op, met andere woorden, de nieuwsbrief werd duur-
der. Helaas is het aantal geïnteresseerde adverteerders
beperkt, omdat we natuurlijk in vergelijking met ‘de Hoefslag’
of ‘Bit’ een zeer kleine oplage hebben. “Grote jongens” zijn
niet echt geïnteresseerd en hebben doorgaans hun budget al
het jaar ervoor vastgelegd. 

Inmiddels is de website van het AVS ruim een jaar in de lucht
en er is gebleken dat deze website goed functioneert en
bezocht wordt. De tendens vanuit het stamboekkantoor is dan
ook om meer en meer gebruik te maken van de functies die
mogelijk zijn, zoals inschrijfformulieren die via de website
uitgeprint kunnen worden. Dit werkt uiteraard zeer kostenbe-
sparend.

Het feit dat de website bewezen heeft goed te functioneren
en het stijgende kostenplaatje van een mooi, goedgevuld en
glossy verenigingsblad heeft bestuur en redactie ertoe
gebracht om het aantal uitgaven van de Nieuwsbrief te verla-
gen naar zes maal per jaar. Immers, alles wat aan een
inschrijfdatum verbonden is of gekenmerkt wordt door een
grote mate van actualiteit, kan nu via de website worden
gepubliceerd. Wij hopen de papieren informatiebron te vullen

met verslagen van keuringen en wedstrijden, informatieve
stukken die de moeite waard zijn om te bewaren en alles wat
door U, de lezer, wordt geschreven en ingestuurd en wat de
moeite waard is om met alle leden te delen. Kortom, het
papieren communicatiemiddel van het stamboek zal – hopen
wij – op den duur de functie van naslagwerk krijgen.
Daarbij hebben we meteen verschijningsdata vastgesteld,
zodat iedereen weet wanneer de nieuwsbrief op de mat moet
liggen. De deadline om stukken in te zenden is telkens vier
weken voor verschijningsdatum, de verschijningsdata zijn: 
28 februari, 22 april, 23 juni, 29 juli, 30 september, 
15 december. Verhalen of informatie die gebonden zijn aan
een bepaalde datum in verband met actualiteit of inschrij-
ving, zullen via de redactie doorgezonden worden naar de
website, om daar geplaatst te worden.

ADVERTEREN
Het hebben van een website is voor een adverteerder een
interessant iets. Immers, kwam de papieren advertentie aan-
vankelijk slechts onder ogen van een beperkte groep leden,
een website kan door iedereen bezocht worden. Iedereen die
geïnteresseerd is in Arabieren en surfend over het Net gaat,
zal op enig moment bij de AVS website uitkomen. Hiermee
wordt het bereik vele malen groter. Het adverteren in de
papieren nieuwsbrief is daarom gekoppeld aan het adverteren
op de website. Hiervoor hebben we nieuwe –lagere!- tarieven
vastgesteld, zodat het aantrekkelijk wordt om te adverteren.
Op de website vindt u meer informatie over de advertentie
tarieven. 

OVERIG
Sinds jaar en dag besloegen de eerste drie a vier pagina’s van
de nieuwsbrief telkens dezelfde informatie, zoals gegevens
betreffende bestuur, agenda etcetera. Een deel van deze gege-
vens zal ook via de website worden gepubliceerd, daarnaast
zal het, met ingang van de volgende nieuwsbrief, als aparte
zwartwit bijlage worden meegezonden.

Wij krijgen nog wel eens commentaar dat wij van bepaalde
evenementen geen verslag doen, of geen aandacht schenken
aan dressuurprestaties. De redactieleden kunnen echter onmo-
gelijk overal naar toe en van alles verslag doen; als we dat
zouden willen, hadden we geen tijd meer om de haver voor
onze paarden te verdienen. Wij hopen daarom dit jaar op vele
enthousiaste stukken van uw kant: foto’s, verhalen en inge-
zonden stukken!

DE REDACTIE 

NIEUWE VERSCHIJNINGSFREQUENTIE NIEUWSBRIEF

Domaine Le Colas Chavet: 
Medio maart komt er beperkt plaats vrij 

(jonge merries/hengsten).

Tevens Bed & Breakfast in prachtige omgeving. 

www.veulenopfok.nl
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Europa heeft gesteld dat Nederland de mestwetgeving aan
moest passen, omdat met MINAS de normen niet werden
gehaald. Deze nieuwe mestwetgeving gaat gelden voor alle
dierlijke mest en voor alle landbouwbedrijven. Het Ministerie
van LNV heeft lang vastgehouden aan één systeem zonder uit-
zonderingen. Na zware druk van de Sectorraad Paarden is de
paardensector nu uitgezonderd van diverse verplichtingen.
Hierdoor is een praktisch systeem ontstaan. De gevolgen voor
de paardenhouders zijn hieronder weergegeven. 

Wie valt onder de mestwetgeving?
De hobbymatige houders niet, de paardenbedrijven wel. 
De paardenhouder moet zelf aangeven of het hobbymatig is of
bedrijfsmatig. Tot ongeveer 7 paarden of 17 Shetlanders is het
sowieso hobbymatig. Met meer paarden moet hobbymatig
worden aangetoond.

Landbouwbedrijven vallen onder de meststoffenwet. 
Elke bedrijfsmatige vorm van het houden van dieren voor
gebruiks- of winstdoeleinden wordt gezien als landbouwkun-
dig bedrijf. Dus bedrijfsmatig houden van paarden valt onder
de meststoffenwet. Uitgezonderd zijn de hobbymatig gehou-
den paarden. De eigenaar van paarden moet zelf beoordelen
of de paarden hobbymatig worden gehouden. LNV neemt als
uitgangspunt dat als er minder dan 350 kg stikstof in mest
wordt geproduceerd (ongeveer 7 paarden of 17 shetlanders) 
er ook daadwerkelijk sprake is van hobbymatig gehouden
paarden. Wordt er meer stikstof geproduceerd, dan moet aan-
getoond worden dat de paarden niet bedrijfsmatig worden
gehouden. Hoe dat moet worden aangetoond is niet voorge-
schreven.

Kleine bedrijven (minder dan 350 kg stikstof produceren en
minder dan 3 ha landbouwgrond) vallen wel onder de mest-
stoffenwet, maar zijn vrijgesteld van de meeste administra-
tieve verplichtingen. 

Landbouwbedrijven (bv varkenshouder of akkerbouwer) die
ook hobbymatig paarden houden moeten wel de geproduceer-
de mest van die paarden meetellen, maar hoeven geen 
administratie te voeren voor de paarden. 

De overige categorieën paardenhouderijen ziet LNV als
bedrijfsmatig en vallen onder de meststoffen wet. 

Wat betekent de meststoffenwet voor de paardenbedrijven?
Bijhouden aantal paarden, oppervlakte land en aan- en afvoer
mest; 2 uur administratie per jaar. Aanmelden van het bedrijf.
Eén keer per jaar het gemiddeld aantal gehouden paarden
doorgeven. Oppervlakte percelen doorgeven, bijhouden aange-
voerde mest, bijhouden afgevoerde mest en bijhouden eventu-
ele voorraden mest.

Administratie.
De paardenbedrijven moeten voldoen aan de administratieve
verplichtingen. Dit betekent aanmelden van het bedrijf, één
keer per jaar opgeven van het gemiddeld aantal gehouden
paarden (obv maandelijkse telling), opgeven oppervlakte 
percelen, opgeven voorraden mest (indien van toepassing).

Normen per bedrijf. 
Alle landbouwers, dus ook de paardenbedrijven, krijgen een
gebruiksnorm voor stikstof en fosfaat per hectare grasland. 
De meeste paardenbedrijven gebruiken de stalmest niet op
het land en laten het afvoeren. De paarden die worden geweid
mesten wel op het grasland en dit wordt bij de aanvoer op
het grasland opgeteld. Er wordt dus gekeken wat produceren
de paarden, wat wordt afgevoerd, het verschil ligt op het land
en de gebruiksnorm bepaald wat nog bij gemest mag worden. 

De productie van mest. 
De Sectorraad Paarden is nog volop in discussie met onder-
zoekers over de rantsoenen die worden gehanteerd bij de
berekeningen voor de productie van mest. De rantsoenen 
lijken niet afgestemd op de praktijk. Eind september moet
daar duidelijkheid over komen. Een paardenbedrijf hoeft
alleen bij te houden hoeveel paarden er worden gehouden in
de vier categorieën, dan volgt op basis van de excretienormen
de mestproductie per bedrijf. 

De aanvoer van mest. 
Bijgehouden moet worden hoeveel mest van welke samenstel-
ling er wordt aangevoerd op het grasland. Per jaar mag dat
niet boven de - afhankelijk van grondsoort - vastgestelde
norm voor stikstof (tussen de 290 en 380 kg per ha waarvan
maximaal 170 kg uit dierlijke mest) en 110 kg fosfaat 
uitkomen. Voor vrijwel alle paardenbedrijven is dat geen 
enkel probleem. 

De afvoer van paardenmest. 
Vrijwel alle paardenbedrijven laten de stalmest ophalen. 
De paardenmest is uitgezonderd van wegen, analyseren en
monsteren. Een paardenbedrijf laat één keer wegen en dat
gewicht wordt vervolgens bij elke afvoer gebruikt. Indien in
de zomer veel paarden worden geweid kan één keer worden
gewogen voor het gewicht van afvoer in de zomer. Er wordt
forfaitair gesteld dat er 5 kg stikstof en 3 kg fosfaat per ton
mest wordt afgevoerd. De paardenmest moet wel vergezeld
gaan van een Vervoersdocument (VDM). Mest mag ook afge-
voerd worden naar particulieren.

Bron: KNHS, 14/09/05 (AgriHolland.nl) 

Mestwetgeving voor paardenhouders

Cursus Fokkerij en Genetica 
Op 6 en 7 april vindt er in Wageningen een cursus 

Fokkerij en Genetica plaats, waarin de basisbegrippen 
en laatste feiten uit recent onderzoek behandeld worden 

door oa Prof J, van Arendonk en dr. H Komen. 
De kosten voor deze tweedaagse cursus bedragen € 895.- 

Inschrijving sluit op 23 maart, er is plaats 
voor maximaal 25 personen.

Meer info vindt u op http://www.wbs.wur.nl. 
Tevens kunt u de brochure aanvragen bij 

Wageningen Business School, 
Postbus 226, 6700 AE Wageningen, 
tel. 0317-484093, fax 0317-426547. 
Of stuur een e-mail: info.wbs@wur.nl



Door: Geertje Boschma, Zunderdorp

Na de geslaagde dag van vorig jaar toog weer een tiental rui-
ters, waaronder ikzelf, naar manege Zunderdorp om deel te
nemen aan de instructiedag. Ondanks het winterse weer waren
er gelukkig geen vervoersproblemen, zodat iedereen aanwezig
kon zijn. De organisatie was wederom in handen van de
enthousiaste dames Modderman en Kubbe, die dat volledig is
toevertrouwd.

De instructie werd ook deze keer weer gegeven door de heer
N.H. van Stigt, die ondanks zijn respectabele leeftijd de gehe-
le dag met veel elan probeerde de samenwerking tussen paard
en ruiter te bevorderen. Voor iedere combinatie nam hij ruim-
schoots de tijd om een aantal oefeningen grondig door te
nemen. Mijn eigen ervaring is dat het toch altijd weer heel

leerzaam is om ook weer eens van een andere “doorgewinter-
de” instructeur het hoe en waarom van de dressuuroefeningen 
uitgelegd te krijgen. Het viel mij en ook anderen op dat er op
sommige punten verschillende opvattingen blijken te bestaan
ten opzichte van die van de eigen instructeurs, wat best 
verwarrend is, doch wel weer dwingt tot nadenken. 
Wat mij erg aansprak was de uitspraak van de heer Van Stigt
dat een paard nu eenmaal geen machine is maar dat je het
eigenlijk zou moeten vergelijken met een gevoelig muziekins-
trument dat je moet bespelen met een “muzikale hand”.

Terugkijkend op het verloop en de enthousiaste verhalen van
de deelnemers kan wederom van een gezellige en welbestede
dag worden gesproken. 
Namens de deelnemers natuurlijk veel dank aan de 
organisatoren. Zeker voor herhaling vatbaar!
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Door: Isabel Lopez van de  Arabian Ranch 
Foto’s: Nanda Horsephotography

Vandaag ging de eerste dres-
suurwedstrijd van het AVS 2006
weer van start.
Ditmaal in de manege in Didam.
Vroeg op pad, maar we hadden
er weer ontzettend zin er in.
Van ons deden er mee: Ellen met
Zolitha en Ilona met 
AR Sivmayall. Leuke bijkomstig-
heid is dat Zolitha de moeder
van Sivmayall is, dit zie je niet
vaak, moeder en zoon in de ring.
De sfeer was goed, de entourage
was heel goed, 
goeie inrijbak, goeie wedstrij-
dring. Het zag er super 
goed georganiseerd uit.
Allemaal werden we vriendelijk
onthaald door Getty Ketels, van
de organisatie.
De proeven verliepen redelijk tot

heel goed. Voor Ellen en Zolitha en Ilona en Sivmayall was dit
de allereerste wedstrijd in de B. Uitslagen zijn te lezen op
www.avsweb.nl

Sivmayall was volgens de jury een echte blikvanger en met
Ilona vormde hij een hele goeie combinatie. 
Er waren nog redelijk wat deelnemers en het was een heel
leuk begin van het nieuwe jaar. Complimenten aan Getty
Ketels e.a. Tot in IJzerlo !!

8 januari Dressuurwedstrijd te Didam

Sivdidam

Zollie Didam

Instructiedag 22 januari 2006

Dressuur tijdens de Open dagen Kossack Stud op 15 april en 25 mei 2006

Traditiegetrouw is de commissie gebruik uitgenodigd op de Open Dagen van de Kossack Stud.
Op zaterdag 15 april, de dag voor Pasen zal aldaar een oefendag worden georganiseerd voor de liefhebbers

en op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag staat de faciliteit van de familie den Hartog ter beschikking voor een KNHS wedstrijd.
De preoven van de respectievelijke maanden zullen aldaar verreden worden. Op beide dagen is er gelegenheid voor ruiters met

hengsten, zonder startkaart, om punten te verzamelen.

Inschrijvingen naar Vivian Reisel via een formulier op de AVS website.
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Door: Paul Rollman

Ik ben 11 mei 1924 geboren in de Amsterdamse Jordaan, in
een tijd dat er honderden paarden in gebruik waren. Er waren
grote stallen, zoals de stal van transportmaatschappij van
Gend en Loos. Daar waar middelzware paarden in gebruik,
paarden die goed konden stappen en draven. Dan was er de
A.R.M, dat stond voor Amsterdamse Rijtuig Maatschappij.
Daar waren lichte rijtuigpaarden, maar ook rijpaarden. 
De A.R.M exploiteerde namelijk een manege en waren
aan de Overtoom gevestigd. In het begin dat de
bereden politie werd opgericht, werden de benodig-
de rijpaarden daar gehuurd. Aan de Overtoom was en
is nog steeds de Hollandsche Manege gevestigd. Later
kreeg de Amsterdamse bereden politie hun eigen paarden
en ook die stal was aan de Overtoom gevestigd. Op de
Amstelveense weg, aan de achterkant van het Vondelpark was
ook een manege, bij de uitspanning “Schinkel Haven”, wat
stond voor café, restaurant en speeltuin. Dan had je de grote
stallen van de Amstel Brouwerij en Heineken Brouwerij, de
laatste bestaat nog steeds. In de zomer kun je dagelijks een
wagen met (lege) vaten door de Amsterdamse straten zien

gaan, prachtige Shires ervoor. Dit is nu alleen nog voor de
reclame, maar dat zult u wel begrijpen. De Van Gend en Loos 
stallen waren in de Haarlemmerbuurt en op het
Haarlemmerplein waren nog een paar grote stalhouderijen
gevestigd. Die reden uit met zwarte paarden “Trouw en
Rouw”, wat inhield en bruiloften en begrafenissen. In de
Watergraafsmeer was er de stal van de Marechaussee geves-
tigd, terwijl er aan de Sarphatiestraat nog een grote militaire
stal was. De gemeentelijke reinigingsdienst had ook veel paar-
den, en die stal was aan de Bilderdijkkade gevestigd. In de
Jordaan die ik toen - en nog steeds - als mijn broekzak ken,
had je tientallen stallen en stalletjes, die de naam van stal

niet eens verdienden. Meestal waren de paardjes onder-
gebracht in souterrains en keldertjes. Ja, u leest het
goed, ‘keldertjes’, die voor een paar kwartjes per
week werden gehuurd. Verder kwamen er dagelijks
tientallen met paard bespannen wagens uit

Amsterdam Noord,  de dorpen Landsmeer en Oostzaan
naar de binnenstad en leverden melk, eieren en geslacht

pluimvee. Ook kwamen er veel zogenaamde schillenboeren
naar Amsterdam, die ieder een eigen buurt hadden waar ze
voornamelijk aardappelschillen en ander keukenafval ophaal-
den, dat als koeien- en varkensvoer dienden. Het is mijn
bedoeling om over die stallen en hun bewoners in de volgen-
de nieuwsbrieven te vertellen en u zo een blik te gunnen op
een lang vervlogen tijd.

De paarden uit mijn jeugd

FOTOWEDSTRIJD
De redactie schrijft voor het hele jaar een fotowedstrijd uit: 
de allermooiste, allerliefste, allerontroerendste, kortom de 
allerbeste of meest indrukwekkende foto zal als voorpagina van
het kerstnummer gebruikt worden, met op de achterpagina 
de eervolle vermeldingen. Daarnaast zal de maker van de winnen-
de foto deze op groot formaat en ingelijst ontvangen. 
(Wij denken aan een 20x30 formaat, maar dit moet dan wel haal-
baar zijn in technisch opzicht, dus denk aan het aantal pixels!)
De redactie heeft fotografen Jan Kan en Piet van der Poorten
bereid gevonden om de technische kwaliteiten te beoordelen, de
redactie zal de gevoelswaarde van de foto’s beoordelen en 
gezamenlijk beslissen we over de uiteindelijke winnaar. 
We zullen in elke uitgave die dit jaar verschijnt de beste foto’s
publiceren die ons zijn toegezonden in de periode tussen het 
verschijnen van de nieuwsbrieven. 
Iedereen mag zo vaak inzenden als hij of zij wil, maar professio-
nele fotografen of semi-professionele fotografen zijn van 
deelname uitgesloten. 

We zullen de inzendingen beoordelen in vier categorieën: 
1) Deelnemers onder de 16
2) Deelnemers boven de 16 
3) Paard in sport/beweging
4) Paard niet in sport/beweging

Een bijschrift is wel zo leuk en kan zeker een bepaalde waarde
toevoegen aan het geheel, maar is niet persé nodig. Hierbij kun
je denken aan uitleg waarom deze foto speciaal is, of wanneer en
hoe de foto tot stand kwam. 
Het oordeel van de jury is bindend en over de uitslag kan niet
gecorrespondeerd worden Digitale foto’s graag via het stamboek-
kantoor, info@arabier.com aanleveren, ‘gewone’ foto’s kunnen
ook meedoen, dan graag per post naar het stamboekkantoor.

IN MEMORIAM
Mariëtte Lockefeer- van den Dungen.

18 dec 2005 is
Mariëtte over-leden.
Zij werd 75 jaar. 
Bij de ouderen onder
ons zal zij ongetwij-
feld goede herinne-
ringen oproepen. Ze
heeft menig artikel
over het Arabische
Volbloed geschreven.
Haar grote paarden-
liefde was de
Arabische Volbloed hengst Gold Bey, waarmee u haar op de
foto ziet afgebeeld. Het was een goedgekeurde hengst en
heeft het vooral in de halfbloedfokkerij goed gedaan. 
Haar man, drs. Willy Lockefeer was destijds burgermeester van
Waardenburg en bestuurslid van het stamboek. 
Maar wat mij betreft was het belangrijkste werk van Mariëtte
het werken met de jeugd dat zij volgens mij tot haar dood
heeft volgehouden. Gegeven moment had ze een hippisch bal-
let van jonge meisjes alle bereden op Haflo-Arabieren. 
Deze kruising tussen Arabische Volbloed hengst en
Haflingermerrie was in de zeventiger jaren zeer populair, 
mede omdat er in die tijd nog niet zoveel Arabische Volbloed
merries waren. Mariëtte heeft veel voor het Arabische
Volbloed paard gedaan en heeft daarom ook in mijn boek 
“70 jaar geschiedenis Arabische Volbloed Paard” de nodige
aandacht gekregen. Ik wens haar man en kinderen de kracht
toe het verlies te boven te komen.          

Paul Rollman. 
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Fructaan

Ons toegezonden door: Dhr. L. Molenaar
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Gezien de tijd die ons nog rest willen wij bij wijze van deze
oproep een uniek voorstel doen tot sponsoring van dit unieke
boek.

Er zijn een aantal pagina’s beschikbaar voorin het boek waar
u uw bedrijf, fokkerij of uw top-paard  kunt vereeuwigen. 
Niet alleen promoot u uw eigen product, maar het gehele AVS
en haar historie. Met deze eenmalige actie willen wij proberen
de kosten van het boek beheersbaar te houden voor de ver-
eniging. De sponsorpagina’s zullen voorafgegaan worden door
een pagina met de tekst:” Dit jubileumboek is mede tot stand
gekomen dankzij de volgende sponsors die het Arabisch
Volbloedpaard in Nederland een warm hart toe dragen...”

U kunt alleen een hele pagina reserveren voor uw advertentie,
in kleur of zwartwit. 
De prijzen zijn    495,- in full colour en  295,- in zwart-wit. 
Er maar is beperkt plek, dus reserveert u snel.

Eén telefoontje, mailtje of fax naar het stamboekkantoor vol-
staat om een onafscheidelijk deel te worden van dit onverge-
telijke boek. Wij rekenen op uw steun!

Het wil nog steeds niet lukken om alle details rond te krijgen
aangaande het al veelbesproken AVS Jubileumboek.

Niet dat we het niet willen, het valt gewoonweg tegen.  
De groep die zich zo fantastisch heeft ingezet om prachtige
authentieke foto’s, verhalen en attributen samen te voegen
tot dit schitterende stukje historisch verslag, zijn uiteindelijk
geen professionele uitgevers maar doen dit omdat zij ziel voor
de zaak hebben en het Arabisch Volbloedpaard, hun fokkers
en hun eigenaren een warm hart toe dragen!

Om een boek van onberispelijke kwaliteit te maken loop je
tegen kosten en copyrights aan die van te voren nog niet
voorzien waren. Om ons nu niet halsoverkop  in het ongewisse
te storten is het wachten op de laatste toestemmingen van de
fotografen van juridisch belang, dat zult u vast begrijpen !

€ € 

TULIP CUP HOLLAND 2006

Liefhebbers van het Arabische Volbloedpaard ! 

Met groot plezier willen wij u als organisatie wederom 
uitnodigen voor de Tulip Cup 2006.
Het is al weer bijna lente en onze gedachten zijn weer 
gericht  naar dit schitterende Internationale Arabische
Volbloedpaarden evenement, wat zal plaatsvinden in het
weekend van 6 en 7 mei 2006.
Deze internationale ECAHO B-show gaat het negende jaar in,
met aftrek van MKZ en de vogelpest, maar ondanks dat, 
hebben wij al zeven keer een groot aantal toppaarden uit alle
hoeken van Europa en verder naar Deurne weten te halen.

Het geheel speelt zich af in het NHC te Deurne, waar een
gloednieuw
stallencom-
plex gereed
staat, een
prachtige
grote
indoor hal,
getooid
met dui-
zenden tul-
pen en
natuurlijk
presenteert
en bedient
een eerste-
klas horeca,
afwisselend
met een
prachtige
aangepaste

muzikale 
begeleiding! 
De TULIPCUP-
HOLLAND zal
zijn doorgang
weer vinden

in de stijl en sfeer die u zo heeft gewaardeerd in de afgelopen
jaren. Op onze website www.tulipcup.com kunt u nog meer
informatie inwinnen over dit unieke evenement en kunnen
geïnteresseerden eventueel een sponsor- en inschrijfpakket
downloaden.

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht en hopen u
wederom te verwelkomen op onze show.
De show staat onvoorwaardelijk open voor 
ALLE WAHO geregistreerde Arabische Volbloedpaarden. 
Wij, als organisatie, kijken uit naar de inschrijving van uw
prachtige paard !

Met vriendelijke groet namens de organisatie,

Jopie Smarius - Roovers
Tulip Cup Holland 2006



TRAININGSSTAL

FOKKERIJ

DEKSTATION

BIESTERIJ 2
7461 PG  RIJSSEN (OV) 
NEDERLAND
Tel/Fax: *31(0)547-383408
Mobile: *31(0)6-54286933
info@arabianfantasie.nl
www.arabianfantasie.nl

CHRIS VAN SCHALKWIJK & ABIGAIL LIGTHERT

Proudly presents for 2006

”The one and only...”
Massimo Ibn Mirokan

Straight Russian
Sire: Mirokan (Mirok Monpelou)

Dam: Marenga (by Menes)
Born: 2003

Breeding fee 1200,- euro ex. VAT
SCID free

Breeder and owner SAX Arabians Germany

photo by SAX

photo by Melanie Groger



Door: Gerda Stuive

De Show Commissie Noord van het AVS
had, zoals zij dat vrijwel iedere winter
doen, een informatieve bijeenkomst
georganiseerd voor leden van het AVS
en verdere belangstellenden.

Deze keer was er gekozen vooreen
tweedelige opzet. Als eerste een voor-
dracht van dierenarts Harry Nielen,
van de Dierenkliniek “de Melkweg” uit
Klijndijk , gevolgd door een gemeen-
schappelijke maaltijd, waarna de heer
Leen Taal, van NovelCure de rest van
de avond voor zijn rekening kwam. De
opkomst voor deze avond was boven-
verwachting groot. Dit kwam mede,
doordat er een vooraankondiging van
deze avond in het Dagblad van het
Noorden was gepubliceerd, wat nogal
wat extra toeloop gaf.

Zoals gezegd kwam eerst Harry Nielen
aan het woord. Hij verzorgde een
voordracht over EHBO bij paarden, of
zoals hij het zelf noemde EHBP 
(eerste hulp bij problemen).
In zijn voordracht ging hij voorname-
lijk in op ernstige problemen en niet
een eenvoudig schaafje.
Zijn uitgangpunt is om zodanig op te
treden dat een probleem niet verergert
en misschien wel kan worden opge-
lost. Problemen die zoal bij paarden
kunnen voorkomen zijn op te splitsen
ineen drietal hoofdgroepen tw:
• Aandoeningen van vooral de 

Benen, zoals kneuzingen, wonden 
en fracturen

• Inwendige aandoeningen
• Geboorteproblemen
Voor al deze problemen gaf hij een
aantal handreikingen op te voorkomen
dat een probleem zou verergeren.
Daarbij ging hij vooral uit van ernsti-
ge problemen, waarbij de hulp van
een dierenarts moet worden ingeroe-
pen. Zijn ervaring is, dat door ondes-
kundig optreden, voordat een dieren-
arts ter plaatse is, er vaak meer kwaad
dan goed wordt gedaan.
In het algemeen geldt dat:
1. als eerste een eventuele oorzaak   

moet worden weggenomen
2. als tweede verdere verontreiniging   

van een wond moeten worden 
voorkomen

3. ernstige bloedingen moeten 
worden gestept

4. In overleg met een behandelende 
dierenarts een behandelplan moet 
worden opgesteld, waarin oa. zaken 
als preventieve vaccinatie tegen 
tetanus, wondbehandeling en 
nazorg kunnen zitten

Het behandelen van een wond met
een desinfectans, heeft als de wond
daarna moet worden gehecht een
negatieve invloed. Daarnaast is zijn
ervaring dat bij sterk bezwete, zieke
paarden door bv koliek of bij een zon-
nesteek, er al gauw een deken, ter
voorkomen van sterke afkoeling, wordt
opgelegd. Harry adviseerde om in der-
gelijke gevallen eerst te temperaturen
en bij duidelijke verhogen vooral geen
deken op te legen, waardoor de tem-
peratuur verder kan stijgen. Wel moet
dan voorkomen worden dat een paard
op de tocht komt te staan. Dat tempe-
raturen moet wel correct gebeuren en
wel met een thermometer, waaraan
een touwtje is vastgemaakt, die
geheel in de endeldarm kan worden
gedrukt en voldoende lang in de
endeldarm blijft. Moderne digitale
thermometers geven een klein piepje
als de temperatuur gemeten is.

Afsluitend werden er een vijftal paar-
den in de binnenbak opgesteld, waar-
op een aantal verbanden werden voor-
gedaan, waarna geïnteresseerde zelf
het aanleggen van een verband kon-
den oefenen.

Al met al een zeer leerzame voordracht.
Daar het behoorlijk koud weer was,
had iedereen het nogal fris gekregen
tijdens het verbanden oefenen. 
De stampot boerenkool met worst, die
ondertussen in de kantine werd 
klaargezet, vond daarna dan ook 
gretig aftrek. 

Informatie avond van 1 januari 2006 in Exloo
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Door: Reina Dogger

Tijdens de Arabissimo afgelopen zomer op Hippisch Centrum
de Schalm in Renswoude bleek dat de ervaren sgw-er en eige-
naar van het centrum, Gert Boonzaaijer, een paar maal per
jaar op zijn centrum crosscursussen geeft. Meerdere
Arabissimo deelnemers hadden belangstelling en de afspraak
werd gemaakt bij voldoende belangstelling een cursus voor
Arabisch volbloed combinaties te organiseren.
Helaas ging daar wat mis. Het persbericht dat ik voor de
Nieuwsbrief had gemaakt is nooit gepubliceerd. De publicatie
kwam wel op de website en dit leverde in totaal precies vol-
doende deelnemers (6, bestaande uit vijf Arabische
Volbloeden en een halfbloed) voor een eigen cursus op.
Toen de cursus van start ging bleek dat Gert zonder overleg
de aanvangstijd gewijzigd had, bleken allerlei combinaties
toch op andere tijden te kunnen starten en mixten in onze
cursus andere deelnemers probleemloos in. Karvat en Paula
Bohmer, Qadier met Lilian Sim Zecha en bonte halfbloed

Cassandra met Marnix Knetemann waren trouwe bezoekers van
de cursus. De andere drie combinaties werden achtervolgd
door pech en andere kreupelheden en zijn niet of nauwelijks
verschenen in de cursus.
De trouwe deelnemers waren zeer te spreken over de geboden
lessen. Ze zijn bedoeld voor combinaties die wel al wat sprin-
gervaring hebben. Gert neemt de cursisten mee over de diver-
se soorten van vaste hindernissen en, zeer belangrijk, de
waterhindernissen. De twee Arabische paarden hadden hier
niet echt moeite mee, de bonte Cas had zo haar eigen mening
over het water maar ook zij leerde het water in te gaan en
heeft uiteindelijk zelfs uitgebreid gezwommen. Afsluitend aan
de cursus wordt een complete oefencross gereden.
Het is zo het zich laat aanzien niet de moeite vanuit het
stamboek een eigen lessencyclus te organiseren maar een
ieder is welkom bij de lessen van Gert. Een nieuwe cursus
voor seizoen 2006 zal starten in het voorjaar. 
Raadpleeg voor uitgebreide informatie de website van Gert:
www.hcdeschalm.nl

Crosstraining op de Schalm

Door: Annelieke Stoop

Deze keer: Luut Schutrups

1: Kunt u zich even kort voorstellen:
Ik ben Luut Schutrups en ik ben getrouwd met Henny, al meer
dan 50 jaar. Ik woon in Kibbelveen en mijn stal heet “Stal
Trianta”. Sinds begin 1980 fok ik paarden. 

2: Wat is uw betrokkenheid met het Arabisch Volbloed paard:
In de eerste plaats het fokken en in het verleden werden mijn
paarden door verschillende dames in de sport uitgebracht met
veel succes. 3 paarden hebben het Prestatiepredikaat Dressuur
behaald. Met de Arabissimo ook veel succes gehad. 

3: Hoelang bent u hier al bij betrokken en waarom?
Vanaf 1980 omdat mijn jongste zoon Theo een New Forest
had. Die stopte ermee waardoor ik de New Forest had geruild
tegen een Arabier. Theo had toen nog een paard en die ver-
kochten we. Het Arabiertje moest nog wel gezelschap hebben
en toen heb ik er een Arabisch hengstveulen, Kadur, bijge-
kocht. Daar ben ik mee naar de keuring gegaan en het bleek

dat hij heel goed was. Toen hij 2 was werd hij Jeugdkampioen
en Nationaal Reserve Jeugdkampioen. Dit was pure toeval
want hij ging juist mee als gezelschap voor de merrie. 
Dit was het begin van het succes.

4: Wat is het mooiste/leukste moment dat u ooit heeft   
meegemaakt met de paarden?

Het mooiste was dat Kadour Jeugdkampioen werd en dat
Karona het Best Nederlandse Gefokte paard werd in 2002.

5: Wat is uw specialisatie en welke bloedlijn spreekt u 
het meeste aan? 

Het fokken is mijn specialisatie en ik vind dat er bij elke
bloedlijn iets moois bij zit. Dus ik heb niet een bepaalde
bloedlijn die mij het meeste aanspreekt.

6: Wat vindt u van Native Costume?
Ik vind het heel leuk om te zien en ik vind het knap hoe alle
mensen het vaak zelf maken.

7: Welke wedstrijdtak vindt u het leukst met het 
Arabisch Volbloed paard?

De Arabissimo want alle takken van de sport zie je dan. 
En als je dat goed doet, dan heb je een heel goed sportpaard.

8: Wat is uw advies voor de jeugdleden van het AVS?
Veel naar de keuringen gaan, goed kijken en proberen te zien
wat de jury ook ziet.

9: Heeft u wel eens specifieke karakterproblemen 
meegemaakt en hoe heeft u dat opgelost?

Ik heb geen karakterproblemen want als er bij ons een veulen
geboren wordt dan zoeken we al snel contact. Het begin is
dan goed. Als je zelf fokt dan kan je er al zelf veel meedoen
qua karakter.

10: Tot slot:
Wens ik alle AVS-leden heel veel succes in het jaar 2006.

De 10 vragen aan...

Luut Schutrups met zijn merries: Karona, Kupona en Rigona.
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Volbloed of halfbloed voor de endurance sport?

Manara Samira van Nasheeta Arabians en Saskia Klaassen

Door: Brigitte Kylian, foto’s: Erwin de Wollf

In haar zoektocht naar de vraag of de volbloed Arabier dan
wel de halfbloed Arabier het meest geschikt is voor de end-
urancesport op hoog niveau, gaat Brigitte Kylian te rade bij
verschillende ruiters, die allen hun sporen in de endurance
hebben verdiend. Onderstaand een weergave van haar
bevindingen. 

“De vraag welk soort paard het meest geschikt is voor end-
urance, de Volbloed Arabier of de Halfbloed Arabier, is niet
gemakkelijk te beantwoorden. Wat een paard tot een goed
endurance-paard maakt, is of het in staat is lange afstanden
snel af te leggen zonder zichzelf teveel te vermoeien.
Daarvoor moet het het juiste spiertype hebben en het vermo-
gen om overtollige lichaamswarmte snel af te voeren. Verder
moet het uitstekende benen hebben die de enorme belasting
van het afleggen van 160 km. binnen 24 uur aankunnen en
hart bloedvaten die snel de benodigde zuurstof naar alle
belangrijke lichaamsdelen kunnen transporteren. 

Om met de spieren te beginnen: een endurance-paard moet
meer ‘langzame spieren’ (type I) dan ‘snelle spieren’ (type II)
hebben en van die type II-spieren meer die van type II-a 
(de meer aerobisch werkende spieren) dan II-b (de meer
anaerobisch werkende). Per slot van rekening is endurance
een soort ‘aerobics’. Rassen met deze typen spieren zijn de
Ahkal Teke en de Arabier, maar ook dravers van ‘stayer’
afkomst kunnen ze hebben. Dit komt omdat verschillen in
spiertype, hoewel ze enigszins trainbaar zijn, uiteindelijk
erfelijk bepaald worden. Wanneer we kijken naar hitte-afgifte,
dan zijn Ahkal Teke en Arabier daar kampioenen in door hun
dunne huid en haar en hun staarten die van het lichaam af
gedragen worden. 
De Ahkal Teke heeft als bijkomend voordeel dat het weinig
manen en vaak zelfs helemaal geen manentop heeft. Echter,
elk ras dat een dunne huid heeft, zoals de Engelse Volbloed,
kan zijn warmte-afgifte goed reguleren tijdens endurance.

Goed en snel transport van zuurstof is van groot belang voor
een endurance-paard. Het moet een groot hart hebben om het
bloed rond te pompen en de mogelijkheid om extra rode
bloedcellen, die opgeslagen worden in de milt, te activeren.
De gemiddelde hoeveelheid hemoglobine, de rode bloedkleur-
stof die zuurstof transporteert, is bij halfbloedpaarden 126,7 
gram per liter bloed, het maximum is 192,8 per liter wanneer
het dier een lange afstand moet galopperen. Ter vergelijking
heeft een Arabier een gemiddelde van 132,0 per liter en een
maximum van 205,2 per liter. (F.B.Klynstra, Arabische
Paarden, Den Haag, z.j.).
Dit laat zien dat halfbloeds een nadeel hebben t.o.v.
Arabische Volbloeds, maar de vraag is natuurlijk, welke 
halfbloeds.
Ahkal Teke´s kun je nauwelijks halfbloeds noemen want ze
zijn in zekere zin de ‘oer-Volbloeds’ van de paardenwereld,
een veel ouder zuiver gefokt ras dan de Engelse Volbloed.
Bovendien zijn ze de nauwste verwanten van de Arabier.
Shagya Arabieren worden als ‘halfbloed Arabieren’ omschreven
maar een gedegen analyse van hun pedigrees toont aan dat ze

maar heel weinig niet-Arabisch bloed hebben. Het kruisen van
Arabieren met paarden die weliswaar niet Arabisch zijn maar
wel wat Arabisch bloed hebben en/of een aantal raskenmer-
ken met ze gemeen hebben kan verrassende resultaten geven.
Een draver/Arabier-kruising is interessant, vooral wanneer de
draver in kwestie niet alleen teruggaat op Amerikaanse dra-
vers, die alleen op snelheid gefokt zijn, maar wat Orlow-dra-
ver bloed heeft. Bij het vierspanrijden (CAIO´s) is al bekend
dat 
het kruisen van Lipizzaners met Orlow-dravers producten 
geeft met meer uithoudingsvermogen dan zuivere Lipizzaners.
Orlow-dravers hebben Arabisch bloed, hun stamvader was de
Arabier Smetanka.

Sommige ‘halfbloed’-rassen zijn in feite allang bestaande ras-
sen die een reputatie hebben als excellente rijpaarden.
Gidrans uit Hongarije en Tersky´s uit Rusland zijn voorbeelden
van gevestigde rassen van Arabische halfbloeden waaruit
goede endurance-paarden kunnen voortkomen. Een ander, wat
minder bekend ras is de Budjonny, die ‘uitgevonden’ werd door
maarschalk Budjonny, die het ras na de Russische revolutie
van 1917 voor de cavalerie van het Rode Leger ontwikkelde.
De voorvaderen van het Budjonny-paard waren de Don-paar-
den, de oorspronkelijke rijpaarden van de Kozakken die in het
hartje van de Russische winter Napoleon en zijn leger van
Moskou naar Parijs terugjoegen. Als er iets ‘endurance’
genoemd kan worden, dan is het toch wel deze prestatie van
de Kozakken en hun paarden!

De vraag of Arabisch halfbloed of Arabisch Volbloed het beste
is voor endurance is dus niet gemakkelijk te beantwoorden. 
Er zijn zoveel getalenteerde rassen op de wereld en uiteinde-
lijk moet je als ruiter naar het individuele paard kijken. 
Alleen het dier zelf kan je vertellen of het talent heeft voor
deze tak van sport en het kan dit alleen doen wanneer je het
berijdt en test.”
Aldus Saskia Klaassen, endurance en Arabieren liefhebber en
auteur van ´Impressions´
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“In de echte wereldtop - ik praat hier alléén over 160 km
afstanden over de zwaardere CEI (onder auspiciën van de FEI
georganiseerde) parkoersen - is het type paard een beetje
onderhevig naar de trend van het moment. In de jaren tachtig
begonnen de eerste officiële (onder de vlag van de FEI) kam-
pioenschappen, namelijk het EK en WK. In deze beginjaren
zag je evenveel halfbloeden als volbloeden. De prestaties
waren gelijk. Vanaf midden 1990 tot heden namen de presta-
ties toe, de snelheid ging explosief omhoog. Hierdoor kwamen
er steeds meer Arabieren in beeld omdat de halfbloeden, wan-
neer de snelheden echt omhoog gaan – dit is sneller dan een
gemiddelde snelheid van 16 km/uur  - op metabool gebied
wel eens tekort willen schieten. Ook probeerde men kruisin-
gen met Engels volbloed uit. Deze lieten echter nooit opzien-
barend van zich spreken. De Arabieren kwamen dus duidelijk
naar boven drijven met deze snelheden.’

Deze trend van hoge snelheden over makkelijke bodem is
vooral in het leven geroepen door de deelnemende sjeiks uit
het Midden-Oosten. Hun streven is altijd vooraan te eindigen,
wat ze in hun eigen woestijnzand aardig lukte maar op een
technisch parcours met moeilijke bodem (iets wat endurance
van oorsprong is) konden ze heel wat minder makkelijk uit de
voeten. Door hun enorme invloed - zo pompten zij veel geld
in het straatarme endurance kapitaal voor organisatie, onder-
zoek en handel –kregen zij een heel dikke vinger in de pap en
hadden ze het voor het zeggen onder meer wat betreft het
uitzoeken van het terrein waarin de kampioenschappen wer-
den gereden. En omdat de sjeiks nu eenmaal dol zijn op het
Arabisch volbloedpaard (van oorsprong zijn zij bij uitstek het
volk dat de Arabier ‘in het leven heeft geroepen’), gaven zij
de voorkeur aan een volbloed Arabisch rijdier boven een half-
bloed. 

Het manipuleren van de totale wedstrijdendurance ging deze
sjeiks goed af en vele overwinningen werden behaald. 
Goed voorbeeld doet snel volgen. Dit was een van de redenen
dat de rest van de endurancewereld en masse overging op het
Arabisch volbloed. Uiteindelijk behaalden de sjeiks er ook
goede resultaten mee dus verwachtte men dat de eigen pres-
taties met een volbloed ook wel zouden toenemen. Samen
met het feit dat een volbloed het op de vlakke bodem beter
doet dan een halfbloed zorgt dit ervoor dat de volbloeden in
enduranceland spoedig toenamen.

De laatste jaren verandert de tendens weer terug naar de
‘technische’ (heuvels, stenig, rotsig terrein, veel bochten,
ongelijke bodem) endurancewedstrijden. Hierdoor gaan auto-
matisch de snelheden weer omlaag want het is niet mogelijk
een paard over de heuvels te jagen met 20km/uur! Men kiest
voor dit oorspronkelijke enduranceterrein onder meer omdat
de enorme snelheden op zo’n lange afstand de paarden op wat
langere duur geen goed doen. En omdat men de endurance
ook echt endurance wil houden en niet een erg lange vlakke-
baanrace. Uiteraard kan er niet van het een op het andere
moment een ommekeer zijn maar dat de tendens verandert is
duidelijk. De laatste jaren worden de kampioenschappen in de
woestijn (Dubai WK 2004 - Bahrein junioren WK 2005) afge-
wisseld door fraaie afwisselende technische parkoersen zoals
Italië EK 2001, Jerez WK 2002 (bedoeld als vlak eenvoudig
raceparcours maar door overvloedige regenval veranderd in
technisch modderlandschap) Punchestown EK 2003 -
Compiegne EK 2005. Toekomstige kampioenschappen 

(Aken WK 2006 - Libramont (waarschijnlijk) EK 2007) zijn ook
duidelijk technisch. Dit betekent dat de halfbloed weer een
kans maakt. Pure snelheid wordt minder belangrijk, handig-
heid, balans, karakter en hardheid gaan meer een rol spelen.
Vooral in het laatste (hardheid) wil een volbloed Arabier wel
eens tekort schieten. Dit komt hoofdzakelijk door het teveel
fokken op uiterlijke schoonheid. Kruisingen (ponybloed, 
dravers, bergpaarden) brengen de hardheid weer terug. 
De Arabier zal echter altijd de boventoon blijven voeren (ook
vertaald in het percentage Arabierenbloed bij kruisingen)
omdat zij nu eenmaal bewezen hebben het beste te kunnen
voldoen aan de gevraagde enduranceprestaties.

Ik heb met heel veel paarden goede en mindere ervaringen
gehad. Het maakt niet uit of het vol- of halfbloeden zijn. 
De positieve en negatieve ervaringen gaan gelijk op bij alle
rassen. Wel blijkt dat metabool de volbloeds een streepje voor
hebben. Echter blijkt ook duidelijk dat je hier niets aan hebt
als het fundament en de hardheid niet in orde is. 
Een paar (let op; te weinig om conclusies uit te trekken) 
persoonlijke praktijkvoorbeelden:

JOY Jashin volbloed hengst
Positief
Lichamelijk zeer sterk (onverwoestbare rug en voorbenen),
metabool prima (niet uitmuntend in extreem lage hartslagen
maar gewoon goed. Hoe zwaar het ook was, nog nooit heeft
hij metabool een probleem gehad), lenig, snelle
reflexen en thuis op elk terrein en in alle weersomstandighe-
den. Dit paard heeft tot op zeer hoge leeftijd (22 jaar, een
record) wedstrijden gelopen tot 160km aan toe en heeft 
7 x de finish gehaald van een 160er. In totaal 2.483 
succesvol voltooide wedstrijdkilometers.
Negatief
Karakter veeleisend (de 1e helft hing hij met drukdoenerij de
hengst uit om de 2e helft geen zin meer te hebben in verder
te lopen).

Joy Escobar (Kais x Shimala) en Yvonne van der Velde. Foto: Wolff Photography
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JOY O3 volbloed merrie
Positief
Mentaal zeer sterk, enorme looplust, zeer geschikt gangwerk,
metabool uitmuntend met een lage hartslag en snelle 
recuperatietijd.
Negatief
Slechte voorbenen, niet meedenken, langzame reflexen.
Vaak afkeuringen wegens kreupelheid.

JOY La Vie en Rose NRPS merrie veel New Forest
(driekwart) en een scheutje Arabisch bloed.
Positief
Mentaal zeer sterk. Ze is slim, een vechter, verdeelt gelijkma-
tig haar energie – ze zal zich nooit over de kop lopen -, met
een compact sterk lichaam, onverwoestbare ponybenen,
uitermate behendig en snelle reflexen, hoe technischer het
terrein hoe beter ze gaat lopen, een komplete klimgeit.
Deze pony heeft heeft 7 160ers voltooid en is op haar 17e
jaar nog steeds topfit, niet versleten en voorlopig nog volop
in de running.
Negatief
Zeer kort gangwerk (maakt letterlijk 2 passen waar een ander
1 pas maakt), metabool wat minder wat op vlak terrein met
hoge snelheid tot uiting komt.

JOY Beatle NRPS ruin (1/2 arabier - 1/2 draver)
Positief
Lichamelijk sterk, metabool sterk, goed gangwerk, snelle
reflexen, paard voor alle soorten terrein.
Heeft op jonge leeftijd al veel goede dingen laten zien, ook
op technische zwaar terrein.
Negatief
Moeilijk karakter in zowel omgang als bij het rijden (angstig,
bokkend), aan de luie kant.

JOY Cherain NRPS ruin (1/2 arabier - 1/2 KWPN)
Positief
Allround, erg krachtig paard, in alles goed tot sterk zonder
uitschieters naar boven of onder. Kan door zijn ruime gang
prima op vlak terrein en veranderd op technisch
terrein in een klimgeit.
Negatief
Door zijn rondgeribde wat bredere lichaam kan hij bij warmere
temperaturen (30 graden en >) zijn hitte moeilijker kwijt.

‘Persoonlijk heb ik, mede door de goede en soms slechte 
ervaring van zowel vol- als halfbloeden, totaal geen voorkeur
voor een bepaald ras. Wel vind ik het zeer raadzaam om bij
een kruising genoeg bloed te hebben (minimaal 60/70 pro-
cent). Dit bloed moet grotendeels volbloed Arabier zijn maar
mag ook een klein percentage Engels volbloed of Anglo-
Arabier hebben.”
Aldus Yvonne van der Velde, endurance crack en eigenares van
endurance trainingscentrum ‘Dutch Joy’. Zij is Nederlands
recordhoudster in succesvol uitgereden 160-ers met 15 stuks en
heeft dit record bereikt met drie zelf opgeleide paarden. Ter ver-
gelijking: de ‘nummers twee’ in de Flying Horse 160km-erelijst:
Anita Lamsa en Jannet van Wijk hebben allebei 8 succesvolle
160-ers op hun naam staan met respectievelijk 1 en 3 paarden.

“Ik ga voor de halfbloed, hoewel ik besef dat de volbloed
Arabieren en de volbloed Anglo-Arabieren het wereldwijd uit-
stekend doen. Met een halfbloed is er kans dat de alle min-

punten van twee of meer verschillende rassen in 1 fokprodukt
zichzelf ontwikkelen tot iets veel sterkers. Vergelijk een ras-
hond met een raspaard, er is in de loop der tijd van de gerich-
te fokkerij toch wel ergens een foutje in geslopen wat moeder
natuur met de bastaardjes zelf oplost. Indien je genoeg bloed
voert in je fokkerij, dan is vermenging van rassen, dus de
halfbloed, geen minpunt voor de sport.
Over het internationale competitieveld kan ik nu niet oorde-

len, maar als je de Nederlandse 160 km lijst gaat bekijken, zie
je het volgende: 13 raszuivere Arabieren hebben de 160
gehaald, 3 raszuivere andere paarden, maar als ras zeker niet
toonaangevend: 1 Akal Theke, 1 Draver, 1 Holsteiner, en 
18 halfbloeden, waarvan de kruising Draver x Arabier duidelijk
de boventoon voert. Verder zie je KWPN en NRPS. Deze zijn
dus duidelijk in de meerderheid. Mijn eigen vlammen voor
2006 zijn : een KWPN x Anglo-Arabier en een KWPN x NRPS.
De eerste zonder één druppel Arabisch bloed, de tweede met
ongeveer 30% Arabisch bloed en een deel draver. Mijn toe-
komst: 50% draver met een flinke scheut Arabier erin.
Onderschat de draver niet, in Frankrijk wordt veel met dravers
voor de endurancesport gefokt. In Nederland kijken we gigan-
tisch op die beesten neer en geheel onterecht, want ze zijn
uitzonderlijk hard, erg gemotiveerd om te werken en uiterma-
te makkelijk in de omgang. Heb je er een welke ook nog veel
uithoudingsvermogen heeft (en dat zijn er percentagegezien
best veel) dan heb je in mij ogen een ‘Bingo!’ endurance-
paard. Verder zijn de gangen van een draver niet te vergelij-
ken met het gekriebel van menig Arabier, want die lopen wijd-
beens en maken veel teveel ‘zijwaartse’ meters met hetzelfde
aantal passen. Juist in het efficiënte, ruime gangwerk ligt
denk ik de kracht van de Arabier/Draver kruising!”
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Dit zegt Lotje Moerdijk, endurance veteraan en eigenares van
de sportstoeterij Flying Horse. Zij bracht voorheen twee paarden
uit op internationale 160-ers en 1 paard op 120km niveau.
Moerdijk is bezig met een endurance comeback met de half-
bloed Phenomeen, een dochter van de Anglo-Arabier en voor-
malig Grand Prix dressuurtopper Saint Ursus d’Olympe en van
Touch Of Temperament, haar eerste endurance topper (KWPN).

“Ik rijd alleen maar volbloeden voor endurance. De Anglo-
Arabier is nu populair en maakt enorme snelheid in vlak ter-
rein vanwege zijn grotere galopsprong. In de bergen en bij
heet weer blinkt de volbloed uit en zal dat ook altijd blijven
doen. Onze Iraans-Egyptische volbloedhengst Abu Khamseh
liep in 2004 de 190km in een tweedaagse CEI wedstrijd met
ruim 17 kilometer per uur succesvol uit. In de jaren zeventig
liep onze Egyptische hengst Hashem een meerdaagse wed-
strijd over 400 kilometer goed uit en won daarmee de WAHO
Arabierenprijs . Deze mening is Bettina Weidner toegedaan,
endurance amazone en trainer bij Gestuet Schieferegg te
Villamartin, Spanje

“A good purebred Arab will beat anything else in endurance”.
Cheri Briscoe van Misty Mountains Farms. Haar hengsten 

Dr. Thunderbask en MMF Faramir regeren al jarenlang de
Amerikaanse AERC 5K+Awards (van de hengsten) met 
respectievelijk 24.000 en 14.000 wedstrijdkilometers.

“Wij rijden endurance sinds 1999. Momenteel rijden we klasse
II en bereiden ons voor op een overstap naar klasse III. 
Wij hebben dus niet die enorme ervaring met halfbloeden en
volbloeden in de internationale top van de endurancesport
waar een Moerdijk en Van der Velde op kunnen bogen.
Momenteel herbergt onze stal twee volbloeden en twee half-
bloeden; hoewel ik onze Andalusier/Hispano-Arabier toch echt
als een barok paard zou willen aanmerken en niet zozeer tot
de halfbloed Arabieren reken. Bij hem speelt de hitte-opbouw
in het lichaam een cruciale rol. Bij warm en benauwd weer
kan hij alleen korte afstanden in een laag tempo (10km/uur)
lopen. In koud, nat en guur weer voelt hij zich als een vis in
het water. Verder kan hij prima met heuvels omgaan en dat is
een groot pluspunt. Hij is minder goed op harde, stenige
bodem maar loopt als een kievit door mul zand en zelfs klap-
zand. Mijn halfbloed merrie Abu Dhabi houdt erg van warm
weer maar is nog minder handig in heuveltechniek en voor de
volbloed Manara Samira maakt het niet zoveel uit. Zij is opge-
groeid en getraind in de Ardennen en loopt prima in steile
heuvels en op stenige, harde ondergrond. In Katwijk heeft zij
laten zien dat zij ook prima met diep zand om kan gaan.
Wij hebben intussen ook geleerd dat na fysieke gezondheid,
karakter het meest belangrijk is. Onze halfbloeden hebben
looplust, doorzettingsvermogen en ‘stamina’ – in het Arabisch
Nasheeta – terwijl onze volbloed vooralsnog liever lui dan
moe is. Maar volgens onze Amerikaanse kennis, een zeer erva-
ren endurance amazone, is dit juist een prettige eigenschap
voor endurance daar paarden die zichzelf over de kop jagen en
koste wat het kost door blijven gaan, de eerste zijn die zich-
zelf letterlijk dood lopen. Ook van een Belgische endurance
international hebben we dit gehoord, hij heeft namelijk zelf
een volbloed die hij bij iedere pas moet aanmoedigen en
desnoods aantikken, omdat dat paard die ondersteuning van
en motivatie door de ruiter nu eenmaal nodig heeft. Onze
andere volbloed Mazuna’s Zabira Atya is nog een veulen dus
daar valt weinig over te zeggen behalve dat ze, zover je kunt
beoordelen van buitenaf, fysiek correct en energiek van karak-
ter is”. 

Brigitte Kilian, Nasheeta Arabians

DARC

Opening Renseizoen.
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief hebben we nog een
maand te gaan voor de opening van het renseizoen, 26 maart.
Voor het eerst in geruime tijd zijn er weer wat positieve gelui-
den te vernemen in de rensport, zo zal het prijzengeld dit sei-
zoen hoger liggen, doordat er geen afdracht meer plaatsvindt
aan het Veefonds. Deze afdracht aan het Veefonds was
sowieso eigenlijk een heel rare instelling: vanuit de opbrengst
van de weddenschappen werd de Draf- en Rensport jarenlang
verplicht 2% af te dragen aan het Ministerie, dat het vervol-
gens uitdeelde als subsidie aan alle paardenstamboeken in
Nederland, verdeeld naar aantal ingeschreven paarden.
Shetlanders, KWPN-ers, Arabieren, allemaal kregen ze een 

subsidie die werd gegenereerd uit de weddenschappen die
werden gedaan op Dravers en Volbloeds, waarbij de paarden
die dit daadwerkelijk verdienden het minste kregen, door het
geringe aantal paarden dat in het NDR-stamboek was inge-
schreven. Die situatie is nu dus ten einde en het geld dat
andere jaren wegvloeide naar andere stamboeken, vloeit nu
terug in de prijzenpot. 
Jammer genoeg vertegenwoordigen de Arabieren maar een
klein deel in het grotere geheel van Ren- en Drafsport en 
krijgen wij een in onze ogen niet evenredig deel, echter het
DARC-bestuur doet haar best om er uit te halen wat er inzit.
Vooralsnog is er een renprogramma opgesteld voor de komen-
de maanden waarvan wij hopen dat het veel paarden in de

Abu Khamseh (Khamseh x Parsa) en Bettina Weidner. Foto: Wolffphotography.n
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gelegenheid zullen zijn om te starten, zodat grote velden het
voor de gokkers aantrekkelijk maken om te spelen. 
Voor hen die niet zo thuis zijn in de draf- en rensport: 
het prijzengeld wat de paarden kunnen verdienen wordt
betaald uit de omzetten van de weddenschappen. Dit gaat
natuurlijk niet per wedstrijd, maar op jaarbasis. 
Een vast percentage van de opbrengst dient terug te vloeien
naar de sport. Hoe meer er gegokt wordt, hoe meer de paar-
den kunnen verdienen. Jammer genoeg voor ons rensportlief-
hebbers gokken de meeste Nederlanders – in tegenstelling tot
Britten en Fransen – vooral graag in de staatsloterij of post-
codeloterij. Daarbij zijn Nederlanders (door hun Calvinistische
genen?) toch al geen grote gokkers. Dit alles leidt ertoe dat je
in Nederland toch vooral meedoet voor de sport bent en niet,
zoals in het buitenland, om er veel geld mee te verdienen.
Blijft natuurlijk toch het feit dat binnen de verschillende dis-
ciplines waar Arabieren aan meedoen, de rensport de enige
sport is waarmee het paard niet een beker of lint verdient,
maar zijn trainingsgeld kan terugverdienen en soms nog wel
veel meer dan dat. Het paard van het jaar, de Franse import
Akido Végé, getraind door Karin van de Bos, verdiende dit jaar
dik 32.000-, terwijl een Nederlands fokproduct, Robbie, meer
dan 50.000.- verdiende. Weliswaar werd in beide gevallen
veel van de winst in het buitenland verdiend, maar dat kan
dus zomaar, als je een goeie hebt. 
Renbaan Duindigt bestaat dit jaar 100 jaar en dit zal gepaard
gaan met diverse speciale feestelijke dagen. Vooral 21 mei, de
dag waarop voor het eerst rennen werden georganiseerd op
deze schitterende plek, zal een bijzondere dag worden. Meer
informatie hierover kunt u vinden op www.renbaanduindigt.nl 
De Darc zal ook dit jaar weer enkele dagen organiseren waar-
bij we geïnteresseerden uitnodigen om als onze gast nader
kennis te maken met de renbaan en –sport. Ook hopen we dit
jaar in samenwerking met Pieter Stoop een speciale jeugddag
ter organiseren en we hebben nog enkele andere ideeën. 
Meer informatie hierover zal te zijner tijd op de AVS website
en in het AVS nieuws worden gepubliceerd. In de tussentijd
bent u altijd welkom om contact op te nemen met Racing
Manager Arie van der Burg, of Darc secretaris Hanneke Brand,
als u meer wilt weten over het rennen met Arabieren.

DEELNAME AAN DE RENSPORT OOK MOGELIJK MET EEN
GROEPJE LIEFHEBBERS
Deelname aan de Rensport kunt u ook doen met een groepje
mensen. Zo worden de kosten gedeeld en het plezier 
verdubbeld. In Engeland werd in 2005 de Derby, de meest 
prestigieuze ren die je maar kunt winnen, gewonnen door de
hengst Motivator en dit paard is het eigendom van een 
zogenaamde Racing Club, een club van 250 eigenaren, gewone
mensen, taxichauffeurs, huisvrouwen, timmerlui, die met
elkaar een paar paarden hebben. Ze gaan gezamenlijk naar de
renbaan, hebben ontzettend veel lol als een van hun paarden
wint, maar als je dan de Derby wint, dat is fantastisch. 
De winnaarsring was te klein om alle eigenaren een plekje te
geven!
In Nederland mogen bij het NDR maximaal vier eigenaren een
renpaard op hun naam hebben. Een andere mogelijkheid, die
vaker wordt gebruikt, is om onder een stalnaam te koersen.
Hierbij wordt alleen de stalnaam geregistreerd en maakt het
verder voor het NDR niet uit hoeveel mensen deelnemen aan
de stal. 
Onderstaand ziet u een voorbeeld van een reglement van tien
liefhebbers, die gezamenlijk twee Engelse Volbloedveulens

hebben gekocht, die als tweejarigen zullen koersen. 
Het is uiteraard ook heel goed mogelijk om een startklaar
paard te kopen met een groepje liefhebbers, waarbij de 
verdeelsleutel voor de kosten anders kan uitvallen. Feitelijk is
alles mogelijk, onderstaand is maar een voorbeeld 

Reglementen “Renstal Op Goed Geluk”
• Aankoopbedrag a  500,- per aandeel dient betaald te 

worden aan de penningmeester van de Stal 
• Maandelijkse kosten a  75,- moeten vanaf 1 juni vooruit 

betaald worden aan penningmeester van de Stal 
• Leden krijgen regelmatig een overzicht van de financiële 

situatie.
• De kosten van onderhoud/opfok liggen aanvankelijk veel 

lager gedurende de tijd dat de paarden niet in training 
staan, het overschot wordt als een reserve opgebouwd waar 
registratie, deelname, inschrijving klassieke koersen, 
eventuele dierenartskosten, gezellige bijeenkomsten,  
en andere uitgaven van betaald zullen worden..

• Als een syndicaatlid zijn deel verkopen wil, is hij/zij 
verplicht dat eerst aan de overige leden aan te bieden. 
Verkoop aan derden is alleen toegestaan na goedkeuring 
van de andere leden. 

• De Trainer neemt de beslissingen betreffende de training, 
verzorging en deelname aan de koersen. Hij/zij neemt ook 
de beslissing over de normale veeartsbehandelingen.

• Grote of belangrijke ingrepen moeten de goedkeuring 
hebben van de meerderheid van de leden

• Bij betalingsachterstand van langer dan zes maanden 
vervalt je recht op je aandeel en deze valt weer onder het 
bezit van de overige leden die het weer kunnen verkopen.

• Meer dan tien deelnemers zal mogelijk zijn met goedkeuring 
van de bestaande deelnemers

• Gratis entree op koersdagen worden zonodig verdeeld onder 
de leden

• Alle prijzengeld wordt aan het eind van het seizoen pro rata 
verdeeld onder de leden

• In geval van verkoop wordt de opbrengst pro rata verdeeld 
onder de leden.

• Toestemming tot verkoop van een aandeel zal in goede 
onderling overleg gebeuren

• In geval van ernstig letsel of overlijden van een paard 
kunnen geen claims op restitutie worden gehonoreerd

Op deze manier worden de kosten voor het in training hebben
en laten starten van een renpaard aanzienlijk lager dan wan-
neer je een paard in je eentje houdt. Als je met elkaar dan
ook nog enkele paarden ipv één paard in training hebt,
“spreidt je je winkansen”, om in de reclametermen van een
groot casino te blijven. 
Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden,
schroom dan niet om contact op te nemen met 
Arie van der Burg agar@arabians.speedlinq.nl en 
Tel: 015 3692116 of Hanneke Brand, DARC@ls-taalservice.nl
of Tel: 0518491399. Zij vertellen u hier graag meer over.

DERBY 2009
Evenals voor de DERBY 2008 hebben wij van een groot aantal
enthousiaste eigenaren, namelijk 31, inschrijvingen ontvan-
gen voor de DERBY 2009. Alle details over de deelnemers uit
Nederland, Duitsland, België en Zweden vindt u op de speciale
internationale website voor Arabische Volbloedrennen,
http://www.ifahr.net. 

€

€ 
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Door: Hanneke Brand

Het AVS kent een kleine groep ‘grote’ fokkers, fokkers die
ieder jaar ten minste 4 of 5 veulens fokken, er is een wat gro-
tere groep ‘kleine’ fokkers, mensen die met 1-3 merries fok-
ken, maar daarnaast is er een grote groep leden die een mer-
rie heeft, in de eerste plaats om mee te rijden, maar waar de
eigenaar best eens een veulentje mee zou willen fokken,
gewoon, om dat aspect van het houden van paarden ook eens
mee te maken. Vaak weten deze mensen eigenlijk niet goed
waar ze moeten beginnen, wat er allemaal bij komt kijken,
waar ze aan moeten denken en op moeten letten. Vooral voor
deze mensen is onderstaand verhaal bedoeld. Dit neemt niet
weg dat het artikel misschien ook voor anderen interessant is,
omdat na verloop van tijd wellicht ‘stalblindheid’ is ontstaan,
waarmee ik bedoel dat je iets volgens een vast patroon doet,
dat er langzaam in is geslopen en wat niet noodzakelijkerwijs
het beste resultaat oplevert. 

Gedegen voorbereiding
Alles wat goed is komt langzaam. Een gedegen voorbereiding
is van groot belang. Zeker als u niet echt thuis bent in de
wereld van het fokken. De voorbereiding begint eigenlijk al
het seizoen ervoor. 
De eerste stap is natuurlijk dat u met uw merrie naar de pre-
miekeuring gaat. Hier wordt het toekomstige moederpaard
door een deskundige jury aan een kritisch onderzoek onder-
worpen. Na afloop krijgt u een keuringsrapport en toelichting
over de sterke en minder sterke kanten van uw merrie. Fokken
is streven naar verbetering, niet naar klakkeloze vermeerde-
ring. Daarom is het van groot belang uw merrie kritisch te
(laten) bekijken en haar goede en minder goede kwaliteiten
te erkennen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat uw merrie
gedekt wordt door een hengst met dusdanige kwaliteiten dat
de kans op verbetering van de mindere punten reëel is. 

Fokdoel 
U hebt nu een goed idee wat betreft uw merrie en u gaat
nadenken over een passende hengst. Daarbij rijzen veel vra-
gen, maar de allereerste vraag die men zich moet stellen is: 
Wat wil ik met het veulen kunnen doen, als het later groot is.
Wil ik showen, rennen of rijden, en in dat laatste geval, wes-
tern, dressuur, endurance? Als u voor de rensport gaat, is het
eigenlijk niet zo moeilijk, onderzoeken in het buitenland (bij
Engelse Volbloeds) hebben bewezen dat prestatie x prestatie
de grootste kans levert dat ook het product hard kan lopen. 
U gaat dus op zoek naar de hengst die het meest gepresteerd
heeft op de renbaan en waarvan het dekgeld binnen uw bud-
get past. Daarbij kunt u zich nog laten leiden door het feit of
u het paard mooi vindt, maar dat is eigenlijk niet van belang,
de prestatie is wat telt. 

Wat moeilijker wordt het als u een paard wilt fokken voor
andere gebruiksdoeleinden. Bij de “echte rijpaardfokkerij” en
daarmee bedoel ik het KWPN, tekent zich de laatste jaren tij-
dens de hengstenkeuring een scheiding af tussen ‘springheng-
sten’ en ‘dressuurhengsten’, waarbij met name bij de ‘spring-
hengsten’ wel eens wat toegegeven wordt op het exterieur als
blijkt dat ze verschrikkelijk veel springvermogen hebben. 

Toch blijkt er geregeld een dressuurtopper uit een springcom-
binatie te komen en omgekeerd. Uit onderzoeken is wel geble-
ken dat uiteindelijk opfok en ruiter veel belangrijker blijken te
zijn voor een gezonde sportcarrière dan bepaalde bloedlijnen.
Met andere woorden, waar het paard terecht komt, bepaalt
min of meer in welke tak van sport hij zijn wedstrijd loopt.
Dat is voor ons een hele opluchting, met dit in het achter-
hoofd, hoeven we dus niet specifiek te letten op welke presta-
tie de hengst verricht, het gaat erom dat hij een prestatie
verricht: karakter is veel belangrijker. Werklust en bereidheid
om met de ruiter mee te werken zijn de eigenschappen die
van belang zijn. Hierdoor wordt de keuze weer wat makkelij-
ker, hoe hoger het paard in zijn discipline uitkomt, of hoe
meer de hengst allround is, hoe meer hieruit blijkt dat zijn
karakter zodanig is dat hij mee wil werken met de ruiter. Als
de hengst daarbij dan ook nog correct en hard in de benen is,
vooral als het een ouder paard betreft, is dit paard een goede
partner voor uw merrie. 
Als u specifiek voor showdoeleinden wilt fokken, kunt u maar
het beste kiezen welke hengst u het mooist vindt. De show-
wereld is namelijk trendgevoelig en de resultaten doorgaans
zeer afhankelijk van de persoonlijke smaak van de jury. 
U moet er alle dagen tegenaan kijken, dus het paard in kwes-
tie kan er dan maar het beste uitzien zoals u het het mooist
vindt. Bedenk echter goed dat als type (cq het mooie hoofdje)
het enige kenmerk is waar u op let, en het veulen niet vol-
doende type blijkt te hebben, een sportcarrière dikwijls te
hoog is gegrepen. Jammergenoeg ziet men bij paarden op
shows toch nog vaak minder correcte beenstanden en een
onvoldoende correct bewegingsmechanisme. Door het opjagen
lijkt het dan nog heel wat, vooral op internationale shows,
maar verkeerde beenstanden zorgen er voor dat een paard niet
gebruikt kan worden zonder last te krijgen van allerhande
blessures. Zoek dus in ieder geval naar een hengst met een zo
correct mogelijk beenwerk en bewegingsmechanisme, dan
krijgt u een veulen waar u vele kanten mee opkunt. 
De Engelsen kennen niet voor niet het gezegde 
“No feet no horse”.

Bezichtiging andere kinderen van de ouderdieren 
U hebt nu enkele hengsten op uw lijstje staan en u gaat ze
bij de hengstenhouder bekijken tijdens open dagen. Daarmee
krijgt u een eerste indruk van de hengst. Als het een oudere
hengst is, die al langer goedgekeurd is, zullen er nakomelin-
gen van hem zijn. Als u de zaken echt grondig aanpakt, gaat
u deze zomer naar diverse keuringen en/of sportevenementen
en kijkt naar de nakomelingen van de hengst die u wel zou
willen gebruiken als partner voor uw merrie. In hoeverre lijken
zijn kinderen op hem? Als ze veel op hem lijken, zoals de vele
Balaton-kinderen en kleinkinderen op Balaton lijken, is het
een echte stempelhengst en is de kans erg groot dat ook uw
veulen hierop zal lijken. Als er weinig gelijkenis is tussen de
producten, wordt het moeilijker, dan zou u eigenlijk ook nog
de moeders moeten bekijken, om te zien of de hengst de mer-
rie wel heeft verbeterd. Als uw merrie eerder veulens heeft
gehad, gaat u die natuurlijk ook bekijken, als dit mogelijk is. 

Lijnenteelt
Los van alle uiterlijke kenmerken speelt ook nog de afstam-

Wij willen een veulen fokken, wat nu?
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ming, het papier, een rol in de keuze. Blijf ik zuiver binnen de
lijnen, Russisch, Spaans, Egyptisch, Pools of Crabbet? 
Feit is dat bij zuiver gefokte paarden de kenmerkende genen
vaster verankerd liggen dan bij kruisingen. Een simpel voor-
beeld (uit mijn eigen fokkerij) maakt dit duidelijk: ik had een
mooie, degelijke Engelse Volbloedmerrie, waar ik twee Anglo-
Arabieren uit heb gefokt van verschillende Arabische
Volbloedhengsten. Het ene kind is volkomen Arabisch in zijn
uiterlijk, zij het met een stokmaat van 1.66, het andere kind
is om te zien volledig een Engelse Volbloed, totaal geen
Arabische uitstraling. De dobbelsteen kan dus zowel de ene
kant uitrollen of de andere kant. Best mogelijk dat in de vol-
gende generaties de verborgen kenmerken er weer uit komen,
maar het gaat ons nu om de directe afstammeling.
De verschillende fokrichtingen binnen de Arabische
Volbloedfokkerij zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden,
een zogenaamde ‘outcross’ fokken, dat wil zeggen, fokken met
een heel andere lijn, kan heel goed uitpakken en een mooi en
gezond veulen opleveren. Maar zoals het voorbeeld van de
Anglo-Arabier laat zien, is het van te voren niet te voorspel-
len welk genenpakketje het sterkst is en wat eruit komt. 
Naar mijn idee kunt u dit het beste over laten aan stoeterijen
met werkelijk grote aantallen paarden, waarbij men uitslui-
tend verder fokt met de beste afstammelingen uit deze 
zogenaamde ‘outcross’ combinaties, waardoor een bepaalde
gewenste eigenschap enkele generaties later in het 
fokprogramma is doorgevoerd.

Praktische voorbereiding 
De ‘wetenschappelijke’ voorbereiding is geweest, nu komt het
aan op de praktische voorbereiding, uw merrie moet zo
gezond mogelijk zijn, goed ontwormd en in algemeen goede
conditie. Vooral goed ontwormen is van groot belang, maar
dit moet eigenlijk al heel ver van te voren een aanvang
nemen. De kans op koliek wordt sterk vergroot door aanwezig-
heid van een worminfectie, wat natuurlijk niet alleen voor
fokmerries een gevaar is. Echter, bij merries waarvan de dar-
men aangetast zijn door ernstige worminfecties, bestaat het
reële gevaar dat tijdens de weeën de darmen scheuren. Het
komt gelukkig niet vaak voor, maar het zal duidelijk zijn dat
dit een dodelijke afloop heeft. 
Uiteraard is uw merrie volgens het boekje geënt voor 
influenza. 
Knappe Italiaanse doktoren kunnen vrouwen van zestig nog
zwanger maken, maar er is zeker een leeftijdsgrens waarop je
een merrie die nog niet eerder een veulen heeft gehad, kunt
laten dekken. Gemiddeld genomen is na ongeveer het dertien-
de jaar de hormonale cyclus van een merrie niet meer 
optimaal. Anders is dit bij merries die jaar na jaar een veulen
krijgen, dan blijven de hormonen “in conditie”, maar niet
alleen de hormonen zijn van belang. De gehele lichamelijke
gesteldheid van een merrie is bij oudere merries niet meer van
dezelfde soepelheid als bij jonge merries, denk hierbij bijvoor-
beeld aan banden en pezen in het bekkengebied. Als u een
zeer dringende reden heeft om een oudere merrie toch drach-
tig te willen krijgen en het wil hormonaal niet zo goed luk-
ken, dan kunt u uw dierenarts vragen “Regumate” te bestel-
len. Dit is een hormonenpreparaat dat er voor zorgt dat er een
goede eiproductie op gang komt en hetzelfde preparaat kan
na de dekking ook zorgen voor een beter vasthouden van de
vrucht in de baarmoeder. In het laatste geval dient het prepa-
raat tot de 100e dag dagelijks toegediend te worden. 
U hebt dan ongeveer twee bussen nodig.

De beste tijd
Volgens de natuur zijn de maanden mei en juni de beste tijd
om uw merrie te dekken. Er is op de Waiboerhoeve in Lelystad
praktijkonderzoek naar gedaan waaruit duidelijk is gebleken
dat bevruchting in deze maanden het hoogste percentage
drachtige merries oplevert. Dit is ook logisch; een paard
draagt elf maanden, zodoende zal het veulen in het voorjaar
worden geboren, met voldoende voedsel voor de merrie en
redelijke weersomstandigheden. De mens wil dit weer anders:
veel fokkers denken dat veulens geboren in januari of februari
voordeel hebben ten opzichte van later geboren veulens, bij-
voorbeeld omdat ze groter of sterker zijn op de shows in de
zomermaanden. Ook denkt men dat de paarden eerder bereden
kunnen worden en hierdoor eerder te verkopen zijn. 
Alweer een feitje uit de rensport: de meeste Amerikaanse
Derbywinnaars werden in mei geboren. Dat vind ik niet
vreemd: de veulens kunnen direct naar buiten, hebben de
ruimte om te spelen en te rennen, krijgen voldoende zonlicht
(vitamine D), in tegenstelling tot veulens die in januari of
februari geboren worden en die door slechte weersomstandig-
heden in de eerste maanden met een beetje geluk een uurtje
per dag naar buiten gaan en voor de rest in een krappe box
staan. Dit zijn zeer zeker niet de beste omstandigheden om
botten en spieren, hart en longen te ontwikkelen. Ook levert
het veel extra werk op: een merrie met veulen maakt haar box
echt wel drie keer zo vies als een merrie zonder veulen. Wees
dus praktische en maak het u zelf gemakkelijk: laat de merrie
in de goede maanden, mei, juni dekken.

Verlichting in de stal
Als het langdurig slecht en somber weer is, is goede verlich-
ting in de stal onontbeerlijk om de merrie goed in een heng-
stigheidsritme te krijgen. De hormonen die dit mechanisme in
werking stellen, reageren namelijk op de lengte van de dag en
de intensiteit van het licht. Een enkel peertje in het gangpad
werkt dan niet in uw voordeel.
Observeer uw merrie dagelijks goed; zo leert u haar gewone
gedrag goed kennen en kunt u de gedragsverandering waarne-
men die verband houdt met de hengstigheid. Idealiter hebt u
een hengst om te schouwen. Uit onderzoek van de
Waiboerhoeve is ook gebleken dat merries beter hengstig wor-
den en beter opnemen wanneer zij dagelijks in de nabijheid
van een hengst verkeren. In praktijk is dat vaak niet praktisch
of haalbaar, zeker niet wanneer u maar één of twee merrie(s)
heeft. Een ruin in de nabijheid wil vaak ook wel resultaat
hebben, dus probeer als het enigszins mogelijk is uw merrie in
de nabijheid van een ruin te stallen of weiden, zodat ze
blootgesteld wordt aan enige mannelijke hormonen. 

De hengstigheid 
De hengstigheid treedt op om de drie weken en duurt gemid-
deld vijf tot zeven dagen. Als het lekker weer is, zet de rijping
van het eitje goed door en zal het sneller gaan, als het slecht
en donker weer is, zal het langer duren. Dit zijn maar gemid-
delden, sommige merries zijn wel tien dagen hengstig, terwijl
andere slechts vier a vijf dagen hengstig zijn. De merrie zal
anders ruiken en daardoor aantrekkelijker zijn voor andere
paarden. Als ze dagelijks buiten komt met andere paarden, is
dit goed waar te nemen: in eerste instantie zal ze niets van
willen weten van toenadering van andere paarden en zal ze
deze gillend en piepend afslaan. In een later stadium staat ze
toenadering wel toe, doet daarbij vele kleine plasjes en 
knippert veelvuldig met de vagina, ze doet haar staart opzij
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en wil zich laten dekken, desnoods door een ruin.

Het eitje zit in een blaasje en dit blaasje groeit in enkele
dagen uit naar een blaas van plusminus vijf centimeter in
doorsnede. Als deze grootte is bereikt, knapt het blaasje,
vanaf dat moment duurt het ongeveer tien uur voordat dit ei
is verdwenen. De merrie is het meest willig rond deze periode.
Als het eitje bevrucht is, gaat het op weg naar de baarmoeder
om zich in te nestelen. Het hormonencircus wordt op gang
gebracht en de merrie zal doorgaans binnen 24 uur niets meer
van de hengst willen weten. Omdat het sperma van de hengst
zo’n 48 uur in leven blijft, is het van oudsher de gewoonte
om iedere twee dagen te dekken. Is de merrie na de eerste
dekking twee dagen later dus nog steeds willig, volgt een
tweede dekking. Tijdens de hengstigheid komen verschillende
eitjes tot rijping. Het kan dus heel goed dat de eerste dekking
iets te laat plaatsvond en het eitje al weg was, terwijl het
volgende eitje nog niet “rijp” was. Goed schouwen kan hierbij
zeer behulpzaam zijn, hoewel dat heden ten dage bijna niet
meer wordt gedaan: het moderne alternatief is de veterinaire
begeleiding met behulp van scanapparatuur. Hierbij gaat de
dierenarts met zijn arm de anus van de merrie in, terwijl hij
een scan ‘muis’ in de hand heeft. Hiermee kan hij door middel
van een echoscopie nauwkeurig de stand van zaken in beeld
brengen. Dit brengt wel extra kosten met zich mee. Sommige
dierenartsen hebben speciale cyclustarieven, waarbij voor een
vaste prijs de totale begeleiding wordt gedaan. Als het alle-
maal in een keer goed gaat, bent u relatief duur uit, maar als
het wat tegenzit, bent u blij dat u hiervoor heeft kunnen kie-
zen. Als u ertoe besluit de merrie vooraf naar de hengsten-
houder te brengen, zal deze doorgaans meer gastmerries op
stal hebben die gedekt moeten worden en komt er daarom
dagelijks een dierenarts langs. Ook hierbij geldt dat de kosten
bovenop de dekkosten en pensionkosten komen. Het is dus
zaak u goed te realiseren wat er aan extra kosten bijkomt,
naast het dekgeld.

Natuurlijke dekking versus KI
Het feitelijke proces, de dekking, is tegenwoordig vrijwel van
alle romantiek verschoond. Vrijwel alle grote hengstenhoude-
rijen dekken heden ten dage nog uitsluitend KI. Dit heeft veel
voordelen: minder gevaarlijk voor de hengst, meer dekkingen
uit de opbrengst van één sprong op het fantoom, geen gevaar
op seksueel overdraagbare ziektes. Mocht de hengst van uw
keuze wel natuurlijk dekken, dan zal de hengstenhouder u vra-
gen om een gezondheidsverklaring van uw dierenarts, waaruit
blijkt dat uw merrie in ieder geval geen “CEM”, ofwel besmet-
telijke baarmoederontsteking heeft. Omgekeerd zal ook de
hengst hiervoor getest zijn en kunt u vragen om de gezond-
heidsverklaring van de hengst te mogen zien. Ook dit onder-
zoek brengt uiteraard extra kosten met zich mee. 

Nazorg
Tot slot moet drie weken na de dekking gecontroleerd worden
of de merrie drachtig is. Het niet-hengstig zijn is geen garan-
tie voor drachtigheid en omgekeerd tonen merries soms heng-
stigheid terwijl ze wel drachtig zijn. Het is het zeker de moei-
te waard om de dierenarts met de moderne technieken te
laten vaststellen of er een veulentje zit. Voorts dient dit rond
de honderdste dag nogmaals gecontroleerd te worden, want
tijdens de eerste honderd dagen kan, net als bij mensen,
afsterven van de vrucht plaatsvinden, ofwel abortus in een

vroeg stadium. Hier merkt u niets van, u vindt er niets van
terug. Mocht dit gebeurd zijn, dan kan er voor het einde van
het dekseizoen nogmaals geprobeerd worden te merrie drach-
tig te krijgen. Het is wel zaak hier goede afspraken over te
maken met de hengstenhouder. 

Afspraken met hengstenhouder
Er zijn vele constructies mogelijk wat betreft de financiële
verplichtingen. Bij sommigen betaalt u direct het volle pond,
bij anderen plusminus de helft en de andere helft na geboorte
van het gezonde veulen. Ik zou zelf nooit dekken bij een
hengstenhouder die mij het volle pond laat betalen zonder de
garantie op een levend veulen. De merrie wordt officieel als
drachtig beschouwd na de honderdste dag en dit is dan ook
doorgaans het moment dat de financiële verplichtingen vol-
daan worden aan de hengstenhouder. Pensionkosten en die-
renartskosten worden voldaan bij het ophalen van de merrie.

Virus Abortus 
Het verdient aanbeveling om de merrie op de derde en negen-
de maand te laten enten voor virus abortus. Dit is een aan
virus influenza verwant virus, dat bij jonge paarden nauwe-
lijks een ziektebeeld oproept, bij oudere paarden hooguit
enkele dagen verhoging, wat uitloop uit de neus en wat 
loomheid, maar bij drachtige merries abortus kan veroorzaken.
Het lullige is dat dit niet in een vroeg stadium plaatsvindt,
maar doorgaans tegen het einde van de dracht. Er vindt dan
een vroeggeboorte plaats van een bijna voldragen, maar dood
of niet levensvatbaar veulen. Dit is een zeer onaangename
ervaring, die weliswaar niet honderd procent kan worden uit-
gesloten door enting, maar enting biedt wel extra bescher-
ming. Mocht het u ondanks alle voorzorgen toch overkomen,
het veulen en het vruchtwater zijn een bron van besmetting;
mocht er nog een drachtige merrie op stal staan, dient u
ervoor te zorgen dat deze merrie absoluut niet in aanraking
komt met dit vocht. Sterker nog, breng de andere merrie zo
spoedig mogelijk elders onder en ontsmet uw hele stal voor-
dat u de andere merrie hierin terugzet.

Tijdens de dracht
Natuurlijk kunt u tijdens de dracht de merrie gewoon blijven
rijden. Dagelijkse beweging is zelfs goed voor haar. Zeker de
eerste vier maanden hoeft u echt nergens rekening mee te
houden. Naarmate ze dikker wordt, is het wel verstandig niet
het uiterste te vragen. Verder verschilt het van merrie tot
merrie wat ze wel en niet aankunnen. U kent uw merrie het
beste, dus u kunt ook waarnemen wanneer zij zich niet meer
prettig voelt bij de dagelijkse inspanning. 
Op sommige momenten tijdens de dracht zal de merrie soms
wat koliekachtige verschijnselen hebben. Zelf merken we dit
vaak op rond de vijfde maand, hoewel de vrucht dan nog niet
veel groter is dan een sinasappel, en vaak rond de tiende
maand, als het veulen in de baarmoeder draait. Een week of
zes voor de uitgerekende datum kun je het veulen zien bewe-
gen. Ik vind dat zelf altijd weer een ontzettend ontroerend
maar ook rustgevend moment: het zit erin en het beweegt,
dus leeft. 

In de volgende nieuwsbrief meer over de aanstaande 
bevalling. 



Gezellige avond vol informatie in Exloo

Door: Anna Greidanus 

De show-commissie Noord heeft er zo langzamerhand een 
traditie van gemaakt om in de wintermaanden een avond te
organiseren voor informatie, gedachten uitwisselen en eens
gezellig bijkletsen. Er worden thema’s uitgezocht die aanslui-
ten op de actualiteit, op de doelgroep, dus fokkers en houders
van het Arabische paard, die ook interessant zijn voor ‘nieuw-
komers’. Deze keer waren er twee onderwerpen, nl. EHBO bij
het paard, kundig uit de doeken gedaan door dierenarts 
Drs. Harry Nielen, en de visie van dhr. Leen Taal op oorzaak
en oplossingen voor zomereczeem en aanverwante problemen.
Er is duidelijk veel animo voor deze bijeenkomsten, ook nu
weer hadden zich meer dan 140 (!) mensen aangemeld en zat
de kantine van Hippisch Centrum Exloo bommetje vol.
Het verslag van de lezing en demonstratie van Drs. Harry
Nielen vindt U elders in dit nummer. Mijn verslag begint bij
het terugkeren in de kantine van tientallen verkleumde ver-
bandoefenaars. De ‘eenvoudige doch voedzame maaltijd’, een
heerlijke boerenkoolstamppot deed hen snel ontdooien, de
sfeer was prima en de sterke verhalen waren van hoog niveau. 
Na het eten was er een lezing van de heer Taal van de firma
Novelcure. Een kleine introductie is misschien wel zo handig.
In de laatste 50 jaar is er vreselijk veel veranderd in onze
wereld: industrialisatie, de wijze van voedselproductie en -
bereiding, lucht- en waterkwaliteit, bevolkingsdichtheid, ga
maar door. Het schijnt dat er in ons lichaam 5000 chemische
stoffen gevonden worden die er 50 jaar geleden nog niet in
zaten (hoe goed er toen getest kon worden vertelde het ver-
haal niet, maar toch). De laatste 10-15 jaar is het aantal
allergieën, astmagevallen en de zgn. ADHD kinderen geëxplo-
deerd en steeds vaker leiden specialisten deze problemen
terug naar onze voeding, vooral een overmaat aan geraffi-
neerde suikers. Door de stapeling van gif in ons lichaam lijkt
de overgevoeligheid van generatie op generatie toe te nemen.
Ook oncologen waarschuwen al tijden voor het gebruik van
suiker. Nu blijkt dat er bij dieren eenzelfde beeld te zien is:
honden zijn allergisch voor van alles; katten hebben diabetes:
de erfelijke ziekten zijn niet meer te tellen, zelfs bij kippen.
Ook paarden blijft dit niet bespaard. De populatie is veran-
derd, gegroeid en van de boeren overgegaan in de goedwillen-
de maar niet altijd even kundige handen ven veelal hobbyis-
ten. De heer Taal, chemisch ingenieur, is zich na zijn pensioen
gaan verdiepen in de problemen die zoal bij paarden de kop
opsteken, waarbij hij in eerste instantie zomereczeem op de
korrel nam. Volgens zijn woorden: ‘wat een ellende!’ De dia’s
van kompleet kale en tot rauw vlees geschuurde manen en
staarten waren vreselijk om te zien. Maar ook kreeg hij veel
vragen om hulp van mensen met paarden met gedragsstoor-
nissen, verteringsstoornissen, steeds terugkerende blessures,
en drachtigheidsproblemen. Het komt bij zowat alle rassen
voor, vaker bij Friezen, Fjorden, IJslanders, Haflingers,
Andalusiërs, maar zeker ook bij warmbloeden en Arabieren.
Hij onderzocht een groot aantal van deze paarden, (je gelooft
je ogen niet als je ziet wat die paarden allemaal mankeerden,
en hoe blij je moet zijn met een gezond normaal paard) en
door een speciale bloedtest vond hij bij al deze paarden een-
zelfde soort vergiftiging. Na verder onderzoek herleidde hij de
problemen voornamelijk naar foute voeding en onnatuurlijke

manier van houden. In de moderne paardenhouderij maken wij
het ons paard niet gemakkelijk. Van oorsprong is het een gra-
zer, zijn darmgestel is gemaakt voor het verteren van eenvou-
dige en energiearme plantaardige materie. Hij legt, bijna
altijd in stap, gemiddeld 30 km. per dag af op zoek naar
voedsel en leeft in groepen ter bescherming tegen jagers. 
Dan kan de grote meerderheid eten terwijl de leiders waak-
zaam blijven. Deze rust is noodzakelijk voor het goed verteren
van het voer. Net zoals bij ons bestaat bij paarden het zenuw-
stelsel uit twee systemen, het sympathische en het parasym-
pathische, dat laatste regelt alle processen in het lichaam
wanneer het in rust is. Denk hierbij aan darmperistaltiek,
secretie van verteringsenzymen en dergelijke; het bloed
stroomt langzaam door het lichaam om afvalstoffen op te
nemen, uit te filteren en af te voeren. Het sympathische
zenuwstelsel is er voor de actie, de energie die eerst voor de
vertering werd gebruikt wordt vliegensvlug ‘omgeleid’, de
hartslag gaat omhoog, evenals de ademhaling, de bijnier-
schors geeft adrenaline af waardoor darmbewegingen vertra-
gen en bloedvaten zich vernauwen, het bloed gaat sneller
stromen en de spieren krijgen meer voedingsstoffen aange-
voerd. Actie!  Ooit nagedacht over waarom je niet wilt eten
wanneer je erg nerveus bent, of je moet overgeven bij sterke
inspanning? Je lichaam kan er op dat moment niets mee, en
zegt simpelweg: nu even niet.Als de stress langer aanhoudt,
moet je toch eten, maar het lichaam zal er nauwelijks bruik-
bare energie uit kunnen halen; het wordt snel omgezet in vet
en opgeborgen in het bindweefsel, tot er weer rust is om aan
deze ‘depots’ te beginnen. Daarom is rust voor een sporter
eigenlijk nog belangrijker dan de training en slapen topspor-
ters onevenredig veel meer dan gewone stervelingen. Het
parasympathische systeem doet zijn werk langzaam en lang-
durig, het sympathische kort en snel, waarna het parasympat-
hische het weer overneemt om het lichaam te laten herstel-
len. Dit systeem werkt al eeuwen zo, zo zitten we in elkaar.
Maar als je paard bent, op een manege op stal staat met een
uurtje molen en een uurtje in de bak voltes lopen, terwijl de
hele dag paarden in en uit lopen, dus kuddegenoten verdwij-
nen en weer terugkomen, blijft er voor dit kuddedier niet veel
rust over. Je krijgt kilo’s brok te eten, (5 of 6 kilo is heel nor-
maal want je moet er wel mooi uit zien), voorgekookte gepu-
reerde bijproducten van knollen, granen, en bieten, op smaak
gebracht met soms wel 25% suiker.Als het baasje het nog
beter wil doen krijg je muesli, maar niet de hele rauwe korrel
waar je kiezen en darmen naar snakken, nee, gepoft en geëx-
pandeerd voor betere opname. En door de gewenning aan
zoete brok lust je de granen niet, net als een verwend kind,
dus doen de producenten er flink wat melasse door. Als dan
het baasje nog niet tevreden is, of de beloofde resultaten blij-
ven uit, dan worden er emmers mineralen, vitamines, of larie-
koek als ‘muscle-builder’ in huis gehaald. Wordt het paard
ziek, dan vallen veel te veel mensen in handen van charlatans
en kwakzalvers, die criminele onzin als ‘heilig water’ en
‘helende jungle-stokjes’ verkopen. Kort en bondig: onze paar-
den worden overvoerd, met veel te eiwit –en koolhydraatrijk
voer, er is te veel stress en te weinig ‘graasrust’ om dit rijke
voer te verteren, waardoor het bij de eczeempatiënten als vet
( dhr. Taal noemt dit mitosegiften) wordt opgeslagen in het
bindweefsel. Dit bindweefsel, vooral in manenkam en rond
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staartwortel, raakt verstopt en ontstoken, met als gevolg uit-
treding van lymfevocht, en de muggen waarvan gedacht werd
dat zij juist aanleiding voor de allergie waren, blijken juist
een gevolg, zij komen op de geur van het lymfevocht van de
kapotte huid af. De steken van de muggen leiden weer tot
schuren, meer ontsteking, meer vocht, etc. etc. Een ander
ziektebeeld van deze ‘vergiftiging’ kan zijn dat een paard
broodmager blijft ondanks vele kilo’s voer. Zijn verteringssys-
teem is dusdanig ontregeld dat hij nauwelijks voedingsstoffen
kan opnemen. 

Nu heeft de
heer Taal een
medicatie op
natuurlijke
basis ontwik-
keld, Eczit
genaamd,
waarmee hij
zegt een
groot percen-
tage van deze
patiënten te
kunnen hel-
pen, dan wel
genezen. Zijn
behandeling
reinigt het
lichaam van
de ophoping
van mitose-

giften, zodat het zelfherstellende vermogen van het lichaam
deze taak weer kan overnemen. Hij laat inderdaad dia’s zien
van wonderbaarlijke verbetering en ik weet hoe radeloos je als
eigenaar kan worden en hoe graag je de eigen patiënt zo zou
willen zien. Bij elke lezing neemt Meneer Taal ook enkele
voormalige patiënten of hun eigenaren mee, die allen getui-
gen van grote verbetering dan wel totale genezing.Anders dan
wat andere onderzoekers zeggen en men over het algemeen
aanneemt, zegt hij zomerczeem echt voorgoed te kunnen
genezen. Maar garanties zijn er niet, en het is, U raadt het al,
erg duur. Je moet beginnen met een bloedtest á 150 euro,
waarna hij de medicatie bepaalt en je één, maar vaak twee of
nog meer kuren moet volgen, kosten 170 euro per stuk. Ook
raadt hij aan om een door hem ontwikkeld voer te geven,
waarin een onderhoudsmedicatie zit, ook weer flink aan de
prijs. Door ervaring enigszins sceptisch geworden, (hoeveel
wondermiddelen hebben we niet al uitgeprobeerd, met weer
nul resultaat?) ga ik niet zomaar met een dergelijke theorie
mee, maar het leek mij een aannemelijk verhaal. Ik ben mijn
zomereczeem patiënt vanaf januari ‘05 arm hooi en granen
gaan voeren, 2 delen zwarte haver, 1 deel witte haver, ? deel
gerst en ? deel kippengraan, en rigoureus geen suiker, kuil,
brok, pulp of muesli!, en de afgelopen zomer heeft ze nauwe-
lijks geschuurd. Het kost bij mijn molenaar ca 25 euro voor
100 kilo, ze krijgt 0,6 kilo per dag, zonder werk, ze ziet er
schitterend uit en voelt zich duidelijk tiptop. Ik moet erbij
zeggen dat dit paard niet de karakteristieke vetophopingen
heeft, altijd zo veel mogelijk in de kudde in de wei loopt,
nooit ‘stressig’ overgekomen is en ’s nachts op stal een mine-
ralenzoutblok heeft.
Elk lichaam kan zich zelf in grote mate ontgiften, en als de
inname van die giften wordt gestopt of sterk verminderd, zal
er uiteindelijk een verbetering optreden. 

Als je de kuur geeft, zal het sneller gaan, maar van de plotse-
linge heftige ontgiftiging kunnen de paarden erg achteruit
gaan in conditie. 
Wat betreft de huisvesting kun je moeilijk van alle paardenei-
genaren eisen dat ze vele hectaren land per paard ter beschik-
king hebben, maar men moet zich wel realiseren dat een
paard niet in een box hoort. Met wat wij vandaag de dag van
onze paarden vragen,kunnen ze eigenlijk niet zonder een paar
uurtjes weidegang per dag en zonder mensen in de buurt;
leven in een kudde - ook al is die maar enkele paarden groot-
is een onderschatte noodzaak voor een gezond paard.
Wij eisen veel van onze paarden, ze moeten doen wat we wil-
len, lief blijven en er mooi uitzien, ook al maken we ze soms
doodongelukkig en, met de beste bedoelingen, ziek. 
Ik heb zelf een ervaring op dit vlak, die ik nog steeds niet
kan verklaren. Mijn 2 oude mini-shetjes Henkie en Mouse van
21 werden, ongeveer 9 maanden nadat hun toen 13 jaar oude
dochter Granny door een vreselijk ongeluk stierf, eerst de een
en later ook de ander, zwaar hoefbevangen. 
Aangezien het in februari begon was het duidelijk geen 
eiwitkwestie en ik dacht  dat door de leeftijd de lever slecht
functioneerde. Het zijn altijd buitenponies geweest, die alleen
hooi bijgevoerd kregen en in natte winters ’s nachts in een
loopstal staan. Een eerste kuur van de paardendrogist hielp
wat, later niet meer. Een andere kuur van een kruidenkwibus
hielp helemaal niet, mijn dierenarts zei meteen al: einde ver-
haal. Omdat het een vreemd a-typisch beeld gaf, niet beïn-
vloed door voeding, dan weer iets beter en dan weer echt
slecht, hield ik het met pijnstillers houdbaar, maar bereidde
mezelf erop voor dat ik een knoop zou moeten doorhakken.
Ondertussen moest ik bekennen dat ik, hoewel ik totaal niet
zweverig of alternatief ben, stiekem dacht dat ze Granny mis-
ten. Dus toen ik na 18 maanden dokteren op de Zuidlaarder
markt twee veulentjes kocht (de één mooi en de ander salami-
kwaliteit) eigenlijk als vervanging, was ik toch benieuwd wat
er zou gebeuren. Binnen 2 weken liepen de oudjes weer, de
buut bleef in de kast liggen en de oogjes glommen weer. 
Wie ze nu over de verharding in galop naar de wei ziet ren-
nen, opa en oma en twee giechelige meiden, gelooft mijn ver-
haal nooit. Ik kan niet anders dan erkennen: een blij paard is
een gezond paard. En een gezond paard is een mooi paard.
Deze lezing gaf aanleiding tot heel wat discussie en naar mijn
mening vond dhr. Taal soms de juiste toon niet helemaal; de
emotionele donderpreek wat betreft de shows viel niet goed,
maar ‘the man has a point’. In ons dichtbevolkte landje wor-
den wij genoodzaakt onze paarden op een onnatuurlijke
manier te houden en worden wij verleid onze paarden op een
manier te voeden, die schadelijk voor hen is. Het is alleen
voor sommigen moeilijk te accepteren dat het mogelijk is dat
je niet alles weet. Je hoeft niets voor zoete koek aan te
nemen, maar de mogelijkheid om ergens iets van te leren zou
niet zo maar weggeveegd mogen worden.Voor mensen met
gezonde probleemloze paarden is het makkelijk om deze denk-
wijze weg te wuiven, en gelijk hebben ze. 
Maar bij de mensen thuis, op shows en wedstrijden zie je
genoeg paarden die wel wat mankeren, en als je dat als eige-
naar inziet en er een oplossing voor zoekt, kan je hier toch,
in meer of mindere mate, je voordeel mee doen. 
Het is een kwestie van met andere ogen durven kijken naar de
situatie.
Tot slot, showcommissie Noord, te weten, Anna Greijdanus,
Dick Hols, Sinie en Roelf Muskee en Gerda Stuive, hartelijk
bedankt voor het organiseren van deze interessante avond.
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