
SHOW:

TULIP CUP
SPORT: 

NK ENDURANCE: SUCCES VOOR 
CARMEN RÖMER & FADILAHR 

SHOW:

AMATEUR
KEURING

avs magazine juni 2006.qxd  22-06-2006  00:48  Pagina 1



TTerwijl het seizoen langzaam op volle toeren begint te komen, 
spelen er op de achtergrond voldoende zaken die de individuele
Arabierenliefhebber en/of -fokker al aardig bezighouden! Terwijl
de één de juiste hengst voor de merrie aan het zoeken is, is de
ander alweer bezig met het beginnende show- of wedstrijdseizoen.

Inmiddels zijn er alweer twee toonaangevende shows geweest,
zijn de eerste dressuurwedstrijden verreden en clinics gegeven 
en zijn er alweer topprestaties geleverd in de endurance.

Begin mei vierde de Tulip Cup haar 9e jaargang met toppaarden
en nog mooiere winnaars. Helaas hebben Adriaan Kuijf en Jopie
Smarius aangegegeven dat dit definitief het laatste jaar is dat zij
het boegbeeld zijn geweest voor deze show. Deze gerenommeer-
de show die een permanente en zeer geliefde plek heeft ingeno-
men op de ECAHO showkalender is iets waar wij als Nederland
best trots op mogen zijn. Wij denken als bestuur dat wij namens
de gehele vereniging spreken als wij bij deze onze waardering
uiten voor alle jaren waarin Jopie Smarius, Adriaan en Hennie

Kuijf en alle mensen die op vrijwillige basis hebben meegewerkt
aan 7 fantastische shows in de afgelopen 9 jaar!
Chapeau! voor jullie inzet en jullie toewijding aan het Arabische
Volbloedpaard, op Nationaal en Internationaal niveau!

In IJzerlo en bij de Kossackstud vonden alweer de eerste KNHS
dressuurwedstrijden plaats voor onze ruiters en bij de Fasnatrail
mochten de Arabische Volbloedmerrie Fadilah R (Chantal’s
Fadilah) en haar amazone Carmen Römer het Nederlands
Kampioenschap Endurance prolongeren.

Recenter vond de Amateurkeuring plaats te Bunschoten, alwaar
70 inschrijvers het tegen elkaar opgenomen hebben in rubrieken
aan de hand, liberty en onder het zadel. Door de organisatie
worden alle deelnemers bij deze gecomplimenteerd voor hun
sportiviteit en inzet. Alle uitslagen zijn terug te vinden op de
AVS website.

Eind mei vond ook de Algemene Ledenvergadering van de 
vereniging plaats. Met een (opnieuw) teleurstellend aantal leden
werden een aantal weinig schokkende wijzigingen doorgevoerd
in de reglementen en werd mevr. Dijkman bij acclamatie 
verkozen voor een nieuwe termijn als penningmeester.
Noemenswaardig waren de geuite zorgen rondom de hengsten-
keuring, waarvan het bestuur notie heeft genomen. AVS leden
zullen later dit jaar de gelegenheid krijgen om van mening te
wisselen met het bestuur aangaande deze en eventuele andere
zaken op een daarvoor speciaal georganiseerde avond.

Gezien het feit dat er geen nieuwe meldingen zijn vanuit het
stamboekkantoor vindt u ook geen “Stamboekje” in deze editie
van het AVS Magazine. Voor nu wensen wij u veel leesplezier in
deze editie van het AVS Magazine,
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De foto op de voorpagina van 
Monique Mensing met Z.A. Caliente 
is gemaakt door Jan Kan 
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IN MEMORIAM

Vlak voor het ter perse gaan van 
dit magazine bereikte ons het 
trieste bericht van het overlijden 
van  Tadeusz Ksiniewicz, echt-
genoot van Jacqueline Ksiniewicz-
van de Biggelaar. Tadeusz, voormalig
trainer van de Poolse Staatsstoeterij
Janów Podlaski, is vrijdagavond 9 juni thuis in Velddriel
overleden op de veel te jonge leeftijd van 44 jaar.

Het AVS wil bij deze haar deelneming betuigen aan
Jacqueline en de rest van de familie, kennissen en vrienden.

Tadeusz is in Polen begraven in besloten kring.

Correspondentieadres:
Oude Weistraat 32
5334 LL Velddriel
Tel. (0418) 63 15 30
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SHOW EN SPORT 
GECOMBINEERD IN NOORD SPANJE

Door mevrouw Modderman
Foto's van Alex Valerio, Hasparren, Frankrijk

Dit centrum heeft een grote binnenmanege en een fraai con-
coursveld, waarop de keuring aan de hand in de ochtenduren
plaatsvond en ´s middags de dressuur en het springen verreden
werd. De combinatie show en sport bleek heel goed uitvoerbaar,
de in functie zijnde juryleden voor de keuringen aan de hand
hebben een onvergetelijk weekend beleefd in een zeldzame gast-
vrije en sportieve sfeer met Arabische Volbloedpaarden en heb-
ben genoten van de goede prestaties. In La Gerencia staan meer
dan honderd paarden gestald, pensionpaarden en lespaarden,
overwegend Arabische Volbloeds. De instructie moet van een
goede kwaliteit zijn, de rijkunst van de kinderen stond op een
hoog peil en er werd met veel lef gereden. Het zuidelijke karakter
van de jeugdige ruitertjes klikte goed met dat van hun paardjes.
Vooral in de snelheidswedstrijden kwam dit tot uitdrukking, de
ren op het strand, de cross en het springen, maar ook werd er
netjes dressuur gereden. In de lang niet eenvoudige cross,
gebouwd op een helling, met een grote variatie aan sprongen,
werd duidelijk dat de Arabier een uitstekend veelzijdigheidspaard
is. De bijgeplaatste foto´s kunnen dit bevestigen. Dat het cross
parcours zo veel afwisseling bood op een betrekkelijk klein
terrein, was te danken aan het feit dat vorig jaar het nationale
kampioenschap eventing pony's georganiseerd werd op dit 
centrum. Miõno is helaas erg ver, maar het is beslist de moeite
waard dit evenement eens te bezoeken om van de goede 
eigenschappen van ons geliefde ras te genieten en om de
fijne sfeer, waarin dit alles kan plaats vinden, te proeven. 
De keuring begon met de ruinen rubrieken op zaterdagochtend,
gevolgd door oudere merries en hengsten. ´s Middags moesten
veel van deze paarden dressuur lopen en in de avond een soort
hordenren op het strand. De ren op het strand stond bijzonder
in de belangstelling, het was werkelijk zwart van het publiek. De
zondagochtend was voor de jongere paarden, een enigszins ande-
re volgorde dan wij normaal gewend zijn, maar iedereen kwam
op tijd in de ring. Deze show blijkt een van de grootste shows
van Spanje te zijn en die is gecombineerd met sport, het kan dus
wel degelijk. Eerlijk is eerlijk, de sport is van een hoger niveau,
dan de sport met Arabische Volbloeds in de rest van Europa.
Aan de show namen 87 paarden deel, een paard had zijn 
domicilie op de Canarische Eilanden, enkele andere kwamen 
van Majorca. Uitgebreide uitslagen kunt U ongetwijfeld op
internet vinden, mijn resultaten zijn niet volledig genoeg om 
die te kunnen vermelden.

In het weekend van 13 en 14 mei werd in Miõno de XII ARABES & CO,
een internationale B-Show georganiseerd, gecombineerd met een groot
sportevenement, dat veel publiek trok. Dit alles gebeurde onder de 
bezielende leiding van Mevrouw Almudena Gallego en haar hele familie,
bijgestaan door vele vrienden op haar eigen ruitersportcentrum La Gerencia.
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NK ENDURANCE:
FASNA TRAIL 2006 (CEI**/***)

Tekst Djilan Boelen
Foto’s Marco Santing

Zaterdagmorgen 6 uur, de start van de 160 km. Aan de start 
verschenen zestien paarden waaronder negen Arabische volbloeds.
Onder hen de Nederlands Kampioen van vorig jaar, Fadilah R 
(v. Milak AA) met Carmen Römer in het zadel. Vanaf de start
nam Christina Yeoman met Farouk de Lozelle (Selle Francais) de
leiding. Zij gaf deze de hele dag niet meer uit handen en kwam
om 18.13 uur als eerste over de finishlijn. Carmen Römer finishte
als tweede, vijf minuten voor Marjolein Vos met de NRPS'er

Black Magic en ruim een half uur voor Jannet van Wijk met
Latino (v. Shaklainhoa) en Jeanne Linneweever met Riki’s Macho
Man (v. Drug) die samen reden. Het was dit jaar een spannende
strijd. In de vetgates was goed te zien hoe dicht de deelnemers op
elkaar reden en er werd af en toe stuivertje gewisseld. Het was dus
lange tijd spannend wie de nummers 1, 2 en 3 zouden worden.
Carmen Römer begon 's ochtends ergens halverwege in het veld,
maar door slim rijden en snel aanbieden in de vetgates klom ze
steeds een plekje hoger om uiteindelijk tweede te worden in de
open wedstrijd én dus weer Nederlands kampioen. Dat belooft
wat voor het WK in Aken in augustus!

Zaterdag 27 mei was het zover: het NK Endurance vond plaats op 
en rond het terrein van het KNHS-centrum te Ermelo. Op vrijdag waren 
de weergoden de organisatie nog niet gunstig gezind. Overdag kwam 
de regen met bakken uit de lucht, de ruiters die op die ochtend een 
trainingsrit maakten op een route van de Fasna Trail kwamen nat van 
hun paard. Vrijdagavond werd het gelukkig droog en dat hield aan tot
zaterdagavond. Door de regen was de verwachting dat de route erg 
zwaar zou zijn, maar dit bleek aardig mee te vallen.

Carmen Römer met Fadilah in de vetgate.
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Anita Lamsma (Nederlands kampioen in 2002 en 2003) startte
ook op het NK, ditmaal met Sattarov (v. Dosator). Zij haalde de
finishlijn helaas niet: haar paard werd in de tweede vetgate onre-
gelmatig bevonden en ze moest stoppen. Hetzelfde overkwam
Lisette van Druenen met Escapade II en Karin Sturrus met
Jashdamour (NRPS). In latere vetgates vielen nog meer deelne-
mers af door onregelmatigheid: Dimitria Coljee met Eikenhof ’s
Macho (v. Marsh), Belinda Hitzler uit Duitsland met Experiment
5 en Liz Taylor uit Groot-Brittannië met Falaina Bint Chatanz 
(v. Chatanz). Ook Suzanne van Rijswijk haalde met haar
Holsteiner Call Me Z de finish niet. Zij moest op de laatste 
vetgate stoppen omdat haar paard niet lekker meer liep. Een zure
appel, zo 17 km voor de finish! Wel konden er twee nieuwe 
paarden aan de 160 km-lijst worden toegevoegd: Czarownica LB
(v. Afghanistan) met Marly van Ditzhuyzen en Pikaar (v. Nabob)

met Claudia de Boer. De laatstgenoemde combinatie was tevens
de hekkensluiter van de dag.

Op de 125 km kwamen negen deelnemers aan de start. Deze
afstand werd onderverdeeld in twee groepen. Bij de Young Riders
namen vijf combinaties deel, waarvan er uiteindelijk twee de
finish haalden. Eén combinatie verdwaalde tijdens de eerste lus 
en besloot te stoppen. Als eerste finishte Suzanne Perry uit 
Groot-Brittannië met Fabian Rouge (v. Bonanza), tweede werd
Guinnifer Fuld met Voltrack (v. Drug). Voltrack liet de volgende
dag zien dat hij nog erg fit was door bij de prijsuitreiking tijdens
het applaus een sprint richting de uitgang te nemen. 

Op de 125 km voor senioren kwamen vier combinaties aan de
start, waarvan er drie aan de finish kwamen. Eerste op deze
afstand werd de Duitse Kim Dana Breuner met Nervus
(Deutsches Reitpony). Tweede werd Agnes van Steenis met de
NRPS’er Evito en op de derde plaats eindigde Linda de Vos met
Nikolai (v. Abakan). De vierde deelneemster zag haar paard WFA
Leena (v. Abitibi) op de tweede vetgate afgekeurd worden op
locomotie.

Voor de 106,5 km hadden zich slechts vier deelnemers aange-
meld. Wie de winnaar zou worden, werd al snel duidelijk. De
zeer ervaren Yvonne van der Velde kwam met de al even ervaren
Joy La Vie en Rose (NRPS) met gemak als eerste combinatie over
de finish. Deze combinatie komt normaal gesproken uit op
160’ers, maar omdat Roos pas weer drie weken in training was,
koos Yvonne er in overleg met de bondscoach voor om op de
106.5 km uit te komen. En met succes, zo bleek. Tweede op deze
afstand werd Esther Kalfsbeek met de NRPS-merrie Turfje van de
Veenhoop en als derde eindigde de Duitse Anetta Nothaft met

avs magazine
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Marly van Ditzhuyzen en Czarownica, puur genieten!

Claudia de Boer en Pikaar, toegevoegd aan de 160 km-lijst.
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Frik Basson met Layla ara Francina.

Jannet van Wijk met Latino en Jeanne Linneweever met
Riki's Macho Man.

Linda de Vos met Nikolai en Guinnifer Fuld met Voltrack.

Prijsuitreiking Nederlands Kampioen Lei Römer, Carmen en
Fadilah R en KNHS Federatiebestuurslid Gerda Verburg.

Magnum (v. Nehros). Illyon (NRPS) van Everdien Wink werd op
de eerste vetgate helaas afgekeurd op een onregelmatigheid.

De kortste afstand, de 90 km, had een flink aantal Nederlandse
deelnemers getrokken. Acht combinaties verschenen aan de start,
waaronder een Duitse, een Deense en een Zuid-Afrikaanse deel-
nemer. De laatstgenoemde was Frik Basson, hij reed een paard dat
beschikbaar was gesteld door Eric en Anita Lamsma van Team
Djinti, namelijk Layla ara Francina (v. Marsh). De 90 km kreeg
een heel spannende finish. De nummers 1 en 2 hadden de hele
wedstrijd zo goed als gelijk opgereden. Dat beloofde een eind-
sprint, en dat werd het. De eindstand werd echt pas boven de
finishlijn bepaald: de 90 km werd gewonnen door Els van der
Meulen met een zeer montere Monty R. Monty nam een sprong
vlak voor de finishlijn waardoor hij met een neuslengte voor de
Duitse Tanja Wolters met Gitana (v. Elact) binnenkwam. Derde
werd een debutante op deze afstand: Jeanet Markink met CA Joya
(v. CA Furioso). Wat een mooie binnenkomer! Frik Basson kwam
met Layla als vierde over de finish, maar omdat hij de enige
Young Rider was op de 90 km won hij dat klassement.

De volgende ochtend werden de paarden nogmaals gekeurd, dit
keer voor het transport en de Best Condition. De prijs voor de
Best Condition is eigenlijk te omschrijven als een bevestiging van
goed management. Veel ruiters vinden het winnen van een BC
misschien wel nog mooier dan een eerste plek. Op de 90 km won
Gitana van Tanja Wolters (GER) de BC, op de 106.5 km ging
deze prijs naar Joy La Vie en Rose van Yvonne van der Velde
(NED). Fabian Rouge van Suzanne Perry (GB) was de winnaar
van de BC op de 125 km en op de langste afstand van 160 km
ging deze prijs naar Latino van Jannet van Wijk (NED). 

Daarnaast had het AVS prijzen in de vorm van sierdekens
beschikbaar gesteld voor de beste Arabische volbloeden van de
wedstrijd. Deze prijzen gingen naar Gitana (v. Elact) van Tanja
Wolters (GER) op de 90 km, Magnum (v. Nehros) van Anetta
Nothaft (GER) op de 106.5 km, Fabian Rouge (v. Bonanza) van
Suzanne Perry (GB) op de 125 km en Fadilah R (v. Milak AA)
van Carmen Römer (NED) op de 160 km.

Al met al weer een succesvol Nederlands kampioenschap dat 
soepel is verlopen. Voor volgend jaar wordt wel gehoopt op 
een groter aantal deelnemers. Het deelnemersveld had dit jaar
onder andere te lijden onder het gelijktijdig gehouden Belgisch
Kampioenschap. Maar nu eerst het WK in Aken. De bondscoach
kan kiezen uit een flink aantal gekwalificeerde ruiters en hun
paarden. Het wordt dus nog spannend welke vijf combinaties 
we daar gaan terugzien.
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DUTCH JOY ENDURANCE 
COMPETITIE 2006
Op het moment van schrijven is het weer nog steeds winters
en guur maar de eerste tekenen van de naderende zomer 
hangen in de lucht. 
Dit alles motiveert ons om na een grandioze competitie 
van vorig jaar, voor de derde keer op een rij de inmiddels
populaire endurance competitie te organiseren. Want niet
alleen onze kaderleden promoten onze sport door schitteren-
de prestaties neer te zetten op internationale kampioenschap-
pen, de basissporters vormen ook het gezicht van onze sport
naar de buitenwereld toe. 

Denk maar aan alle publicaties die over de basiswedstrijden
in de Hoefslag verschijnen. En vooral ook voor die basis-
sporters is deze competitie in het leven geroepen. Om de
beste ruiters onder ons te belonen met nuttige en vooral 
educatieve prijzen.

Ook dit jaar is het endurance trainingscentrum DUTCH
JOY van Yvonne van der Velde naamgever van de competitie
en hoofdsponsor. Zij stelt wederom een volledig verzorgde
endurance trainingsweek beschikbaar voor de winnaar van de
endurance jackpot. Deze hoofdprijs is een uitgelezen kans
om - net als Gretha Lijnsvelt, de winnares uit 2005 - de fijne
kneepjes van het endurance 'vak' onder de knie te krijgen en
een week lang in de schitterende Ardennen persoonlijk
getraind te worden door KNHS endurance A-kaderlid
Yvonne van der Velde.

Verder hebben de zeer bekende dressuurruiters Arjen
Teeuwissen en Tommie Visser hun sponsoring in de vorm
van een privé dressuurles op hun stal al toegezegd. Arjen 
is de sympathieke ruiter die succesvol was met zijn paard
Goliath. Hij sleepte met zijn team de zilveren medaille in de

ENDURANCE
Door mw. Modderman

Waarschijnlijk beginnen veel liefhebbers van het Arabische
Volbloedpaard in te zien dat endurance de enige tak 
van paardensport is, waarin een Arabische volbloed op
topniveau in Wereld Kampioenschappen kan scoren. 
De WAHO ondersteunt de wedstrijden voor aankomende
(jonge) paarden, die in 2005 voor het eerst in Frankrijk
werden georganiseerd. 
Het AVS-bestuur heeft de Commissie van Gebruik ver-
zocht weer meer aandacht aan de endurance te besteden.
Een wedstrijd alleen voor Arabische Volbloeds is in het
verleden al eens verreden in Nijkerk (vanuit Stal
Balkenschoten) in klasse I en II. Dit bleek niet reglemen-
tair te zijn en werd niet meer toegestaan. Het moet een
opengestelde wedstrijd zijn. 
Het jaar daarop werd een open wedstrijd in Ermelo
gehouden. De kosten en het werk van een goed uitgezette
wedstrijd zijn enorm, dat was een tweede maal niet haal-
baar. Zo werd er een andere manier gezocht en gevonden,
samenwerking met een bestaande organisatie in een mooie
omgeving met een goed, niet al te zwaar parcours door de
natuur, zonder al teveel verkeer.
De Sprengenrit, Laag Soeren, geheel in gebied van
Natuurmonumenten en Gelders Landschap. Tijdens deze
rit was in de Klasse I, een extra klassement voor uitslui-
tend Arabische Volbloeds, dit ter aanmoediging voor de
beginnende ruiters. Er waren in het totaal 84 deelnemers
ingeschreven in deze rubriek, waaronder 16 Arabische
Volbloeds, aan start verschenen er 12, waarvan 6 combina-

ties aan de gestelde eisen voldeden. 
Vijf deelnemers konden niet worden geplaatst i.v.m. een
verplichte rust of snelheidsoverschrijding, maar werden
wel goedgekeurd. Een deelnemer had een te laag tempo
gereden. Winnaar van de wedstrijd en tevens beste Arabier
werd Xaba, schimmelruin (ex Gobi RV)v. Balasjow u.
Xasanina met Rozemond Zigterman, 9e =2e Figaro
Fantasia, vosruin v.Stallone u. Myrouch, met Lenneke
Biel, 13e=3e Omar Romeo Boy, vosruin, v.Romeo Boy u.
Fazarah met Annemieke v.d. Sande, 17e=4e Noniusz,
d.bruine ruin v. Wachlarz, met Suzanne Pen, 24e=5e
Amurath Kasan, schimmelruin v. Susdal u. Kimi met
Pieter ter Veer,26e=6eCenny LB v. Pobeg u.Furno Femina
met Sheila Coolen. De prijswinnaars waren gelukkig en
vonden het een goed initiatief en hopen op continuering.

In België werd een clinic verzorgd door Ronny Vosch in
samenwerking met de VLP-commissie Endurance. Deze
clinic werd goed bezocht, er waren drie gastsprekers: een
hield een verhaal over paarden, waar je zoal op moet let-
ten, een specialist op voergebied, de heer Peter Bollen van
Cavalor en als derde, de heer Pierre Arnould, zeer interes-
sant de trainer van het Belgische Nationale Endurance
team. 
Hij gaf een zeer belangrijke uiteenzetting van de training
van zowel ruiter (Ja, ook die moet fit zijn) als het paard.
Het zou zeer de moeite waard zijn als wij in Nederland
iets dergelijks zouden kunnen organiseren, dit kan veel
teleurstellingen en fouten voorkomen en goede resultaten
tot gevolg hebben.
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ARABISSIMO 2006
2 EN 3 SEPTEMBER 2006
Zoals reeds eerder gepubliceerd is, hopen wij ook dit jaar weer de
wedstrijd waarin de Arabische volbloed zijn veelzijdigheid zo bij
uitstek  kan tonen, te organiseren op de unieke terreinen van de
Heer Gert Boonzaayer in Renswoude.
Uitgeschreven worden: Liberty, dressuur, speed, cross-country en
springen.
De dressuurproeven (2 proeven, in alle klassen) en het springen
zijn aangevraagd bij de KNHS en tellen dus voor punten. 
In deze wedstrijden moet men inschrijven in de klasse waarin
men startgerechtigd is. Voor de niveaus is men vrij te kiezen, 
het niveau van de dressuur moet dan passen bij de overige 
onderdelen. Voorbeeld: Een M-dressuur combinatie, zonder
springervaring kiest het C-niveau en moet dan een B-proef 
rijden (natuurlijk niet voor KNHS-punten).
De Liberty is een verplicht onderdeel, opdat ook type in deze
wedstrijd een belangrijke rol blijft spelen. Om misverstanden te
voorkomen de liberty wordt puur op type, conformatie en bewe-
ging beoordeeld. De stap moet getoond worden aan de hand op
de driehoek, draf en galop vrij. Het gaat om een mooie ontspan-
nen ruime beweging, geen gestress en gejaag, zoals tijdens shows
vaak het geval is. Verkleden is dus onbelangrijk, mag wel. Het
paard moet wel binnen een minuut te pakken zijn, zoniet dan
volgt uitsluiting. Dressuur is een verplicht onderdeel om zeker te
zijn van een voldoende goed afgericht paard. De speed wordt
beoordeeld op snelheid en conditieherstel. Hartfrequentie wordt
in rust gemeten, direct na de proef en 20 minuten na de proef.
Uit de overige onderdelen mag men een keuze maken, men kan
dan starten in een biatlon, triatlon, allround (Liberty plus 3
onderdelen) of de Arabissimo, liberty en dressuur vormen dus 
al een biatlon.

De wedstrijd wordt uitgeschreven in drie niveaus: C, B en A. C

is het laagste niveau. De dressuurproeven zijn de proeven van de
maand september.

Onderdelen C-niveau
Liberty
B-dressuur
Speed 400 meter
Cross Country (natuurlijke hindernissen, greppels, boomstam-
men en water doorwaden.) max. hoogte 80 cm, snelheid 350 
per minuut, voor iedere begonnen seconde sneller of langzamer
0,25 strafpunten, lengte 1000 meter
Springen 80 cm
B-Niveau
L1-dressuur
Speed 400 meter
Cross Country max. hoogte 90 cm, 400 meter per minuut, voor
iedere begonnen seconde sneller of langzamer 0,25 strafpunten,
lengte 1500 meter.
Springen 90 cm.
A-Niveau
M-2 dressuur
Speed 400 meter
Cross Country max. hoogte 90 cm, 450 meter per minuut, voor
iedere begonnen seconde sneller of langzamer 0,25 strafpunten,
lengte 2200 meter
Springen 100 cm

Inschrijvingen zenden aan Mevr. Vivian Reissel voor 1 augustus.
Tweegelandenb.weg 29, 4836 BK Breda
Deze wedstrijd geeft veel voorbereidend werk, graag tijdig
inschrijven. De KNHS-proeven met startcoupons, op internet 
is een inschrijfformulier voor de Arabissimo.

wacht (Sydney 2000) en was Nederlands kampioen in 1999.
Momenteel bereidt hij thuis zijn jonge paarden voor op de
dressuurwedstrijden op het hoogste niveau. Rabo-Talent
Tommie - opvallend door zijn vrolijke en energieke uitstra-
ling - is op jeugdige leeftijd al het professionele dressuurvak
in gegaan. Juist hij is benaderd voor sponsoring vanwege het
feit dat hij op zo’n jonge leeftijd al voor zichzelf is begonnen
in een vrij risicovol beroep. Als iemand weet hoe je al in een
relatief vroeg stadium professioneel met je sport omgaat dan
is hij het wel. 

Beiden zijn tevens leerlingen van Anky van Grunsven en dus
door één van de beste dressuurruiters ter wereld opgeleid. 
In de toekomst hopen we ook Anky zelf te kunnen strikken
maar zover is het nog niet.

Dit alles is natuurlijk fantastisch nieuws en wij hopen op
deze manier de endurancesport bekend te maken bij andere
(top)sporters. Het helpt om de sport een nog professioneler
gezicht te geven wanneer de bekende namen uit ‘de’ paarden-

sportdiscipline – dressuur is toch wel één van de meest
bekende vormen van paardensport – kennis maken met
goede endurance ruiters en van hen leren waar het om 
draait in onze sport. 

Wat verder nieuw is, is de ponyranking. Op veler verzoek dit
seizoen voor het eerst in het leven geroepen en gesponsord
door ruitersportzaak Hippo Care uit Liessel. Ook hebben 
we een nieuwe sponsor gevonden in de pas opgerichte
Draververeniging, die logischerwijze een speciale ranking
voor dravers sponsort. En de eveneens pas opgerichte vereni-
ging voor Arabische sportpaarden heeft toegezegd prijzen ter
beschikking te stellen, speciaal voor de leden van hun vereni-
ging. Voor deze ruiters maken we ook een aparte ranking.

Inschrijven is mogelijk tot 1 juli! 

Brigitte Kilian en Erwin de Wolff

www.endurancecompetitie.com
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AVS DRESSUURWEDSTRIJD
25 MEI 2006 OP DE KOSSACK STUD

Foto Sabrina V.

Helaas begon de dag met veel regen, maar de 
ruiters en de paarden reden er dapper doorheen,
bewonderenswaardig want het is toch moeilijker
rijden. Er werden zelfs hele goede punten gere-
den. Martha van Soest met Dijkhoeve Macho 
(Garwolin x Marielle), B dressuur en Suzanne
Troost met Kifaayah ( Kar Halcon x Rashidaa),
L1 dressuur  behaalden zelfs 196 punten voor
hun respectievelijke proeven, goed voor 2 winst-
punten! Zeker met de nieuwe proeven, waar
menigeen nog aan moest wennen, is dat een 
hele goed prestatie. Gefeliciteerd, en felicitaties
natuurlijk ook voor alle andere ruiters met hun
behaalde punten.

Met behulp van de ringmeester Stan Nat werd 
in de lunchpauze de grasbaan een paar meter 
verlegd, zodat de M1 en M2 niet in de kapot
gereden hoefslag hoefde te rijden. In de pauze konden 
de mensen genieten van een wervelende presentatie van
hengsten, merries en veulens van de Kossack Stud. 
Tegen de tijd dat de Z-ruiters de baan in mochten, kwam 
de zon ook nog even om de hoek kijken. Al met al een zeer
geslaagde wedstrijddag, welke ook is opgenomen in de  
dressuurcompetitie. De uitslagen van deze wedstrijd zijn

terug te vinden op de website van het AVS (www.avsweb.nl)
evenals alle wedstrijden die er nog aan komen !

Tot de volgende !

Namens de comissie gebruik,
Vivian Reisel

Op hemelvaartsdag hield de Kossack Stud te Middenbeester 
hun jaarlijkse bedrijvendag. Ook dit jaar mocht de commissie Gebruik 
van het AVS op deze dag een dressuurwedstrijd organiseren op het 
terrein van de stoeterij, met dank aan de familie den Hartog voor 
het ter beschikking stellen hiervan.

Karin de Graaf-Wolf met RH Menuschkin (Focus Khemali x Mena 
v. Menes) en Marian Leijenhorst met RH Pajkovski (Focus Khemali x
Pajturma v. Drug).
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REGIONALE KEURING NOORD 
EN DE LOWLAND ARABIAN CUP

Foto’s Jan Kan

De Regionale Keuring Noord 2006 wordt georganiseerd op 
12 augustus 2006 op het Hippisch Centrum Exloo. Omdat
direct na de regionale show, de LowLand Arabian Cup wordt
georganiseerd, is dit de unieke kans uw paarden tijdens een
regionale show in een internationale ambiance te kunnen tonen.
Ook zal de ring weer geheel in oosterse sferen worden aan-
gekleed. De prachtige Marokkaanse tent, een schitterend beeld
van Carry van Danzik en het levensgrote woestijndecor, zullen
daar zeker aan bijdragen. Iedereen die in 2005 is geweest, zal zich
vast nog wel herinneren, wat een schitterend beeld de prachtige
geshowde paarden tegen de woestijnachtergrond opleverden. 
En hoe vertederend de geshowde veulens waren, die zodra zij 
de kans kregen, even neus aan neus kennis gingen maken met
hun bronzen leeftijdsgenootje. 

De LowLand Arabian Cup:
Op zaterdagavond 12 en zondag 13 augustus, aansluitend 
aan de regionale show, wordt er op het Hippisch centrum een 
internationale B-show georganiseerd, de LowLand Arabian Cup.
Daarmee is het voor u als deelnemer dé mogelijkheid om in 
één weekend aan twee shows deel te nemen. De zaterdagavond 
is gereserveerd voor de 1-3 jarige hengsten, de ruinen en de 
liberty. Natuurlijk wordt de avond afgesloten met een daverend
feest, waarbij de Rodeostier ‘Herman’ niet ontbreekt. 

De keuringen:
De keuring vindt weer plaats in de grote binnenbak van het
Hippisch Centrum en ook de voorring is binnen. Dus weer 
of geen weer, wij blijven droog. Naast de rubrieken aan de 
hand, zijn er rijrubrieken voor merries, hengsten en ruinen.
Waarom niet uw veulen aan de hand showen en uw merrie 
aanbieden voor de premiekeuring? Er zal ook een 
premiekeuring zijn voor zowel merries als voor ruinen.

Strodorp:
In het strodorp zullen diverse stands met paardensportartikelen,
kunstvoorwerpen, kunstnijverheidproducten etc. te vinden zijn.

Prijzen:
Naast linten en bekers krijgen de kampioenen van zowel de
regionale keuringen als de LowLand Arabian Cup een prachtig
kunstvoorwerp. Ook de rijrubrieken worden niet vergeten. En
iedere deelnemer ontvangt een reproductie van een prachtige
ingelijste tekening, die speciaal voor Exloo gemaakt is door 
Anja Meeldijk. De inschrijvingen voor de regionale keuring gaan,
zoals gewoonlijk, via het stamboekbureau. Voor de LowLand
Arabian Cup kunt u de voorwaarden plus het inschrijfformulier
downloaden van onze website: www.lowlandarabiancup.nl

Stallen:
Voor de reservering van de stallen moet u bij de Showcommissie
Noord zijn. Reserveren kan uitsluitend schriftelijk (brief, fax of
mailtje) tot uiterlijk 20 juli 2006. U dient voordat u over uw stal

kunt beschikken het stalgeld te hebben voldaan. Dit kan zowel
door overmaken van het stalgeld op onze bankrekening, dan 
wel door dit contact te betalen aan de stalmeester, bij aankomst
in Exloo.

Er is van te voren een stalindeling gemaakt, waarbij zoveel 
mogelijk met uw wensen rekening is gehouden. Er kan niet 
van deze stalindeling worden afgeweken. Wij hanteren daarbij
het principe, wie het eerst komt, het eerst maalt. Een stal voor 
de regionale keuring kost 65 euro en u kunt tot zaterdagavond
12 augustus voor 19.00 uur over deze stal beschikken, daarna
moet de stal weer vrij zijn opgeleverd. Wilt u langer van de stal-
len gebruik maken, omdat u bv. uw paard ook voor de LowLand
Arabian Cup heeft ingeschreven, vermeld dit dan bij uw reserve-
ring. De kosten voor een stal zijn dan 100 euro.  In dat geval
dient u de stal uiterlijk maandag 14 augustus om 12.00 uur op
te leveren.. De stallen zijn in principe opgestrooid met houtkrul-
len. Voor voer dient u zelf te zorgen. Er is, eventueel, hooi via de
Showcommissie te koop. Aanvoer van paarden is mogelijk vanaf
donderdag 10 augustus 16.00 uur en zaterdag vanaf 06.00 uur.
Tussen 22.00 en 06.00 uur het Hippisch Centrum gesloten en
kunnen er geen paarden worden aangevoerd. De paarden kun-
nen tot uiterlijk zaterdagavond 12 augustus 2006 19.00 uur in
de stallen blijven. 
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WAHO PLAQUETTE
In 2005 heeft de WAHO een plaquette in het leven geroepen 
ter promotie van het Arabisch Volbloedpaard op nationaal 
en internationaal niveau. De plaquette komt toe aan een 
IN NEDERLAND GEFOKT, GEREGISTREERD en 
NOG STEEDS IN NEDERLAND AANWEZIG Arabisch
Volbloedpaard wat, aantoonbaar, op bijzondere wijze gepresteerd
heeft in de sport, de show en/of de fokkerij, in het heden of 
het verleden, liefst op een veelzijdig en internationaal niveau.

Dit schrijven is dan ook een uitnodiging aan u allen om uw
favoriet voor te dragen voor deze prestigieuze prijs voor het 
jaar 2006.

Een door het bestuur aangewezen commissie, met een 
veelzijdigheid aan kennis over het Arabisch Volbloedpaard, 
zal zich vervolgens buigen over de inschrijvingen en een 
winnaar kiezen die aan bovenstaande criteria voldoet.

In het volgende AVS Magazine zult in het stamboekje een inschrijf-
formulier terugvinden om daarmee uw favoriet voor te dragen. 
Wij publiceren bovenstaande tekst op voorhand dat u er alvast 
over na kunt denken en eventuele gegevns kunt gaan verzamelen.

Paarden voorgedragen in vorige jaren mogen opnieuw 
inschrijven. Wij hopen op veel enthousiaste voordrachten!

Sponsormogelijkheden:
Natuurlijk kunt u de organisatie helpen door als sponsor op te
treden. Naast de mogelijkheid van een rubriek of een kampioen-
schap te sponsoren, kunt u ook een advertentie in het program-
maboekje plaatsen. Ook voor sponsoren van gebruiksartikelen
zijn er diverse mogelijkheden. Sponsoren zijn natuurlijk de gast
van de Show Commissie en mogen, indien men dat wenst, zelf
hun prijs uitreiken. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de
Showcommissie Noord of bij de Fam. R. Muskee.

Even samenvatten:
• Regionale keuring Noord op zaterdag 12 augustus 2006
• LowLand Arabian Cup zaterdagavond 12 en zondag 

13 augustus 2006
• Locatie: Hippisch centrum Exloo, Valtherweg 27A, Exloo
• Stallen beschikbaar, opgestrooid met houtvezel
• Stallen uitsluitend schriftelijk reserveren via 

Showcommissie Noord voor 20 juli 2006
• Het stalgeld moet betaald zijn voordat u over uw stal 

kunt beschikken.

• Zelf voer meenemen. Indien nodig hooi te koop via 
de Showcommissie Noord.

Reserveringsadres stallen.
Showcommissie Noord,
Secr. Mw. G.Stuive-Verkuil, 
A.Oostingweg 9, 7853 TD  Wezuperbrug
Tel.: 0591 - 382207 / 06 - 45224016 / fax: 0591 - 387125 /
info@questarabians.nl  
Rabobank Borger-Klenckeland, rek.nr. 35.92.04.651 
t.n.v. Show. Comm. Noord, Emmen.

Sponsormogelijkheden: 
Showcommissie Noord,
Secr. Mw. G.Stuive-Verkuil, A.Oostingweg 9, 
7853 TD  Wezuperbrug
Tel.: 0591 - 382207 (na 18.00 uur) / 06 - 45224016 / 
fax: 0591 - 387125 / info@questarabians.nl  
of
Fam. R.Muskee, 0049 - 5947 999807 / fax: 0049 - 5947 999808

avs magazine juni 2006.qxd  22-06-2006  00:48  Pagina 11



O

avs magazine

12

VETERAAN VAN DE MAAND
ANAGASKA

Op 1,5 jarige leeftijd werd zij tweede op de keuring. Op haar
derde jaar werd zij naar Dhr. van de Mey in Noordwijkerhout
verkocht en ook gedekt. Tot haar vijftiende jaar bracht ze elk jaar
een gezond veulen van Romeo Boy. Onderwijl werd zij als mane-
ge-paard ingezet. In 12 jaar tijd heeft zij veel beginners vertrou-
wen op de paardenrug gegeven. Ze heeft veel hengstveulens
gebracht die vaak naar het buitenland verkocht werden. 
Op haar vijftiende jaar werd zij gekocht door de familie Jansen.
Aanvankelijk werd ze als kinderpony door Mirte, Linnet en
Joram Jansen in de westernsport gebruikt, maar zij bleek zo
talentvol te zijn, dat zij vanaf haar 17e jaar serieus op wedstrijden
werd uitgebracht. Uiteindelijk stapte moeder José Jansen van
haar verzorgpaard ook over op Anagaska. 
Op 19-jarige leeftijd bracht zij nog een zoon. Dit was dus haar
13e veulen. 
In de loop der jaren heeft Anagaska met Mirte of José Jansen op

haar rug een hele reeks prijzen gehaald, waarbij vader Gerard
Jansen vaak als groom fungeerde. Ondertussen maakte Linnet
Jansen nog steeds stapritjes door het bos met haar, wat voor bei-
den genieten was. 
Vooral in Horsemanship, Trail en Western Riding behaalde ze
veel prijzen, en daarmee heeft ze ook diverse Allround kampi-
oenschappen behaald. De laatste jaren werd daar ook Versatile
Horse aan toegevoegd. 

Een greep uit de behaalde successen: 
• Nederlands Kampioen Western Riding NK WRAN 1999
• Derde plaats Jeugd Horsemanship NK WRAN 1999
• Nederlands Kampioen Jeugd Horsemanship NK WRAN 2000
• Tweede plaats Amateur Western Riding NK WRAN 2000
• Tweede plaats Jeugd Western Riding NK WRAN 2000
• Derde plaats Jeugd Trail NK WRAN 2000

Maquillo
Sacudir

Jabonera
Nagasaki

Tabal
Nevisca

Campera
ANAGASKA

Comet
Little Star

Latawica
Dabrana

Noran
Mielka

Bashida

Op Koninginnedag 1979 werd bij de heren Terstappen in Seuwen een 
merrieveulen geboren uit moeder Dabrana. Van zowel vaders als moeders 
zijde was zij prestatie gefokt. Haar vader Nagasaki  behaalde na slechts een
korte training een AA IBOP certificaat (dit is het hoogst haalbare bij deze
prestatie-indicatie toets). Hij is een Spaans gefokte Arabisch Volbloed en werd 
door de ons allen bekende heer Houtappel naar Nederland gehaald. (Jan Calis
bracht de hengst in die tijd dikwijls voor op keuringen). Deze lijn is zuiver prestatie
gefokt. Haar Engelsgefokte grootvader Little Star en overgrootvader Noran
zijn bekend als vaders van internationale springpaarden.
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• Nederlands Kampioen Versatile Horse NK WRAN 2001
• Derde plaats Trail Amateur NK WRAN 2001
• Derde plaats Jeugd Horsemanship NK WRAN 2001
• Eerste plaats Western Horsemanship klasse A ECAHO 

Deurne 2001
• Derde plaats Versatile Horse NK WRAN 2002 
• High point title 2001 Amateur Western Riding
• Prestatiepredikaat Western Horsemanship AVS
• Prestatiepredikaat Trail AVS

Haar goede wedstrijdresultaten leverden haar dus twee prestatie-
predikaten op. Ze was op weg naar het derde predikaat, maar
werd voor die tijd op 22-jarige leeftijd teruggetrokken uit de
wedstrijdsport. Het was mooi geweest. 

Bijzonder is vooral dat zij zich op oudere leeftijd liet omscholen
van een manegepaard dat uit balans liep, tot een succesvol wed-
strijd- en recreatiepaard, want ook voor buitenritten is zij zeer
geschikt. Dit heeft ook te maken met haar bijzonder prettige
mensvriendelijke karakter, typerend voor het Arabisch Volbloed.
Ook kleine kinderen konden veilig met haar omgaan. 
Daarbij was zij nooit kreupel of ziek. Je moest wel flink aan haar
werken, want zij had geleerd zichzelf te sparen en vooral niet te
hard te werken, wat alleen maar zeer verstandig was, gezien haar
achtergrond. 
Afgelopen november heeft ze nog een demonstratie westernrijden
in Rucphen (Arabian Nights) gegeven, omdat op dat moment
(één week na het Nederlandse Kampioenschap westernrijden) 
niemand beschikbaar was. In één week tijd heeft ze toen haar
changementen, zijpassen etc. even ingeoefend en keurig laten 
zien op de demonstratie. Dat geeft wel aan hoe fit ze nog is. 

Momenteel geniet zij van haar oude dag. Zij staat lekker in de wei,
maar gaat nog graag mee op buitenritten. Aanvankelijk is ze dan
wat stram, maar na een kwartiertje kan het haar niet hard genoeg
gaan. Soms moet ze tegen zichzelf beschermd worden, omdat ze
nog zo kan dollen dat ze de volgende dag spierpijn heeft. 
Ze ziet er ook nog zeer patent uit voor haar 27 jaar.
Buitenstaanders schatten haar altijd jaren jonger.
Wat haar vooral zo bijzonder maakt en de lieveling van de hele
familie, is haar bijzonder vriendelijke karakter naar mensen,
vooral kinderen, haar onverstoorbaarheid naar andere dieren,
zoals honden en katten, en haar betrouwbaarheid in het verkeer,
bos en veld. 
Saai is ze echter nooit geweest. Op wedstrijden was zij een plaag
voor ruiters met een hengst, omdat zij elke wedstrijd hengstig
was, en dit zeer duidelijk liet merken. De hengsten vonden haar
ook erg leuk. 
Ook heeft ze altijd ondeugende streken gehad, zoals even bokken
tijdens de buitenrit of haar staldeur zelf openmaken en op pad
gaan, en dan net buiten bereik blijven lopen. Nog steeds loopt ze
graag een alternatieve route naar buiten zodat ze onderweg een
illegale pluk hooi kan meepakken. 
Wat betreft haar uiterlijk is ze altijd een robuust paard geweest,
met flinke bespiering, vooral aan haar achterhand. De dierenarts
geeft altijd complimenten over haar beenwerk. Daarbij heeft ze
een prachtige lange, gebogen hals en nek met manen tot onder
de halslijn. Zodra ze loopt komt haar volle staart omhoog, 
zodat ze van een afstand al duidelijk als Arabier herkenbaar is.
Haar hoofd wordt met de jaren steeds fraaier. 
Feitelijk is zij de ideale Arabisch Volbloed. Uiterlijk als zodanig
herkenbaar, zeer vruchtbaar, zeer robuust, presteren èn een zacht
en mensvriendelijk karakter. Wat wil je nog meer!
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PANDORAAH BEST IN SHOW 
OP DE TULIP CUP 2006

Tekst en foto’s Thalysia Fabrie

Tot Best in Show werd op zondagmiddag de jaarlingmerrie
Pandoraah (Padrons Psyche x Bint Bey Shah) verkozen. Ze is
gefokt door Bob Boggs (USA). Pandoraah is een vol zusje van
de overbekende hengst Psytadel. Een interessant gegeven is dat
de jaarlinghengst Monarcos DD (eig. Dejonckheere, België)
vorig jaar de Best in Show titel op de Tulip Cup won en hij is
een zoon van de eerder genoemde Psytadel. De Tulip Cup bleef
dus als het ware in de familie. Niet alleen binnen de Padrons
Psyche/Psytadel-tak, maar 
de Cup mocht wederom mee naar 
België, naar Ann en Bernard Joye van 
Joy Horses, de trotse eigenaren van Pandoraah. Pandoraah
blonk op alle fronten uit. Het is een merrie met het gouden
randje, met bijna perfecte scores in haar rubriek op type en
hoofd en 
hals en daarnaast in het bezit van vlotte gangen.

Zaterdagochtend werd begonnen met de veulenrubrieken.
Winnares van de merrieveulens werd de in januari geboren
Dõna Kristina J (Extreme x Danuta) van fokker/eigenaar.
Jadem Arabians, België. Een tweede plaats was er voor 
Psadisha (Psadisho Ibn Estasshan x Baracca) van fokker/
eigenaar Sax Arabians, Duitsland.
Bij de hengstveulens ging de overwinning naar de opvallende
Michelangelo (Aja Shakakhan x Miza) van fokker/eigenaar
Tersk Stud, Rusland. Tweede werd Al Nadir I (Al Nadir 
Ibn Krushinka x Verena) van fokker/eigenaar Sax Arabians,
Duitsland.

Een superklasse volgde hierna; maar liefst 15 jongedames 
kwamen in de ring voor de rubriek 1-jarige merries en was
daarmee de zwaarst bezette klasse van de gehele show.
Winnares werd de latere Best In Show Pandoraah (Padrons
Psyche x Bint Bey Shah) van fokker Boggs USA en eigenaar 
Joy Horses- België. Pandoraah werd op de voet gevolgd door
LVA Nirvana (Enzo x Nijona), een kleindochter van Padrons
Psyche en de enige die Pandoraah nog enigszins kon volgen
qua punten. LVA Nirvana is gefokt en in eigendom van
Lillyview Arabians- UK. Op 12 punten afstand werd LVA

Nirvana gevolgd door Sharuby HP (Maydan Madheen x
Shaneekha) van fokker/eigenaar H. Preuss, Duitsland. 
Sharuby is een driekwart zusje van een eerdere Tulip Cup 
Best In Show: Princess of Egypt (Orayan x Shaneekha), 
die de titel in 1999 won.

Ook de rubriek voor de jaarlinghengsten was met 12 deelne-
mers uitstekend gevuld, met als winnaar BG Marcus (Khidar x
J&J Aqina) van fokker/eigenaar B. Goossens, België. Ook van
BG Marcus kan worden gesteld dat het dier gezegend is met
een enorme hoeveelheid type en goede gangen. BG Marcus
werd gevolgd door SL Kasjmir (Psytadel x Salaa Diva) van
fokker J. Vaessen en in eigendom van A. Toikkanen, België,
en derde plaats werd ingenomen door de opvallende schimmel
Emotion (Eternity Ibn Navaronne D x Praetoria) van Gestut
Osterhof, Duitsland.

Negen inschrijvingen meldden zich vervolgens voor de rubriek
van de 2-jarige merries. De mooie, langgelijnde schimmel
Ganga (Emigrant x Granada) van fokker/eige-naar Krysztof
Poszepczynski uit Polen  werd winnares. Ze werd gevolgd door
NA Liliara (Nagadir x Lilia) van fokker/eigenaar Nasir El Allam
en S. Garde-Ehlert uit Duitsland. Een derde plaats ging naar
Redwood Lodge Saffron (WH Justice x RL Antiquaa) van
Redwood Lodge Arabians, België.

Het weekend van 6 en 7 mei op het Hippisch Centrum te Deurne stond in
het teken van Nederlands bekendste Internationale Show voor Arabische
Volbloedpaarden: de Tulip Cup. De Tulip Cup is een jaarlijks terugkerend
evenement en wordt georganiseerd door dhr. A. Kuijff en mevr. J. Smarius.
Ook dit jaar hadden de organisatoren er weer een gezellige show 
van weten te maken. 119 inschrijvingen hadden zich aangemeld,
met deelnemers uit diverse landen. De kwaliteit was over het 
algemeen goed te noemen, met een aantal uitschieters naar boven.

Junior Champion: Colts BG Marcus 
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De rubriek voor de
tweejarige hengsten
werd een prooi
voor typische
schimmel Mahrabi
PA (Eternity Ibn
Navaronne D x
Maharani HBN)
van fokker/eigenaar 
J. Ware, UK. Een
tweede stek was er
voor ES Jawad
(WH Justice x Area Amaida) van fokker Equid Systems, Italië
en in eigendom van Joseph Geenen, Frankrijk. Een keurige
derde plaats was er voor de Nederlandse inzending Ylusion F
(Psytadel x Yafit). Ylusion F is een paard dat van meet af aan in
deze rubriek uitblonk door zijn spectaculaire draf. De hengst is
gefokt door H. Kuijff-vd Zwet en in eigendom van A. Kuijff.

Een kleine, maar kwaliteitsvolle klasse was de rubriek voor 
de driejarige merries. De verschillen tussen de top drie lagen
niet ver uit elkaar: het betrof slechts 1 puntje. 
Winnares werd Miranda Psy (Padrons Psyche x EA Miracle)
van fokker North-USA en in eigendom van Halsdon Stud,
UK. Een tweede plaats ging naar Sweet Inspiration (Om El
Extreem x BS Sanadika) van fokker/eigenaar M. Horn
(Duitsland), gevolgd door Mahala (al Lahab x Mahasin II) 
van fokker. S. Reiter, Duitsland en in eigendom van 
Rabab Stud, Egypte.

De laatste klasse op zaterdag betrof die van de driejarige 
hengsten met 4 inschrijvingen. Winnaar werd de uit Israël
afkomstige AA Assal (Laheeb x Asia) van fokker Avi Aharoni 
en geleast door Jadem Arabians, België. AA Assal is de huidige
Junior Nationaal Reserve Kampioen van Israel. Tweede in de
rubriek werd Lorenzo El Bri (CH El Brillo x Lara El Ludjin)
van fokker La Movida Arabians, Oostenrijk en in eigendom
van M. Matt, Oostenrijk.
De derde plaats ging naar Hope Ibn Escape (Escape Ibn
Navaronne D x Sarai Bint Navaronne P) een inbred 
fokproduct van fokker Despeghel uit België en in 
eigendom van Klarenbeek Arabians, Nederland.

De zaterdagavond was door de organisatoren gereserveerd voor
een BBQ en een fokkersavond met gezellige muziek. Tot in de
late uurtjes werd er gefeest, maar een ieder was op zondagoch-
tend weer op tijd present voor het vervolg van de Tulip Cup.

Op zondag werd gestart met de 4-6 jarige merries. Een kleine
klasse met 4 deelneemsters. De winnares stond 5 punten los
van de nummer twee, hoewel de juryleden niet helemaal 
unaniem waren in hun oordeel over La Dolce Vita (Versace x
Bint Bint Mierka). Ze is gefokt door J. Johnson, USA en in
eigendom van Tucana Arabians, UK. Een tweede plaats was 
er voor Borodina (Piligrim x Molvina) van fokker/eigenaar
Tersk Stud, Rusland. De derde plaats ging naar Morning
Breeze J (Ekstern x Morning Light VF) van fokker Jadem
Arabians-België en in eigendom van Klarenbeek Arabians,
Nederland.

Een klasse van jonge macho’s volgde. Tien deelnemers meldden
zich voor de  4-6 jaar oude hengsten.  Een goede rubriek met
een hele sterke top 5 en met paarden waar we vast nog veel
meer van gaan horen. Winnaar werd de typische en mannelijk
ogende Valerio Ibn Eternity VI (Eternity Ibn Navaronne D x
Hafiti Vogue). Hij is gefokt door M. Smits, België en in eigen-
dom van Samsara Arabians, België. Een positieve verassing op
de show was de tweede geplaatste Emiliusz. Het is een dier met
een aansprekend type en fantastische bewegingen, lekker los
door het lijf walsde hij door de baan. Emiliusz is een zoon van
Laheeb uit Emocja en stamt af van  de wereldberoemde E-mer-
rielijn uit Polen. Uit deze E-lijn zijn al vele kampioenen voort-
gekomen en Emiliusz lijkt een belofte voor de toekomst te wor-
den. Hij is gefokt door Michalow Stud- Polen en in eigendom
van P. Hosay en J. Ullstrom-ETC, België. Een derde plaats ging
naar Kadar’s Echo (Padrons Kadar x MB Fantasiaa) van fokker
Nancy Lacoste, België en in eigendom van V. Suys-Wellens,
België.

Vier merries maakten hun opwachting in de rubriek voor de 
7-9 jarigen. Winnares werd de beeldschone schimmel F Samirah;

een merrie met een
fantastisch type,
goede body en een 
prachtig hoofd. De
hals kon echter iets
meer lengte heb-
ben. 
F Samirah (Ali
Valentino x
Sarameena) is
gefokt en in 
eigendom van
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Champion Senior Mares: Focus Gabriella

Senior Champion Stallion: Sandhiran

Reserve Champion Senior Mares: 
F Shamirah

Reserve Champion Senior Stallions:
Emiliusz
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H. Friedmann, Duitsland. Een tweede plaats ging naar Om
El Exotica (Sanadik El Shaklan x Om El Bint Shaina) een
merrie die haar naam eer aan doet. Ook hier weer een prach-
tig type en een hoofdje om van te smullen. Ze is een genot
om naar te kijken. De derde stek was weggelegd voor Noura
(Kubinec x Bint Moufisa) van fokker Ponnath, Duitsland, in
eigendom van S. Madgwick, UK en geleast door J. Ware,
UK.   

Sandhiran (Sanadik El Shaklan x China Moon) mocht zich
in de rubriek van de 7 jaar en oudere hengsten winnaar noe-
men. Sandhiran is een paard met een hoge overall score op
alle punten. Het dier zit goed in elkaar en laat daarbij ook
nog exceptioneel gangwerk zien. Van Sandhiran mag worden
gezegd dat hij in het bezit is van het ‘gouden randje’. Hij
toont zich als een ware kampioen en laat zeker niet met zich
spotten. De hengst is gefokt door Doug Dahmen, USA en in 
eigendom van Aja Arabians, UK. De tweede plaats ging naar
Maydan-Madheen (Maysoun x Mesoudah M) van fokker S.
Paufler, Duitsland en in eigendom van H. Preuss, Duitsland.
Ook Maydan-Madheen maakte zeer veel indruk in de ring.
Als derde mocht JK Catalyst (PR Krystl Prince x Victoria II
HPS) zich opstellen. De bruine hengst is gefokt door fam.
Oostervink, België en in eigendom van Murillo Training
Center, België.

De laatste klasse van de reguliere rubrieken betrof die van de
10 jaar en oudere merries, waarbij de nummers één en twee
elkaar niet veel ontliepen, maar wel een gat sloegen met de 
overige deelneemsters in deze rubriek. Winnares werd de
beeldschone Focus Gabriella (focus shali x Focus Alianna). 
Focus Gabriella behaalde de allerhoogste score van de show
en ging met een perfecte score van 5 x 20 punten voor type
en 4 x 20 voor hoofd en hals aan de haal met de overwin-
ning. Ze is gefokt door L. Davidson, USA en in eigendom
van Medicom Vollblutaraber gestut, Duitsland. 

Ook de tweede geplaatste merrie blonk uit in type en
hoofd/hals. Hafiti Futurista is eveneens beeldschoon, maar
had de pech in deze rubriek tegen Focus Gabriella aan te
lopen. Hafiti Futurista (Luminar Amadeus x Last Dance VV)
is gefokt door Paolo Machado de Carvalho Filho, Brazilië en
in eigendom van Halsdon Arabians, UK. Op een ruime
afstand van maar liefst 12 punten werd de derde plaats inge-
nomen door Persenkowka (Eldon x Perelka) van fokker

Janow Podlaski Stud, Polen en in eigendom van fam.
Delveaux, België.

Voordat men aan de kampioenschappen begon, was er nog
een liberty klasse, waarin de deelnemers zo origineel mogelijk
voor de dag dienen te komen en hun paard binnen een tijds-
limiet moeten vangen. De publiekslieveling van de liberty
ging aan de haal met de overwinning. Pipi Langkous met het
spikkelpaard King Courts Tarab (Pasch Bianco x Adastra,
fokker J. Koenigs, eigenaar Geert Oben, België) kregen alle
handen op elkaar! Het publiek genoot van Pipi en Pipi met
haar paard van het publiek.
De tweede plaats ging naar de Oosterse combinatie Pladykt
(Plakat x Bint Edykta) van fokker T. van Nieuwenborg en
in eigendom van N. Bojawal en W. Vroomans, Nederland.
De derde stek was voor het goud geverfde paard Amurath
Muntahi (Amurath Baikal x Mosila) van I. Klauenberg,
Duitsland en in eigendom van Angel Arabians, Duitsland.

Aan het einde van twee vermoeiende dagen was er dan 
het hoogtepunt van de show: de kampioenschappen. 
Bij de junior merries ging de overwinning naar Pandoraah
(Padrons Psyche x Bint Bey Shah), tevens Best in Show van
fokker B. Boggs, USA en in eigendom van Joy Horses,
België. Junior Reserve Kampioene Merries werd Miranda Psy 
(Padrons Psyche x EA Miracle) fokker: North, USA, 
eigenaar S. Watts, UK.

De Junior Kampioen Hengsten ging naar BG Marcus
(Khidar x J&J Aqina) fokker/eigenaar B. Goossens, België.
Junior Reserve Kampioen Hengsten werd Mahrabi PA
(Eternity Ibn Navaronne D x Maharani HBN) fokker/eigen-
aar J. Ware, UK.

Senior Kampioene Merries werd de prachtige Focus Gabriella
(Focus Shali x Focus Alianna) fokker: Davidson USA, eigen-
aar Horst Unger, DE. Reserve Kampioene Senior Merries
was F Shamirah (Ali Valentino x Sarameena) fokker/eigenaar
Friedmann, DE.

Het Kampioenschap Senior Hengsten ging naar Sandhiran
(Sanadik El Shaklan x China Moon) fokker: Damen, USA,
eigenaar J. Hickford, UK. Het Reserve Kampioenschap
Senior Hengsten was weggelegd voor Emiliusz (Laheeb x
Emocja) fokker: Michalow Stud, Polen, eigenaar ETC België.
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Kampioen Libertyklasse: King Courts Tarab van de familie
Oben uit België.

Team Tulip Cup 2006
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REGIONALE KEURING WEST
ZONDAG 23 JULI 2006

U kunt ook geheel gratis overnachten op het terrein (zelf
voor de middelen zorgen, wij zorgen voor de stroom) en
gebruik maken van douches en toiletten. Iedereen die een
paard heeft ingeschreven mag natuurlijk gratis naar binnen,
voor alle andere, familie, supporters, vrienden etc. etc. 
vragen wij een bedrag van maar liefst 1 euro.

De keuring
Er zijn ook dit jaar, door de vele sponsors die wij weer
bereidwillig hebben gevonden om dit mooie evenement te
sponsoren, prachtige beelden te winnen (gemaakt door
Willem van Beelen) met de keuring aan de hand. 
Reden genoeg om je arabier in te schrijven !

Dressuur en zadelrubrieken
De dressuur wedstrijden en de zadelrubrieken zullen weer
verreden worden op de mooie grasmat van voetbalvereniging
Jong Holland.
Coupons kunnen opgestuurd worden naar :
Fam. Jimmink - Elzenlaan 58 - 1834 GE Sint Pancras 

De lunch
De catering is wederom in handen van John Meyer en zijn
crew. U bent dit jaar in de gelegenheid om op het pleintje
een lekkere snack te nuttigen of u kunt lunchen binnen in
het restaurant voor de prijs van 12,50 euro p.p., tot 11.00
uur kunt u de lunchbonnen halen binnen in het restaurant,
als u voor 23 juli lunchbonnen besteld betaald u slechts 
10 euro p.p., deze kunt u dan afhalen bij mevr. E. Jimmink
in het VIP gedeelte.

De braderie
We hebben de braderie een beetje beperkt gehouden. Er zijn
natuurlijk kraampjes die alles met paarden te maken hebben,
een aantal andere kramen, er is een suikerspinnen kraam, een
echte ijsboer en natuurlijk mogen er dit jaar geen aardbeien
met slagroom ontbreken. Aan de kinderen is dit jaar ook
gedacht maar daar verklap ik nog niets over daarvoor moet 
u toch echt naar Alkmaar komen, het beloofd een 
SPEKTAKEL te worden.

De stallen
De stallen kunt u reserveren bij Fam. Jimmink en de prijzen
zullen 60 euro zijn inclusief stro. Reserveren kan uitsluitend
voor 10 juli gebeuren. Wees er snel bij want er zijn 50 stallen

beschikbaar. Reservering is alleen geldig als de stal voor 
23 juli is betaald op rekening nummer 9689003 
t.n.v. Regiokeuring AVS West en er een reservering bewijs 
is gestuurd. Reservering adres: 
Fam. Jimmink - Elzenlaan 58 - 1834 GE Sint Pancras
072 5645619 of 0622399121 - maresarabians@planet.nl

Even samenvatten
• Regionale keuring West op zondag 23 juli 2006
• Stallen beschikbaar met stro 60 euro per stal
• Stallen reserveren vóór 10 juli 2006 bij Fam. Jimmink
• Zelf zorgen voor het voer van uw arabier
• Heeft u vragen of wilt u lunchbonnen bestellen, 

bel dan naar 06 - 22399121 of 06 - 53489511 
of mail naar maresarabians@planet.nl

Wij als showcommissie West zien u graag op zondag 23 juli
en wensen een ieder een goed en gezellig showseizoen toe!

M.C.Jimmink, E. Jimmink- Pieters & S.v/d Hoogenband

ATTENTIE:  
Inschrijvingen ontvangen op het stamboekkantoor t/m 
woensdag 5 juli, zullen nog worden geaccepteerd !!!

Wederom mogen wij het mooie authentieke terrein van Drafcentrum
Alkmaar gebruiken om voor de derde maal de regionale keuring West
plaats te laten vinden. Het terrein zal dit jaar geheel aangekleed 
worden door tuinarchitecten van Sluistuinen uit Bergen (NH) met 
palm- en olijfbomen en prachtige beelden.

Best of Show 2005: SL KASJMIR (Psytadel x Salaa Diva).
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DE PAARDEN VAN MIJN JEUGD

Door Paul Rollman

Die werden voor het leger in Ierland aangekocht. Ze waren in
eigendom van hun berijder. De aangekochte paarden werden 
vanuit Ierland naar Nieuw-Millingen (provincie Gelderland)
gebracht. Hier werden ze afgericht voor het werk dat hen te
wachten stond. Een interessante bijkomstigheid is dat de vader
van de bij ons allerbekende Toto Modderman, de heer van
Dorssen, aan dit depot verbonden was als veterinair. Toto
Modderman is daar ook geboren. Volgens mij verwelkomd 
door vrolijk gehinnik van de daar aanwezige paarden. 

Dit verhaal gaat over de grote Amsterdamse stallen aan het begin
van de dertiger jaren. Ik was zo ongeveer tussen de acht en tien
jaar. Ik had van diverse oude fietsonderdelen een tiendehands fiets
in elkaar geflanst en kon mij daarmee vrij vlot verplaatsen. Een
fiets behoorde in die tijd tot een begeerd bezit en kwam niet 
zo maar uit de lucht vallen. Vandaar het geknutsel. Voor mijn
handeltjes en de boodschappen die ik voor deze en gene deed
(niet voor niks…) was het een enorme vooruitgang. Ook kon 
ik nu diverse grote stallen bereiken die wat verder uit mijn 
vertrouwde buurtje lagen. Op het Haarlemmerplein was de grote
Trouw – en Rouw Stal van Van Delden en de iets kleinere stal
van Moolhuijzen. Op het plein stonden de diverse rijtuigen
geparkeerd waar altijd zowel mannen als vrouwen aan het poetsen
en zemen waren. Soms trof ik het wel eens, als er een stoet werd
samengesteld. Als het een rouwstoet betrof, een begrafenis dus,
werden de paarden gepoetst en gerost opgetuigd. Het waren
prachtige, met zilver beslagen tuigen, ‘Berliners’ genoemd. Dan
werden ze aangekleed met zwarte dekkleden, versierd met zwarte
kwasten, op hoofd en hals een zwarte kap en tussen de oren wer-
den zwarte struisveren geplaatst. Je zag zo'n paard veranderen in
een ongelooflijk indrukwekkend wezen. De stoet werd als volgt
opgesteld: wanneer een grote begrafenis betrof, kwam eerst de 
‘lijkenwagen’, zoals in de volksmond heette. Dan een open rijtuig
voor de bloemstukken en kransen. Dan kwam de volgrijtuigen,
als Van Delden tekort kwam, werden er van collega Moolhuijzen
koetsen bijgeleend. Op het moment van vertrek kwamen de koet-
siers en de palfreniers naar buiten om hun plaatsen in te nemen.
Dat was een schouwspel op zich. Ze droegen lange zwarte jassen
en op het hoofd een zwarte steek. Voor dat ze plaatsnamen op
hun rijtuig, werden ze nog afgeborsteld door vrouwen die ook 
de koetsen glimmend hadden gepoetst en vaak familie waren. 
De paarden waren altijd zwart en van het Gelderse ras. Soms 
werden er ook wel Oldenburgers van het luxe type gebruikt.
Voordat zo'n stoet vertrok, waren ze minstens twee uur in de weer
geweest. Het meest nabijgelegen kerkhof was en is nog steeds aan
de Haarlemmerweg en meest afgelegen kerkhof was en is nog
steeds de Nieuwe Oosterbegraafplaats, vlak bij de nieuwe Arena.

O ja, als de koetsiers en palfreniers zwarte handschoenen droegen,
betrof het een begrafenis van een volwassene en als ze witte hand-
schoenen droegen werd er een kind begraven…. 
En het waren niet alleen welgestelden hoor, die zo ten grave
gedragen werden, ook de armen werden met een koets naar hun
laatste rustplaats gebracht. Hiervoor spaarde men alle weken een
paar centen in het 'Dooienfonds'. 

Dicht in de buurt van deze stal, waren de stallen van Van Gend
en Loos. Een transportfirma die de distributie van goederen deed,
die per trein werden aangevoerd. Voor zo ver ik weet gebeurde dat
landelijk. De stallen waren gevestigd in de Westerdokstraat.
Trouwens een straat die met huizen en al, totaal verdwenen is, ten
gerieve van het moderne verkeer! Volgens mijn gedachte, stonden
er zeker minstens honderd paarden. Het waren paarden van alle
kleur, of, zoals men dat vroeger placht te zeggen ‘van alle haar’.
Het waren halfzware paarden en voor zover ik uit gesprekken van
het personeel kon opmaken, waren ze van Franse afkomst. Want
als er een paard vervelend was (dat waren meestal nieuwkomers,
die de Nederlandse taal niet verstonden), dan hoorde ik nog wel
eens uitroepen als: ‘loop naar je vuile Franse …’.
De grote stallen hadden altijd een 'stalbaas' en de baas van de Van
Gend en Loos-stal was niet zo'n vrolijke. Het was vrijwel onmo-
gelijk om zo maar die stal binnen te lopen. Door goed op te let-
ten, kwam ik al snel achter een voornaam en achternaam van een
der koetsiers. Als ik die weg had zien rijden, liep ik brutaal de
stalgang in. Prompt hoorde ik dan de stalbaas schreeuwen, ‘hé ,
…( niet geschikt voor publicatie)’. Ik brutaal terug, ‘ik ben een
neefje van koetsier Piet Scholten en ik heb een boodschap voor
hem’. Dat was voldoende en ook voor de toekomst was ik het
‘neefje van’. Het was in alle stallen gebruik dat de paarden in
stands stonden, gescheiden door palen. Hoofd naar de muur,
waar een doorlopende voerbak was, die tegelijkertijd drinkbak 

Bij de vorige aflevering zijn per abuis twee foto's geplaatst van de 
marechaussee. Deze foto's horen bij een later te verschijnen 
aflevering. Op een van de foto's stond mijn ome Piet Rollman,
oudste broer van mijn goede vader, te paard. Het paard wat 
hij berijdt is een zogenaamd remontepaard.
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Dit prachtige schimmelspan (Orlow dravers) trok meestal een bruidskoets.

Dit is een zogenaamde verhuiswagen. Let op de wielen met ijzeren banden. Het span staat tijdens de middagpauze lekker 
toegedekt, rustig te eten. Hun lunch werd geserveerd op een zogenaamde handkar. De verhuisfirma Willemse zorgde goed 
voor zijn paarden.

was. Aan de muur waren ruiven bevestigd en daarboven luiken,
waardoor het hooi van de hooizolder werd gegooid. De palen 
werden ‘lantierbomen’ genoemd, tenminste, zo heb ik het in mijn
gedachten, en in luxe stallen werden de palen omwikkeld met een
van stro gevlochten vlecht. Als de paarden thuiskwamen, was het
altijd vaste prik dat ze begonnen te pissen, veel paarden wilden
niet op straat pissen, vanwege het opspatten. Dat iedere dag weer
tot groot ongenoegen van de koetsiers. Er werd flink gescholden
en de lucht was om te snijden van de urine. Wat het voer betreft,
kregen de paarden (allemaal ruinen) ‘s avonds bij thuiskomst eerst
water en dan een portie ‘paardenbonen’. Vraag me niet wat voor
soort boon dat was. De ruif was gevuld met hooi en dit werd 
allemaal verzorgd door stalpersoneel en niet door de koetsiers.
Het was ook gebruikelijk dat er 'nachtwachten' waren, niet
omdat men bang was voor inbrekers, maar om in te grijpen als de
paarden over de balken stapten of de dekens afgleden. ‘s Morgens
om vier uur, werd er weer hooi verstrekt. Zomers was er vers gras

of klaver, dat dagelijks werd aangevoerd door de zogenaamde
gras- of klaverboeren. Deze kwamen uit de omstreken van
Amsterdam met hun hoogopgeladen wagens, altijd bespannen
met een vlugge draver, die naar alle waarschijnlijkheid eerst nog
op de drafbaan zijn werk had gedaan. Deze gras- of klaverboeren
kwamen niet alleen bij de grote stallen, maar praktisch overal
waar maar een paard gestald stond. Wanneer de dieren aan het
werk gingen, werd er een portie hooi of gras meegenomen en 
in de voerzak die aan het hoofd werd omgehangen, een portie
paardenbonen voor de middagpauze.. Dit was vrijwel het beeld
van alle grote stallen en ondanks vaak sentimentele verhalen, 
was de verzorging optimaal. Daarbij oefende de bereden politie
op straat controle uit op het beslag en de aanspanning en kon
men rekenen op een fikse boete als de zaken niet op orde waren. 

Mens en paard moesten hard werken voor de kost, maar daar is
nog nooit iemand aan dood gegaan. 
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AVS WESTERN RIDING CUP 2006

Foto’s Jos Karouw

De show begon met de Showmanship at Halter klassen. De 
paarden worden hier net als bij de amateurkeuring aan de hand
getoond, echter, hier moeten ze ook echt geshowd worden en
word jij als begeleider beoordeeld op jouw ‘showmanship’. Bij de
beginners drie starts, winst was er voor Quirine Franken met Nesj
el Ladisha (v.Kais). In de open was er slechts één inschrijving, dit
werd dus ook een oefening met jurycommentaar. Deze kans werd
goed aangegrepen door Anke Wissen en de NRPS Simon
(v.Sjapoer).

De Pleasure en Horsemanship klassen zijn vaak goed gevuld. 
Het zijn dan ook zeer toegankelijke onderdelen van de western-
sport. Bij de beginners kwamen negen (Pleasure) en vijf
(Horsemanship) combinaties aan de start. De open ruiters 
hadden met zeven en zes combinaties ook mooie rubrieken. 
De beginners Pleasure werd gewonnen door Joyce van de Berg
met Kerihm (v.G Basgier), tweede werd Susan Hondebrink met
Marracaibo (v.Akr). 
Bij de beginners Horsemanship viel vooral de nieuwe combinatie
- nog nooit samen gestart en de merrie pas een maand of vier 
echt onder het zadel - Quirine Franken en Nesj el Ladisha op.
Er zullen ongetwijfeld zenuwen zijn geweest, maar het zag er 
voor de toeschouwers en jury erg solide uit: eerste prijs!
In de open Pleasure rijden nu een aantal combinaties die erg
mooi bevestigd zijn. De paarden lopen in regelmatig en ontspan-
nen tempo met een goede hoofdhouding aan een redelijk losse
teugel. Eerstgeplaatste Scorpio (v.Nabob) van Krista Sterrenburg
en nummer twee Rigel el Naomi (v.TC Kashmir) gereden door
Krista Rehorst lieten dit fraai zien.
De open Western Horsemanship kende een pittig, maar fair 
pattern. Rechte lijnen en snelle overgangen - daar kun je je soms
toch lelijk op verkijken! Winst wederom voor Scorpio, tweede
plaats voor Edith van der Kuijl met AF Ken (v.Pasch Vacan).

Tussen alle onderdelen
door was er nog een jeugd
onderdeel: de walk/jog
pleasure. De jeugdige 
ruiters kunnen hierin goed
én op een veilige manier
wedstrijdervaring opdoen.
‘Oud-gediende’ Nina-
Simone Berkholst en haar
NRPS Coco Chanel won
deze rubriek, die ook 
gejureerd werd door de
heer Peter Wittermans.
In de pauze werd snel het
trailparcours opgezet.
Helaas werden alle begin-
ners die hierin deelnamen
gediskwalificeerd (DQ).
Extra moeilijk deze keer
was de Open Trail. Kon je
in het verleden het onderdeel Trail nog best winnen als je een
bombproof paard had, tegenwoordig moet je je paard op een
cent kunnen keren. Om de open ruiters voor te gaan bereiden
op het zware niveau wat zij zullen aantreffen op het NK, was er
deze keer al voor een zeer technisch parcours gekozen, d.w.z.:
balken, balken en nog eens balken. Het leek wel mikado. De
combinaties moesten hier doorheen, overheen, tussendoor etc.
manouvreren. Een knappe prestatie als je hier doorheen wist te
komen!
Slechts twee inschrijvingen in deze open trail: Annet Kruijsse
met Arinna (v.Posero), helaas een DQ en Monica van
Duyvenbode met de hengst Durango (v.Elton), die wel 
geplaatst werd, erg dapper!
Nieuw op deze show was de Hunter Under Saddle-klasse. Een
beetje vreemde eend in de bijt: westernruiters die ineens in hun 

Alom bekend om de gezellige sfeer, leuke prijzen en een echt 
Arabieren-gevoel: de DAWRA AVS Western Riding Cup, editie 2006 alweer! 
Er werd vooral in de pleasure en horsemanship erg netjes gereden, je ziet
dat hier verbetering in gaat komen en het niveau steeds beter wordt.

Joyce van de Berg showde Kerihm in de Hunter under Saddle.

Hannie Wehkamp reikte namens het AVS de statiedekens uit
aan de DAWRA Highpointchampions

Sjagal van Lies van den Oever
heeft zijn lint al gekozen...
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Double Allround Champion Scorpio en Krista Sterrenburg. Op de achtergrond de andere Champions Edith van der Kuijl - AF
Ken, Joyce van de Berg - Kerihm en Susan Hondebrink - Marracaibo. Monica van Duyvenbode met Durango misten net de foto
omdat zij verrast werden door hun Reserve Allround prijs.

‘Engelse pakkie’ een rondje gaan rijden?! Vier ruiters zagen er zelf
wel de lol van in, het publiek soms des te meer, want er moest
echt even gekeken worden of dat nu die westernruiters waren.
Beginners Susan Hondenbrink (2e), Joyce van de Berg(1e) en
open ruiters Monica van Duyvenbode (2e) en Krista Sterrenburg
(1e) waagden zich met resp. Marracaibo, Kerihm, Durango en
Scorpio aan deze speciale klasse. Op de grote performanceshows
in Amerika zijn de hunterklassen voor Arabieren al een behoor-
lijk normale zaak. Het is een klasse die ook erg geschikt is voor
een Volbloed Arabier, zij kunnen hierin hun gangen optimaal
laten zien. De paarden zijn opgetuigd met een Engels harnache-
ment, waaronder een spring- of veelzijdigheidszadel en de ruiters
dragen nette jachtkleding... Vooral dit laatste leidde tot een hoop
vermaak, want ‘oei die cap’, en ‘oei wat zit die rijbroek toch
strak’! 
Gelukkig kon dat allemaal weer snel uit en kon die cowboyhoed
weer op, want het was tijd voor het laatste onderdeel, de Reining.
De beginners Reining had maar één inschrijving, Angela van
Ouwerkerk met Vidar (v.Marsh), die dit als een fool’m school’m
gebruikte. 
In de open Reining startten een aantal ervaren combinaties.
Helaas raakte Anke Wissen in de war toen haar paard verkeerd
aansprong, bedacht AF Ken van Edith van der Kuijl dat hij naar
een ander feestje wilde en ging vrolijk links i.p.v. rechts en ook
Annet Kruijsse raakte het pattern kwijt. Dit leverde hen alledrie
een DQ op. Overgebleven Monica van Duyvenbode werd 
tweede met Durango en Krista Sterrenburg met Scorpio eerste. 
Op deze show werd ook voor het eerst het class-in-class systeem
toegepast. Om ook de combinaties met een paard met min. 50%
AV een startkans te bieden, is er de mixklasse. Door echter steeds
twee rubrieken uit te schrijven, 100% AV en mixklasse, liep het

programma soms behoorlijk uit. Als proef was er dan nu ook
voor gekozen om deze twee klassen in één keer te verrijden,
waarna zij, die zich twee keer hadden ingeschreven, ook twee
keer geplaatst werden. Bij een hoop werkelijke mix-starters zou
dit een goed plan zijn, je weet immers niet hoe die gescoord 
hebben t.o.v. de 100% AV-klasse. Op deze show was het echter
niet zo’n succes. Doordat er weinig echte mix-starters waren, 
wist je na de eerste plaatsing vaak al wie ook in de mixklasse
eerste, tweede etc. werd. Niet echt spannend en op deze 
manier niet voor herhaling vatbaar. 

Allround Champions
Bij de beginners zegevierde Joyce van de Berg met Kerihm 
(voldoende punten om volgend jaar amateur te kunnen starten!):
Allround Champion Beginners 100% AV en Mixklasse. Susan
Hondebrink en Marracaibo werden Reserve Allround Champion
100% AV en Mixklasse.  
In de open klassen was het vooral de goedgekeurde hengst
Scorpio die het beeld domineerde, alle onderdelen waarin hij
werd gestart won hij, met als resultaat twee keer het Allround
Championship voor 100% AV en Mixklasse. Monica van
Duyvenbode en de eveneens goedgekeurde hengst Durango 
werden Reserve Allround Champion 100% AV en Edith van 
der Kuijl met AF Ken Reserve Allround Champion Mixklasse. 
Extra feestelijk werd het die dag wel, want in de hoofdring van
de AVS Amateurkeuring kregen de Highpointwinnaars van 2005
een fraai AVS-statiedeken en DAWRA Highpointplaquette 
uitgereikt. Edith van der Kuijl met AF Ken, Krista Sterrenburg
met Scorpio en Angela van Duyvenbode met Penthor waren 
de gelukkigen. Angela was er helaas niet bij, haar prijzen 
werden in ontvangst genomen door haar zus Monica.
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Al eerder beschikte de Nederlandse adel over de chique renbaan
Clingendael, een naam die nu nog wordt herinnerd door middel
van de klassieke Clingendael-ren voor tweejarige Engelse
Volbloeds, de Clingendaelzaal en de Clingendaelbocht. Deze
baan moest echter in 1904 plaats maken voor de aanleg van 
de elektrische spoorlijn. De heer Walter Jochems, zelf een 
fervente liefhebber van rennen, stelde welwillend een deel van
zijn landgoed Duindigt beschikbaar om hier een nieuwe baan
aan te leggen. Het buitenoord Duindigt stond al in de zestiende
eeuw op de kaart en is nog steeds een bezoekje waard, niet in de
laatste plaats door het bijzondere park. Landgoed Clingendael
ligt trouwens 'vlak om de hoek', vanaf het grote parkeerplaats
loop je na 500 meter in deze tuinen, die vooral op dit moment
met de bloeiende rododendrons een prachtige aanblik opleveren.
Ook de Japanse tuin is voor de liefhebbers een bezoekje waard en
zo kunt u een middag Duindigt combineren met een wandeling
en cultuurhistorie.

Maar terug naar de paardensport, want daar draait het immers
om. Van oudsher tot op de dag van vandaag wordt het prijzen-
geld voor de paarden gegenereerd uit de omzet van de wedomzet.
Met andere woorden, hoe meer er wordt gewed, hoe hoger het
prijzengeld. Uiteraard wordt dat niet per koers verrekend, maar
op jaarbasis. Hoewel renbaan Duindigt aanvankelijk een mooie
start leek te maken, kwam hieraan een abrupt einde toen de
Christelijke partijen in 1911 een wet tegen de zedenloosheid
aannamen. Hiertoe werd ook het wedden op paarden gerekend.
Als gevolg hiervan leed Duindigt ernstig verlies. De entreeprijs
werd opgetrokken naar tien (!) gulden, waarna het grote publiek
en masse verhuisde naar het middenveld, het 'guldensterrein'.
Deze verandering bracht dus geen extra omzet. In 1924 over-
woog de heer Jochems zelfs de baan te sluiten. (Iets wat ons 
de laatste decennia ook boven het hoofd leek te hangen.) 

Tot de Tweede Wereldoorlog bleef het kwakkelen, maar op 

23 juni 1940 was Duindigt de eerste baan die na de bezetting
weer openging. Op paasmaandag 1941 herintroduceerde de
Duitse bezetter de mogelijkheid tot gokken en een ongelooflijke
drukte was het gevolg. De sinteldrafbaan werd door de Duitsers
aangelegd in 1943, omdat de draverkoersen op de grasbaan
moeilijk te volgen waren. In 1944 stopte men, gedwongen 
door de nijpende voedseltekorten, met de draf- en rensport.
Vervolgens werd Duindigt als lanceerbasis van V2's in gebruik
genomen. Dit had tot gevolg dat de baan doelwit werd van 
geallieerde bombardementen, maar de meeste schade werd 
veroorzaakt door een Duitse V2. Deze V2  keerde na lancering
terug en boorde zich midden in de grasmat, een gigantische 
krater veroorzakend. 
Ook werd Duindigt nog gebruikt als afwerpplaats van voedsel
tijdens 'Operation Manna'. Al met al kwam de draf- en renbaan
zwaar gehavend uit de oorlog. 

Daan Modderman, schoonvader van de ons bekende Toto
Modderman, nam het initiatief om de baan te herstellen, 
hierbij geholpen door het feit dat de bevrijders in hun vrije 
tijd graag naar de koers gingen. De heer Modderman 
vertelde aan een journalist hoe hij te werk ging:
"… we begonnen met puinruimen, van een kapitein van 
de Engelse genie uit Hoek van Holland kreeg ik hiervoor
beschikking over 24 geniesoldaten en een dertigtal krijgs-
gevangenen. Ook kreeg ik 32 NSB-ers ter beschikking die 
in de oude dierentuin gedetineerd zaten. Daar waren een 
aantal voormalige eigenaren van dravers en renpaarden bij. 
Hen lieten we het vuilste werk doen…"

Vanaf 1946 tot 1986 hebben er meermalen verbouwingen en
renovaties plaatsgevonden en de laatste jaren zijn er nog een 
aantal verbeteringen tot stand gekomen. 

Men kan wel stellen dat de draf- en rensport de laatste twee

RENBAAN DUINDIGT 
VIERT EEUWFEEST

Op 20 en 21 mei vierde renbaan Duindigt haar 100-jarig bestaan.
Op de dag af honderd jaar geleden, namelijk op zaterdag 19 mei 1806,
werd de allereerste draverij verreden op de grasbaan van de door de
Scheveningse architect Koch aangelegde locatie.
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decennia door een diep dal is gegaan. In tegenstelling tot de ons
omringende landen houdt de Nederlander niet van een gokje 
op de paarden. Grote concurrenten zijn natuurlijk de diverse
loterijen en het casino. Als gevolg hiervan werd het te verdienen
prijzengeld steeds lager, waardoor steeds minder fokkers en 
eigenaren geld wilden investeren in nieuwe en betere paarden.
De Arabierenclub is daarbij een uitzondering: hoewel ook de
prijzengelden voor de Arabierenkoersen flink aan waarde in-
boetten, wordt de Arabierensport gedragen door ware liefheb-
bers. Veel meer dan bij de Engelse Volbloeds en dravers worden
de Arabieren door eigenaar-trainers getraind, die ook nog vaak
fokkers zijn. 

Zo kwamen er tijdens het feestweekend op zaterdag 20 mei een
achttal driejarige Arabieren voor het eerst van hun leven in de
baan in een door de Business Club Duindigt gesponsorde koers.
Na een spannende eindstrijd mocht Paraclet T (Barour de
Cardonne x Poswiata), van fokker/trainer/eigenaar Zoetelief de
eerste prijs in ontvangst nemen. Hiermee verdiende deze merrie,
gereden door Daniel Klomp, 1600 euro. Tweede voor 650 euro
werd Froda D.A (Marwan x Tasmanian Devil), gevolgd door
Marvin El Samawi (Marwan x Iosra) die daarmee 350 euro 
verdiende en de Belgische Solo D.A (Altis del Sol x Kasheera)
mocht nog altijd 150 euro mee naar huis nemen. 

Op zondag 21 mei, de tweede feestdag van het dubbelweekend,
kwam er wederom een mooi veld in de baan, dit maal voor een
handicap koers voor vier jaar en oudere paarden. Jammer
genoeg waren er enkele paarden teruggetrokken, dit heeft 
altijd direct merkbaar een verlaging van wedomzet tot gevolg.
Desondanks was het een spannende koers.  Na een fantastische
eindsprint kwam de door Karin vd Bos getrainde Mistral del
Sol (Kerbella x Mimi Miel) helemaal buitenom als eerste over
de finish, gevolgd door Matys (Volcano de Carrere x Pamelah
de Syrah), Grace T (Marwan x Gracja) en Pascha Z (Chankana
x Poswiata). Prijzengelden in deze Provincie Zuid-Holland 
Prijs koers waren 2460 euro voor de winnaar, gevolgd door
1130 euro, 600 euro en 300 euro voor de daaropvolgende 
aankomende paarden.

Hiermee wordt wel aangetoond dat er een duidelijke kentering
gaande is en dat de prijzengelden weer hoger worden. Hierdoor
komen er meer paarden aan de start, dit leidt weer tot meer
spanning en sensatie en dus worden meer mensen verleid tot het
wagen van een gokje wat vervolgens weer tot meer prijzengeld
leidt. Zo is de opwaartse spiraal duidelijk. 

Hebt u na het lezen van dit alles zin om het allemaal met eigen
ogen te aanschouwen? Dan nodigt de DARC u graag uit op 9
juli a.s. om als onze gast de wereld van de draf- en rensport in te
stappen. De heer Milders, directeur van Duindigt, vertelt u graag
over de geschiedenis van dit honderdjarige fenomeen, waarna de
DARC-mensen u verder wegwijs maken ten aanzien van de ren-
sport met Arabieren. Hoogtepunt van de dag is de Derby voor
driejarige Engelse Volbloeds. Traditiegetrouw kleden veel mensen
zich deze dag op chique en lijkt Duindigt even op het Engelse
Ascot. Voor de Arabierenliefhebbers staan er drie koersen voor
Arabieren op het programma. 

U kunt zich opgeven bij
Arie van der Burg, tel: 015 3692116 
email: agar@arabians.speedlinq.nl 
of bij Hanneke Brand tel: 0518491399 
email: DARC@ls-taalservice.nl 
Wij zien u graag tegemoet!
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Foto's met dank aan Kees Voshol (www.nakoersen.nl)
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Vrijdag 14 april vertrokken we met de auto richting Zwitserland. Het was een lange
rit, maar de omgeving was prachtig. Hoe verder we kwamen, hoe meer besneeuwde 
bergtoppen we zagen. Op de plaats van bestemming was het zo'n 20 graden
en zo zaten we heerlijk in onze t-shirt op het terras van ons hotel aan het diner.

OPEN DAG BIJ LASAHR ARABIANS
OP 15 APRIL TE ZWITSERLAND

Door familie Jutting, FhJ Arabians

Zaterdag 15 april hielden Sepp Zurkirchen en Verena Egli
van Lasahr Arabians hun open dag. Het begon om half twee
en we waren ruimschoots op tijd aanwezig om eerst de stal-
len te verkennen. Het was een mooie stal die tussen 2 berg-
toppen in lag. Ze hadden vaste binnenboxen met aan iedere
stal een paddock. Zo kunnen de paarden vanuit hun boxen
vrij in- en uitlopen. Naast de stal lagen nog buitenboxen. 
Op het buitenterrein was een grote tent op gezet waar Scot
zijn paarden in had staan die hij die dag zou laten zien.

Nadat wij eerst op ons gemak de paarden in de boxen 
hadden bekeken, werd het half twee en de show begon. Als
begin konden we genieten van "Tausend und eine nacht”
van Matianne en Marina. Twee dames die een mooie show
op oosterse muziek lieten zien. Aansluitend kregen we de
hengst Shaklan Ibn Bengali aan de lange lijnen te zien.
Shaklan had er duidelijk veel zin in, al vond hij het niet al 
te fijn dat hij de aandacht van het publiek moest delen 
met een andere hengst die gereden werd zonder teugels. 
Een prachtig geheel.

Toen kregen we een volgend prachtig plaatje te zien. Sepp
kwam binnen met de twee bejaarde merries van stal, name-
lijk de merrie Khouri BB en de stammerrie WN Canella, al
24 jaren jong. Laatstgenoemde dame is uit GG Samir x AN
Malik en geïmporteerd uit de USA. Toen de merrie in de
ring stond verslond ze het publiek met haar prachtige uitstra-
ling. Wat een merrie. Ik denk dat menig fokker blij mag zijn
als zijn merries eruit zien zoals deze merrie met haar 24 jaar
in de ring stond. Naast WN Canella had Sepp de merrie
Khouri BB. (Khouros x Plakat) [red: fokker Blue Bell
Arabians, Dhr. Engels]vast. Zij is 20 jaar en is op het
moment drachtig van de hengst Shaklan. Uit respect voor 
de leeftijd van de dames werden deze dames na het opstellen

weer naar hun stal geleid. Daarna kregen we prachtige kinde-
ren van WN Canella te zien. Hieruit bleek dat de merrie niet
alleen zelf supermooi is, maar dat ze dat ook vererft aan haar
kinderen. 

Hierna werd LA Tamerlan (Narym x Tesma) getoond: een
schimmelhengst geboren in 2000. Hij is National Sieger en
Goldpramiert. Alle paarden werden zowel aan de hand als in
vrije beweging getoond, zodat wij er een goed beeld van kon-
den krijgen.

Toen lieten ze het eerste veulen buiten zien. Het was de WH
Justice zoon. Zoals we op stal al hadden zien was hij goed
gebouwd en buiten bleek hij kon ook nog eens goed bewe-
gen. Hierna bracht Scot een jonge hengst voor: SC Dagash.
Een Davidoff-zoon uit een Balaton-merrie. De hengst is
Europees Kampioen, internationaal kampioen, etc. Behalve
SC Dagash kregen wij ook SC Dalmas te zien. Deze hengst
heeft zich bewezen op de renbaan en gaat zich ook nu bewij-
zen in de showring. Ook hij is van de hengst Davidoff, maar
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uit een Etogram merrie. Ook het Shaklan-hengstveulen dat
wij op stal al hadden bewonderd, kregen wij te zien in de
ring. En we waren nu nog meer gefascineerd van hem dan dat
we al waren. Hij was niet alleen helemaal perfect in zijn lijf,
maar hij kon ook nog een meer dan goed bewegen. Wat een
gangen, wat een souplesse. 

Toen kregen we eindelijk te zien waarvoor we waren afgereisd
naar Zwitserland: Ali Khan. Een Al Hakkim-zoon uit een
Khan Shadow-merrie. De perfecte combinatie tussen
Egyptisch en Crabbet bloed. Een bewegingsmonster, 
maar helaas vanwege zijn blessure kon hij niet helemaal de
bewegingen laten zien die we van hem gewend zijn. Hij is 
dit seizoen voor het laatst in Zwitserland. Hij zal weer terug
keren naar zijn eigenaar in Engeland. 

Na Ali Khan zelf in actie te hebben gezien, werd de nieuwste
aanwinst getoond: een Ali Khan-dochter uit de merrie Tesma.
Twee dagen jong. Ondanks dat ze nog niet helemaal wist waar
ze met de lange benen van haar heen moest, liep ze als een
dame met sterallures rond. Dat belooft zeker nog wat voor de
toekomst. Deze jonge dame zal aangehouden worden voor de
fokkerij, ook omdat Sepp en Verena na het vertrek van Ali
Khan graag zijn bloedlijnen willen doorvoeren in hun fokkerij.

Natuurlijk werd de hengst Shaklan Ibn Bengali nog aan de
hand getoond. Een hengst die niet alleen zelf veel internatio-
nale kampioenschappen op zijn naam heeft staan, maar ook
vele van zijn kinderen hebben deze titels reeds behaald. Een
hengst met super bewegingen. Een hengst die zich heeft
bewezen. Tot slot werd nog de hengst Simeon Sharav te zien.
Een straight Egyption hengst die al internationaal multi-
champion is. Hij voert de bloedlijnen Asfour x Simeon Shai.
Een lust voor het oog.

De open dag van Sepp en Verena was een groot succes. 
Wij kijken uit naar de open dag tijdens Pasen 2007 en zullen
daar zeker weer van de partij zijn.... en misschien wel met een
eerste in Nederland gefokte Ali Khan-nakomeling.
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TWEEDE TREC EVENEMENT
IN NEDERLAND:
WAAR BLIJVEN DE ARABIEREN?

Tekst Brigitte Kilian
Foto’s www.WolffPhotography.nl

Een compleet TREC evenement heeft na de oriëntatierit van
ongeveer 30 kilometer op zaterdag, zondagochtend de
galop/stapproef “MA” waarbij een zo langzaam mogelijke galop
en een zo snel mogelijke stap getoond moet worden en zondag-
middag een heftig Trail/Crosscountryachtig parcours, “PTV”.
TREC is een van oorsprong Franse sport, een soort van vaardig-
heidsproef om op een verantwoorde manier op trektocht te kun-
nen gaan in de vrije natuur. Wanneer een ruiter slaagde voor
deze rijvaardigheidsproef, kon men overal in Frankrijk paarden
huren om op pad te gaan. Men had immers bewezen dat men
zich in allerhande situaties die op trektochten voor kunnen
komen, kan redden. Dat is het idee achter deze sport “TREC”,
een afkorting voor Techniques de Randonnée Equestre de
Competition". De sport is niet alleen populair in Frankrijk,
Spanje en België maar kent ook grote belangstelling in Engeland,
waar in september van dit jaar de Europese Kampioenschappen
plaats hebben.
Ook ditmaal werd het evenement gesponsord door hoofdsponsor
I.S. Wandsystemen Bergeijk en verder door Chubb beveiliging,
Ruitersport Goedhard en Hippo Care. Stalplaat.nl verzorgde de
nieuwe, stijlvolle rugnummers waar de organisatie en deelnemers
heel blij mee waren. Het geeft de sport toch een professioneler
uiterlijk, zulke fraaie rugnummers. 
Uiteraard werd het evenement wederom georganiseerd door
Lotje Moerdijk van Flying Horse productions; we waren voorts
ook weer te gast op de terreinen van Paardensportcentrum de
Kempen te Eersel; eigenaar Peter van de Ven was verantwoorde-
lijk voor de bijzonder mooie route van de oriëntatierit op zater-
dag. Ook de vorige twee “POR’s” zijn van zijn hand dus de lief-
hebbers kijken al uit naar wat Peter tijdens de komende oktober-
editie van TREC voor hen in petto heeft.
Keer op keer valt het me helaas op hoe marginaal de belangstel-
ling van Arabierenliefhebbers voor deze veelzijdige, uitdagende
en vooral leuke sport is. Emma Stuive nam in januari spontaan
deel aan de TREC-cursus met haar bekende schimmelhengst
Aurilla Gold. Suzanne de Grauw nam voor de tweede keer deel
aan het TREC evenement met haar aansprekend schimmeltje
Damien die ook geregistreerd is bij AVS en verder nam ook voor
de tweede keer deel Kristien van Brenk en haar Arabier Hada.
Maar daar blijft het bij, terwijl er steeds een verscheidenheid aan
Haflingers, IJslanders, Merens paarden, Friezen en Andalusiers te

bewonderen is. Dat vind ik jammer en ik hoop dat een volgende
keer meer Arabieren te zien zullen zijn en vooral het stamboek
AVS zelf interesse in het evenement zal tonen. Margot Tadema,
voorzitter van Merens stamboek, jurylid TREC en vrijwilliger
gedurende het hele weekend zet zich met hart en ziel in en
maakt diverse leden van haar stamboek, zoals de amazones van
de Merens merries van dit evenement, enthousiast. Zij ziet de
meerwaarde van de sport in voor haar raspaardenstamboek en
meer stamboeken zouden haar goede voorbeeld moeten volgen.
TREC is gewoon leuk!
De sport leent zich immers uitstekend voor de veelzijdige en
mensgerichte raspaard zoals de mooie en lieve Volbloed Arabier.
Ook vormt dit evenement bij uitstek een mooie gelegenheid om
eens gezellig met het hele gezin bezig te zijn met het ‘gezins-
paard’ wat een Arabier vaak ook is. Dochter of moeder is dan
vaak de amazone in kwestie, vaderlief de chauffeur en groom.
Zelfs een ‘loslopend’ wat minder paardenminnend broertje kan
op beide dagen ingezet worden als controlepost tijdens de oriën-
tatierit en terreinproef. Zo werden deelnemers en omstanders van
alle kanten geholpen door Moerdijk’s rondracende ‘ADHD-tjes’
die in record tempo en met razend enthousiasme non-stop aller-
lei hand- en spandiensten aan het verrichten waren en vooral de
verkleumde posten en deelnemers voorzagen van lekkere warme

Van 19 tot en met 21 mei vond het 2e “TREC” evenement te Eersel 
plaats. Een TREC evenement is in feite een 2-daagse volledige TREC 
wedstrijd. Jaarlijks wordt er in oktober een 1-daagse TREC gehouden,
bestaande uit een oriëntatierit,“POR” genaamd.

Suzanne en Damien hebben goede afspraken gemaakt, aldus
Suzanne. Hun hechte band illustreert eigenlijk het begrip
"horsemanship" waar iedereen tegenwoordig zo vol van is
maar waarvan slechts weinigen beseffen wat het echt inhoudt.
Damien is inmiddels ongeveer 15 jaar oud en Suzanne heeft
hem vanaf veulen van vier maanden.
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koffie. Dat is ook kenmerkend voor TREC: een ieder geniet en
helpt mee. Het is niet alleen een sportweekend voor de ruiter in
kwestie maar ook een gezellig uitje voor familie en vrienden.
Dit keer won ‘vanuit het niets’ Erwin de Wolff en zijn
Andalusier El Guapo op zaterdag de oriëntatierit met 20 punten
voorsprong op de nummer 2, Arjanne Smeenge en Karin de Boo
met hun gitzwarte Merens merries. De oriëntatierit bestond in
feite uit 2 moeilijkheidsniveau’s, de T2 (individueel of als team)
en een trapje hoger de T3, welk niveau meer aansluit bij het
internationale TREC wedstrijdcircuit. Dit niveau moest een
gedeelte zonder kaart met enkel een kompas als hulpmiddel vol-
tooien. Dit lukte alleen de winnares van vorig jaar, Tonkie Collee
en haar IJslander Hvot foutloos. Het viel in het bijzonder op dat
alle deelnemers ondanks de wolkenbreuk, onweer en hagelbuien
die zij over zich heen gestort kregen, met veel plezier en nauwe-
lijks gehinderd door de neerslag hun rit volbrachten. Dit is type-
rend voor deze bijzonder veelzijdige tak van sport, het plezier
staat altijd voorop.
Op zondagochtend stond Erwin – ondanks een niet succesvolle
MA – nog steeds bovenaan in zijn klasse. Echter, de gevreesde
PTV vormde de beslissende ronde. Voor een tricky hindernispar-
cours als de PTV dient de ruiter over een gehoorzaam, behendig
en meedenkend paard te beschikken. De hindernissen zijn uitda-
gend (met paard aan de hand leidend over een sloot springen),

indrukwekkend (de crosscountry hindernissen) of gewoon tech-
nisch moeilijk, zoals het labyrint. Met een voldoende PTV score
wist Erwin echter aan de leiding te blijven in zijn klassement en
bleef daarmee de nummer twee, Karin van Burk voor. 
Arjanne Smeenge won met haar Cyclame op grandioze wijze de
PTV en dankzij de eveneens zeer nette resultaten van haar team-
genoot Karin de Boo met Hardiesse wonnen zij de T2-Team op
overtuigende wijze. De T3 werd gewonnen door Hans Hoff en
zijn Trailfinders Arluen. ‘Celebrity’ zangeres en schrijfster 
Marie-Cecile Moerdijk verzorgde de prijsuitreiking en had 
speciaal hiervoor haar verjaardagfeest verschoven!
TREC bereikt in Nederland langzamerhand een hoger niveau.
Een internationale kwalificatiewedstrijd vindt op 9 juli aanstaan-
de te Gouvy, België plaats en daarna zal het team samengesteld
worden, welke aan de Europese Kampioenschappen gaat 
deelnemen.

Meer info: www.trec-nl.nl
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Overwinnaar in de POR en winnaar in de T2-individueel,
Erwin was ontroerd, leuk om te zien. Iedereen feliciteerde
hem van harte. Dat is ook het mooie aan deze sport, 
de sportiviteit en kameraadschap onderling.
Mevrouw in het blauw is de vroeger zeer bekende zangeres
Marie-Cecile Moerdijk, moeder van duizendpoot Lotje.

Erwin en zijn El Guapo tijdens de orientatierit.

1 en 2 juli 2006 Emerald Trophy, Brecht

23 juli 2006 Regionale Keuring West met 
Dressuurwedstrijd en zadelrubriek, 
Alkmaar

4 en 5 EK Sport Arabische Volbloedpaarden
augustus 2006 Stadl Paura

12 en 13 Regionale Keuring Noord 
augustus 2006 & Lowland Cup, Exloo

2 september 2006 DAWRA show, Bunschoten 

2 en 3 sept. 2006 Arabissimo 2006, Renswoude

16 en 17 Nationale Keuring 2006, Ermelo
september 2006

19 t/m 24 Federatie NK met DAWRA NK
september 2006 Mariënheem, manege Bartels

23 en 24 All Nations Cup Aken met try out EK 
september 2006 Arabische Sportpaarden

12 november 2006 DAWRA Fall Show, lokatie volgt

12 november 2006 Dressuurwedstrijd met de 
vereniging Barokke Paarden
Manege Nimmerdor, te Leusden

25 en 26 nov. 2006 Sportweekend, St. Oedenrode

16 december 2006 Open Nationale Kampioenschappen 
Dressuur voor Arabische
Volbloedpaarden
Manege de Gouden Adelaar, Bunschoten

AVS EVENEMENTEN AGENDA

avs magazine juni 2006.qxd  22-06-2006  00:49  Pagina 27



avs magazine

28

EERSTE RONDE FOTOWEDSTRIJD
Voorwaarden:
Fotobestanden moeten voorzien wor-
den van een naam. Foto’s die alleen
van een nummer worden voorzien.
Onderschrift en gegevens over paard,
eigenaar en/of fotograaf moeten wor-
den verzonden in een word document
dat dezelfde bestandsnaam krijgt als
de foto. Graag alle inzendingen naar
het stamboekkantoor,
info@arabier.com. Carmen en Carola
zorgen er dan voor dat alles wordt
doorgezonden naar de vakjury en
redactie.

Prijs:
De hoofdprijs is de foto op de voor-
pagina van het AVS magazine in het
kerstnummer. Er kunnen foto’s inge-
zonden worden tot en met 1 decem-
ber. In de AVS magazines van juli en
september zullen de beste uit de
rubrieken worden gepubliceerd. Voor
het kerstnummer zullen de redactie
en vakjury (fotografen Piet van der
Poorten en Jan Kan) beslissen welke
foto de allerbeste uit alle inzendingen.
Behalve een ‘voorpagina’, zal de
inzender de foto groot formaat 
ingelijst krijgen. Daarnaast ontvangen
per rubriek de beste inzendingen 
van eerder gepubliceerde foto’s ook
een afdruk van hun foto op groot 
formaat. Dit is echter alleen mogelijk
als de resolutie hoog genoeg is. 
Het is dus zaak daar goed op te letten
bij het nemen van de foto’s. 

Rubrieken:
• Paard in beweging, 

hoeft niet perse sport te zijn, 
maar is geen foto 'in stand',  
fotograaf boven de 16

• Paard in beweging, 
hoeft niet perse sport te zijn, 
maar is geen foto 'in stand',  
fotograaf onder de 16

• Paard in rust/stand/ liggend, 
in ieder geval niet in actie, 
fotograaf boven de 16

• Paard in rust/stand/ liggend, 
in ieder geval niet in actie, 
fotograaf onder de 16

We hebben besloten nog een tweetal
rubrieken toe te voegen, namelijk
VEULENS, ook weer voor fotografen
boven de 16 en voor de jeugdigen
onder de 16.

1e plaats: Paard in beweging/boven 16 
Maroushah op buitenrit
Naam paard: Maroushah (op papier: Gerda’s Desteny), 5 jaar
Naam inzender: Annemieke Wijnberger, Amundsenrede 7, 2725 GJ Zoetermeer, 18 jaar
Naam eigenaar: Leontien van der Torn
Naam fotograaf: Irene van den Berg, 18 jaar

Eervolle vermelding: Paard in beweging/boven 16 
Deze foto is gemaakt op het strand van Scheveningen. Je kunt zien hoe mijn Berner
Sennen hond Rembrandt mijn Arabier Saroon aan het uitdagen is. De blik van Saroon
spreekt m.i. boekdelen. Verder is het een foto van een ultiem geniet-moment tussen mens 
en dier aan het strand (ik zit er zelf op). 
Paard: Saroon (v. Sjapoer, m. Zita, vm. Prins Abdullah Nomar v/h O.), 23 april 1999
Fotograaf: Jochem van Dongen (31)
Amazone & eigenaar: Nicole Fremeijer, Van der Heimstraat 20, 2582 RZ Den Haag
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Veulen onder 16 
Riquel kijkt nieuwsgierig naar het fototoestel.
Het veulen is hier 2 weken oud en staat voor het eerst in de wei.
Foto genomen door:
Mike v.d.Horst (10 jaar), Meerkoetstraat 11, 1826 JL Alkmaar

1e plaats: Paard in beweging /onder 16 
Naam: Cheryl (16) en Melissa (13) Geusebroek 
Naam paard: Daraxo (Vatican - Djanetska)
Wij vinden deze foto zo mooi omdat hij blij is 
dat het lente is en hij weer naar buiten mag.

1e plaats: Paard in rust/boven 16
De foto is gemaakt door Jessica van der Stoel in november vorig
jaar, toen ik mijn paard wegens blessureleed voor onbepaalde tijd
naar Le Colas Chavet in Frankrijk bracht. Bij zo’n afscheid wil je
elkaar nog wel even diep in de ogen kijken.....
Esther Moerkamp (en paard Baron van Nassauw)

Eervolle vermelding: Paard in rust/boven 16
Foto gemaakt door Carmen van den Boogaard in Frankrijk. 
De paarden zijn CZA Ararat Gilvan (linksvoor) van fokker/
eigenaar Carmen van den Boogaard en Sabiy Zayan (achter) 
van fokker/eigenaar Josje Mierop.
2 schimmels die uitkijken over de hengstenwei in Frankrijk…..
(bij Elssanne Arabians)
CZA Ararat Gilvan (Ararat x Gilvana)
A.S. Sabiy Zayan (Sanadik el Shaklan x Dachinea)

Veulen boven 16 
Een nieuw leven! Het is het mooiste wat er bestaat, 
de geboorte van een veulen.
Mathilde, Antje & Hein Jütting, FhJ Arabians, Dalfsen
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I

AMATEURKEURING 3 JUNI 2006 

Door Marijke Slok Soede
Foto’s Jan Kan

Iedereen was al vroeg van huis gegaan met de gewassen lieveling
in de trailer of vrachtwagen. Gezonde zenuwen waren duidelijk
voelbaar op het parkeerterrein, waar de laatste poets- en glans-
taferelen werden verricht. Merrie veulentje Padrons Lanisha
kwam zelfs nog nat van de trailer omdat zij ’s morgens in alle
vroegte nog in het sop was gezet door haar eigenaresse. 
De prachtige locatie in Bunschoten had voor de geïnteresseerden
mooie stallen beschikbaar gesteld en zoals altijd was de royale
accommodatie weer een ideale setting voor deze drukbezochte
keuring. 
Er werd, net zoals voorgaande jaren, volgens het Engelse oftewel
‘comparative’ systeem worden gekeurd. De paarden worden dan
vergelijkerderwijs geplaatst op kwaliteitsvolgorde en er worden
geen punten gegeven. Er is nog wel eens discussie over deze
manier van keuren en bij het AVS is men dan ook geïnteresseerd
in uw mening over deze wijze van keuren.
Rubriek 1 merrieveulens was met winnares Niobe v. Lobeke u.
Saela (Dosator) meteen een kwalitatief mooie aftrap. Zij werd
voorgebracht door de 16-jarige Sietske Mensing. Bij haar thuis is
het veulen ook gefokt en in eigendom. Dit kittige vosje zal waar-
schijnlijk uitgroeien tot een echte sporttopper. Tweede werd
Fachenda Kas v. Kubinec u. G. Fortissima (Top), gefokt en in
eigendom van Fam. Kuijf uit Kamerik. Zij werd voorgebracht
door de 15-jarige Chantal van Leeuwen. 
Rubriek 2 hengstveulens werd gewonnen door een prachtige 
koffievos LHT Kyano v. Kais u. Maiga (Gordon) gefokt en in
eigendom van Comb. Verheij/Heens uit Lopik. Deze mensen
fokken zeer mooie Russische arabieren en gooiden vorig jaar met
LHT Valco ook al zulke hoge ogen. Leonie de Vos (22 jaar), die
regelmatig over de vloer komt bij de familie bracht LHT Kyano
voor. 2e werd Nicole Cox (21 jaar) met Cadanz Aaquil een
schimmel van Sandhiran u. Bess-Chandira (Kulak) gefokt en in
eigendom van mevrouw Strijbos uit Linne. 
Rubriek 3 merries 1 jaar werd gewonnen door JH Romaissa. 
Als ik me niet vergis was zij er vorig jaar als veulen ook bij met
de nodige overwinningen. Zij is een A.F. Cupido nakomeling uit
Yamona (Almonito) en werd voorgebracht door eigenaresse
Jannette v/h Hart van 24 jaar. Qua beweging viel Ysabella F van
Fam. Stoop absoluut op.  Dit door Forelock‘s Arabians uit
Nieuwkoop gefokte vosmerrietje is van Almonito u.Yosraya
(Abakan) werd 2e. Vanwege een nare valpartij tijdens het trainen
thuis kon Ine Stoop haar niet zelf voorbrengen en heeft Arnoud
Slok Soede Ysabella voorgebracht. Later op de dag tijdens de
kampioenschappen trok dochter Annelieke Stoop van 17 jaar de
stoute schoenen aan om haar nogmaals te showen. 
Rubriek 4 hengsten 1 jaar werd met vlag en wimpel gewonnen
door Kas Valdes v. Psytadel u. Vypiska (Piligrim), gefokt door

Fam. Kuijf uit Kamerik en voorgebracht door de later op de dag
uitgeroepen beste senior voorbrenger van 2006 Kim Kuijf van 
21 jaar. Tweede  werd LHT Moreno v. Marcipan u. Maiga
(Gordon) voorgebracht door Koos Verheij van 42 jaar. De
Comb. Verheij/Heens boekte vandaag hun tweede succes (zie
rubriek hengstveulens). Opvallend was de zeer hoge kwaliteit van
deze hengstenrubriek en zeer waarschijnlijk zullen wij een aantal
van hen later terugzien op de hengstenkeuring!
Rubriek 5 merries 2 jaar werd gewonnen door de reserve kampi-
oen van 2005 M.A. Patrushka. Zij werd ook dit jaar weer voor-
gebracht door eigenaar Arnoud Slok Soede (42 jaar). Dit correcte
schimmeltje v. Piligrim u. Pushinka (Kupol) is gefokt in Tersk en
geboren in Nederland bij Fam. Jimmink die hun ‘paardenklein-
kind’ vanaf de tribune toejuichte. Tweede werd de grote zweetvos
met wapperende blonde manen Caya SVA v. Mutahar u. Rianta
(Ligato). Zij is gefokt in België en in eigendom van voorbreng-
ster Cindy Claassen (17 jaar). 
Rubriek 6 hengsten 2 jaar werd gewonnen door de vos Sogno v.
Eternal u. G.B. Shanaya (Alexander) gefokt door Klarenbeek
Arabians en in eigendom van voorbrengster Kim Hardenberg

Na een aantal natte weken, waren de weergoden ons goed gezind door op
deze zaterdag een droge dag af te leveren met veel zon en een verkoelend
windje. De amateur-voorbrengers hadden al weken lang geoefend om die dag
hun paard(en) zo goed mogelijk voor te stellen aan de jury Dhr T. Hulshof.

Tanja Huisman met F.H. Kars
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van 22 jaar. N.D’s Matrix met zijn bruine
kleur won de tweede plek met voorbreng-
ster Irene van Laar van 29 jaar. Hij is van
Mat u. Amerika (Madiar) en in eigendom
van Onno Dopper uit Etten-Leur.
Rubriek 7 merries 3 jaar riep Ashmira v.
Moshai u. Adhira (Mel Eldir) uit tot win-
nares. Zij is gefokt, in eigendom én voor-
gebracht door Debby Meinema (28 jaar).
Deze schimmelmerrie heeft een chique
hoofdje en een correcte body met soepele
bewegingen. Tweede werd Shaira v.
Abernant u. Nonja (Pasch Vacan) van fok-
ker, eigenaar en voorbrenger Djahy Vos
van 29 jaar. 
Rubriek 8 hengsten 3 jaar was niet erg
druk bezet, maar deze rubriek had veel
bekijks omdat soap-ster Fayah Lourens zo
sportief was om haar door Jadem Arabians
gefokte bruine beauty zelf voor te brengen. Later zagen we haar
ook nog terug in de Liberty rubriek als Madonna! De hengst
doet nog wat jeugdig - lees ondeugend - aan, maar heeft een
Poolse pedigree om van de watertanden v. Ekstern u. Eldora
(Pamir). Nummer 2 werd de volwassen tonende Z.A. Caliente v.
Z.A. Perlamon u. Valencia (Milak AA). De trotse eigenaresse van
deze met een indrukwekkende kaphals toebedeelde hengst is
Samantha Fischer die hem liet voorbrengen door de 17-jarige
Monique Mensing. 
Rubriek 9 zadelrubriek merries en 10 zadelrubriek ruinen waren
niet echt drukbezet met elk slechts 2 deelnemers.  Dit is jammer,
want het is altijd leuk om de paarden onder de man/vrouw te
zien en ze te beoordelen op hun rijtechnische kwaliteiten. Dit
jaar werd er gejureerd door Aurid Muskee. Hij weet waar hij het
over heeft, daar hij vele Arabieren naar Z-dressuur heeft gereden,
zowel nationaal als internationaal. Winnares van de merries werd
de 9 jaar oude N.D.’s Pirouette v. Bezmen u. Pironitsja (Aut)
met haar berijdster Vera. Winnaar van de ruinen Saroon v.
Sjapoer u. Zita (Prins Abdullah Nomar). Deze ruin heeft beste
bewegingen en werd door zijn amazone/eigenaresse Nicole
Fremeijer zeer correct voorgesteld. 
Onze harten smolten ook bij het zien van Achmed B v. Krimh u.
Djobli (Posero) met zijn amazone Daisy Swinkels van 11 jaar
oud. 

Rubriek 11 merries 4-6 jaar telde 4 deelnemers. Dhr Hulshof
informeerde het publiek telkens door de microfoon waarop hij
zijn plaatsingen baseerde. Als je na een lange dag al tig paarden
hebt gezien, dan is dit best een pittige opgave! Hij liet weten dat
het soms moeilijk was om in type zeer verschillende Arabieren te
beoordelen. In deze rubriek werd Gerda’s Desteny v. Chantal’s
Alcazar x Dynasty al Raj (Hamal) uitgeroepen tot winnares. 
Zij is een schimmelmerrie die werd voorgebracht door 
A. Wijnberger (18 jaar) en in eigendom is van L.S. v/d Torn 
uit Zoetermeer. 2e werd de Spaans gefokte vosmerrie Lace v.
Sarmiento x Arabesque (Zacateco) in eigendom en voorgebracht
door Adine Mayenburg (15 jaar). 
Rubriek 12 merries 7-10 jaar werd gewonnen door de vaker op
‘echte keuringen’ geshowde merrie G.B. Habibi van Brigitte
Morees en voorgebracht door Sascha Chen. De merrie heeft jam-
mer genoeg een blind oog hetgeen een beetje akelig toont, maar
is absoluut een van de mooiste nakomelingen van de hengst
Insjallah’s Fayoum u. El Layla Walayla (Alexander). De schim-
melmerrie Sarabi v. Optimus x MAF Cassandra (MAF Orion)
van eigenaar Kuijf uit Kamerik werd netjes tweede met voor-
brenger Ruby.
Rubriek 13 merries 11 jaar en ouder was weer een zege voor een
Tersk-product. Ekspansia v. Esplendor x Palomna (Aswan) was
met haar 12 jaar de mooiste. Eigenaar is F. Clement en voor-

brengster Vera Dopper van 15 jaar. De
degelijke vosmerrie Ducindra van 14 jaar
uit Dosator x Marindra (Crown of
Argosy) werd met voorbrenger/eigenaresse
Kelly Polet van 32 jaar tweede.
Rubriek 14 hengsten 4 jaar en ouder had
maar 2 deelnemers. Enigszins begrijpelijk
omdat hengsten die niet voor de dekdienst
worden gebruikt meestal worden geca-
streerd en dus bij een amateurkeuring
terug te vinden zijn in de ruinen rubriek.
1e werd de jonge Mir Khan zoon F.H.
Kars u. A.F. Doha (Anthal), de 4-jarige
hengst liet zich niet echt zien als showy
arabier met zijn voorbrenger Tanja
Huisman van 18 jaar, maar had meer type
dan de nummer 2 de schimmel Sirel v.
Silver General u. Mirella (Baccarat). Deze
grote, mannelijke hengst met veel behang
was wel meer mans, maar deed wat aan als

Arnoud Slok Soede met M.A.Patrushka

Fayah Lourens met Eldorado.
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een trotse Andalusier in plaats een elegante Arabier. Hij is in
eigendom en voorgebracht door M. Eden van 26 jaar.
Rubriek 15 ruinen was wel de grootste rubriek van de dag met
11 deelnemers en toonde uitermate veel verschil in type en kwa-
liteit. Overduidelijk eerste werd Rashimen Najm v. Prismen u.
Rava-Russkaya (Bora) voorgebracht door eigenaresse Sandra
Saraber van 30 jaar. Deze donkerbruine ruin is gefokt door Fam.
Bakker uit Wesepe en toont veel type en beweging. Tweede in
deze rubriek werd de zeer typische donkerbruine en nog hengst-
achtige ruin Mir-Cyran v. Mir Khan u. A.F. Camee (Anthal)
gefokt door F.J.G. Liefers uit Enschede en in eigendom en voor-
gebracht door C. Netten van 25 jaar. 
Rubriek 16 Liberty merries werd terecht gewonnen door Lucky
Luke, ofwel Debby Meinema! Echt enig om te zien hoe zij haar
merrie Adhira (ook moeder van de winnende Ashmira in rubriek
3-jarige merries) had omgetoverd tot Jolly Jumper compleet met
gele manen en staart. 
Rubriek 17 Liberty hengsten en ruinen liet Fayah Lourens zien
als Madonna en ondanks de afzakkende kniekousen van
Eldorado, werden zij uitgeroepen tot terechte winnaars. 
De hengst moest alleen iets eerder gevangen worden dan gebrui-
kelijk omdat hij een beetje paniekerig werd van zijn gestreepte
beenwarmers.
Nadat de DAWRA ook nog even de ring in ging om enkele 
winnaars van een welverdiend applaus te laten genieten, werden
alle nummers 1 en 2 uitgenodigd voor de kampioenschappen. 
Allereerst de junior merries. Met hartkloppingen stond uw ver-
slaggeefster aan de kant toen haar man Arnoud Slok Soede hun
2-jarige merrietje liet zien. In de categorie junior- merries stelden
zich zes deelnemers nogmaals op voor een kritische tweede blik
van Dhr Hulshof. M.A. Patrushka werd (zoals u al aanvoelt) tot
onze vreugde uitgeroepen tot kampioen junior merries 2006.
Een prachtig lint en glimmende beker werden uitgereikt door
Toto Modderman. Reserve kampioen werd de nummer 1 van de
3 jarige merries Ashmira.
Bij de junior hengsten werd kampioen Kas Valdes. Deze Psytadel
jaarling wist deze dag alles te winnen wat er te winnen viel, want
hij werd aan het eind van de dag tevens dagkampioen en ging
met een door het AVS aangeboden showhalster naar huis.  Fayah
Lourens en haar Eldorado werden reserve kampioen. Haar came-
raploeg was die dag dus zeker niet voor niets meegekomen en alle
emotionele momenten werden vastgelegd op de gevoelige plaat. 
Kampioen senior merries werd de schimmel Gerda’s Desteny en
reserve kampioen de donkerbruine G.B. Habibi. Beiden zeer
mooie (fok-)merries die niet veel voor elkaar onder deden. 
De senior hengsten waren sowieso maar met z’n tweetjes en dus
werd de nummer 1 F.H. Kars ook nog benoemd tot kampioen
en Sirel tot reserve kampioen. Die titel pakken ze niet meer van
je af, al is het natuurlijk leuker om te winnen in een groot veld. 
Gedurende de dag werd door Aurid Muskee uit alle rubrieken de
beste senior en junior amateur-voorbrenger gevraagd om aan het
eind van de dag mee te dingen naar het kampioenschap voor
beste voorbrenger. Zoals al eerder genoemd werd Kim Kuijf 
winnaar bij de senioren. Als een prof-in-spee werd Deyonta
Leeggangers van 11 de terechte winnaar bij de junioren. Niet
alleen is het hartstikke knap om op die leeftijd hard te rennen
naast je paard, maar Deyonta Flash Twilight weet heel goed hoe
zijn merrie Sinai al Raj moet opstellen voor de jury en haar halsje
moet laten geven. 
Ter afsluiting mag hierbij – en ik denk wel dat dit namens alle
deelnemers kan  – het bestuur van het AVS en alle vrijwilligers
hartelijk dank worden gezegd voor deze prachtige en zeer
geslaagde Amateurkeuring van 2006. Dus graag tot volgend jaar!
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Hippo
paardenverzekering

24 uurs service
Verzeker uw paard direct per telefoon,

Of vraag gratis een offerte aan

• Paardentrailer ............................................. 1,5% per jaar
• Rijtuig .......................................................... 2,5% per jaar
• Zadel/Tuig ................................................... 4,5% per jaar
• W.A. paard ................................................ € 16,- per jaar

Paardenvrachtauto Min. Max.
2-paardswagen W.A. € 70,- € 280,-
3-paardswagen W.A. € 85,- € 340,-
4-paardswagen W.A. € 92,- € 367,-
Meer dan 4 paards W.A. €105,- € 421,-

* 100% uitkering bij overlijden, ook bij oudere paarden
* Onze voordelige premies kunnen per maand
* Bij afkeuring geen verplichte inname van uw paard
* Ziektekostendekking mogelijk bij elke dierenarts 

en paardenkliniek

Voor geheel Nederland en België 

Tel: (0031) 0531 63 61 26
Fax: (0031) 0531 68 11 59

WWW.HIPPOPAARDENVERZEKERING.NL

Kim Kuijf met Kas Valdes.
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NATUURLIJK BEKAPPEN

Door Ilona Kooistra 
www.paardnatuurlijk.nl

De traditie van het bekappen en beslaan van paarden is al
eeuwen oud. IJzer was destijds een gangbaar beschermmateri-
aal, maar niet noodzakelijkerwijs het beste materiaal: men had
nou eenmaal niets anders. Ook wagenwielen werden van een
ijzeren band voorzien; dit werd beslist niet gedaan omdat ijzer
zo goed schokdempend werkt of zo lekker rijdt, maar omdat
men toentertijd nou eenmaal niets beters had. 
Tegenwoordig mennen we met wagens die soepel geveerd zijn
en rijden op moderne comfortabele luchtbanden, maar de
paarden ervoor moeten het nog doen op schoeisel van voor de
middeleeuwen.

Het is nog niet zo lang geleden dat er voor het eerst gedegen
onderzoek is verricht op wilde paarden: Tot de ontsteltenis
van de onderzoekers, bestaande uit dierenartsen en hoefsme-
den, was de hoefvorm en het gebruik van de hoef totaal
anders dan wat men altijd had aangenomen. Bij alle onder-
zochte paarden was de vorm van de hoeven hetzelfde, maar
beslist anders dan het model dat we bij onze gedomesticeerde
paarden nastreven.
Interessant was dat alle paarden op de zool en straal liepen, en
de hoefwand hoofdzakelijk voor de bescherming "rondom"
diende. Brokkelhoeven, hoefkatrolontsteking en dergelijke
hoefziekten kwamen bij geen van de paarden voor, zelfs niet
bij de kadavers die men vond. We zijn gewend geraakt aan
het idee dat de meeste paarden voortijdig aan hun eind
komen door been- en hoefproblemen, maar in de natuur blij-
ken de hoeven praktisch nooit problemen op te leveren. Dit
zette sommige onderzoekers aan het denken: Als de hoefvorm
van wilde paarden anders is dan bij gedomesticeerde paarden,
en wilde paarden hoeven hebben die bestand zijn tegen dage-
lijks 50 kilometer over rotsgronden en daarbij uiterst gezond
zijn, wat zou er dan gebeuren als we gedomesticeerde paarden
dezelfde hoefvorm en een vergelijkbare levenswijze geven als
hun wilde soortgenoten? Tot hun vreugde ontdekten ze dat de
hoeven dan na verloop van tijd even gezond en onslijtbaar
werden als die van de wilde paarden...
Sinds deze ontdekkingen zijn er een aantal nieuwe stromin-
gen ontstaan, waarbij uitgegaan wordt van de natuurlijke
vorm en functie van de hoef.
Deze methoden van bekappen hebben hun doeltreffendheid
inmiddels ruimschoots bewezen: Het blijkt dat alle paarden
na een overgangsperiode zonder ijzers kunnen lopen, dat ziek-
ten als hoefkatrolontsteking en hoefbevangenheid kunnen
worden voorkomen en genezen, dat de paarden veel beter
gaan lopen dan voorheen. Wereldwijd ontdekken steeds meer
mensen de natuurlijke bekapping en passen deze toe in alle
vormen van paardensport: Recreatie, Endurance, Dressuur,
Gangenpaarden, Cross, Rennen, Springen, Western, etc.

Toegegeven, de natuurlijke bekapping wordt nog niet door
iedere hoefsmid toegepast. Dit heeft voornamelijk te maken
met het feit dat de opleiding tot hoefsmid geen academische
studie is, en hoefsmeden dus niet worden opgeleid tot onder-
zoeker, maar juist de nadruk wordt gelegd op het handhaven

van dat wat men op school geleerd heeft: een traditie.
Als je nog niet op de hoogte bent van Natuurlijk Bekappen,
ben je nu vast erg nieuwsgierig wat dit dan eigenlijk precies
is. Op de website www.hoefnatuurlijk.nl staat enorm veel
informatie geschreven over deze manier van bekappen. Het
gaat te ver om dit allemaal over te nemen, maar we kunnen
hier wel een beknopte beschrijving geven.

Bij het natuurlijk bekappen worden geen hoefijzers gebruikt,
hoefijzers hebben een sterk negatieve invloed op de gezond-
heid van de hoef. Heel beknopt en beslist onvolledig:
Hoefijzers zorgen voor een slechtere doorbloeding en onder
andere daardoor dus minder groei, minder herstel en minder
gevoel met de grond. Verder zorgt een hoefijzer ervoor dat de
schokdempende werking van de hoef met 75% afneemt;
schokken en trillingen moeten nu ineens door onder andere
de gewrichten worden opgevangen terwijl er juist al extra tril-
lingen zijn vanwége het ijzer. 
Tijdens het groeien van de hoefwand groeit het hoefijzer niet
mee, waardoor het hoefijzer al na een dag na het plaatsen ver-
vorming van de hoefwand veroorzaakt, wat op de langere
duur zorgt voor versmalling van de hoef. Het laatste punt wat
we nu opnoemen is dat de hoefwand op meerdere manieren
door het plaatsen van een hoefijzer verzwakt raakt, niet alleen
door de nagelgaten maar ook doordat er bij een hoefijzer een
onnatuurlijke grote druk op de hoefwand terecht komt. Dit
zijn lang niet alle nadelen, maar het is voor nu wel even
genoeg. Het is veelzeggend dat de meeste paarden voor het
plaatsen van hoefijzers zonder pijn kunnen lopen, maar na
het wegnemen van de hoefijzers ineens niet meer zonder pijn
kunnen staan.

Maar hoe moet het dan wel? Veel paarden komen op hoef-
ijzers omdat men zegt dat de hoeven anders teveel zullen slij-
ten, omdat het paard gevoelig loopt als het alleen maar
bekapt is, of omdat de hoeven bijvoorbeeld steeds afbrokke-
len. Dit is echter allemaal het logische gevolg van een niet-
natuurlijke bekapping.
Als je namelijk kijkt naar hoeven van wilde paarden, dan zie
je dat ze lopen op de hoefwand én de zool, én de straal. Het
paard gebruikt dus zijn gehele voet en hoeft niet alleen maar
op zijn “nagel” te lopen, zoals wel het geval is bij een traditio-
nele bekapping. De hoefwand is bij paarden in hun natuurlij-
ke omstandigheden mooi ingekort tot de zool, en prachtig
rond afgesleten zodat het een sterk geheel vormt wat geen last
ondervindt van scheuren en brokkelen. Wat doen wij? Wij
laten de wand uitsteken, ronden hem niet of nauwelijks af,
laten het paard er met zijn gehele gewicht op lopen en zijn
verbaasd dat de hoefwand zo snel afslijt en gaat brokkelen en
scheuren...
De zool wordt bij paarden in de vrije natuur harder en har-
der, op exact dezelfde wijze als onze handen en voeten harder
worden (eelt krijgen), als we regelmatig zwaar werk doen
(boeren, bouwvakkers: allemaal een sterke huid met eelt). 
Wij snijden echter de zool van het paard steeds hol (waarom
eigenlijk?), zodat deze niet de kans krijgt om uit te harden. 
Is het dan raar dat paarden gevoelig lopen op bijvoorbeeld
grindpaden?
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dopper & partners
Assurantie- en pensioenadviesbureau

Paarden verzekeren is vakwerk! 
Wij zijn vakmensen en ook nog objectief

• Vertegenwoordiging voor Hippo Zorg en Fairmount
• Ook verzekerd bij permanent verblijf in het buitenland

• Polisvoorwaarden mogelijk in Duits en Engels
• Paardenfinanciering in combinatie met verzekering

Bel, schrijf of e-mail ons voor gedetailleerde informatie:
Postbus 5441 • 3008 AK  ROTTERDAM • Tel. 010-4855802 • Fax 010-4862929 • E-Mail dopperenpartners@tiscali.nl
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Een paard is zwaar: zeg gemiddeld 550 kg, het gewicht van
het dier komt op zijn hoeven terecht als het stapt, draaft en
galoppeert. Paarden hebben van nature hele mooie schokdem-
pende hoeven, de straal en het straalkussen vervullen hierbij
een belangrijke rol. Ze zijn overigens ook een erg belangrijk
tastorgaan voor het paard, een paard voelt door middel van
zijn straal bijvoorbeeld op welke soort bodem hij loopt. Wij
snijden de straal zo kort dat hij de grond niet meer kan raken
(waarom eigenlijk?), en zijn verbaasd dat onze paarden tijdens
buitenritten zulke “onhandige klungels” zijn die zo vaak strui-
kelen of uitglijden...

De grondleggers van het natuurlijk bekappen hebben de tra-
ditionele bekapping dan ook geheel herzien. Er wordt uitge-
gaan van het natuurlijke model van de hoef, en dit model
hoef krijg je vanzelf wanneer je de natuurlijke slijtage
nabootst. Om ervoor te zorgen dat je niet met stenen en zand
over de hoeven hoeft te gaan schuren, doen we dit door mid-
del van een rasp en hoefmesjes, en noemen we het ‘bekap-
pen’. Het nabootsen van de natuurlijke slijtage moet uiteraard
veelvuldig worden gedaan, en dit is ook een belangrijke reden
waarom bijna alle eigenaren van natuurlijk bekapte paarden
de hoeven van hun paard zelf bijwerken. Dat de eigenaar dit
zelf kan doen, is voor veel mensen nog vreemd omdat ieder-
een altijd leert dat de hoeven van een paard iets zijn waar je
absoluut niet zelf aan kunt beginnen. Als je op traditionele
wijze bekapt is dit ook wel logisch omdat deze bekapping veel
lastiger is om uit te voeren dan een natuurlijke bekapping.
Door zelf met rasp en hoefmesjes de slijtage bij hun paard aan
te brengen, hebben al heel wat eigenaren van paarden ontdekt
dat de hoeven van hun paard veel beter van kwaliteit zijn
geworden dan toen hun hoefsmid ze nog bekapte op de tradi-
tionele manier.

Steeds vaker horen de zelf-de-hoeven-verzorgende eigenaren
van hun dierenarts: “Goh, wat zijn die hoeven uitzonderlijk
goed geworden! Wie bekapt ze tegenwoordig?” Waarna de
eigenaar bewonderende reacties kan oogsten als hij/zij vol
trots antwoordt: “Ikzelf...”

Noot van de redactie:
Het verhaal over natuurlijk bekappen geeft zeker te denken,
maar een en ander wordt hier wel zeer zwart/wit gesteld. Veel
paarden zullen ongetwijfeld heel goed zonder ijzers kunnen
functioneren, terwijl veel eigenaren traditiegetrouw de hoef-

smid laten komen en om de paarden te beslaan. Met andere
woorden, sommige eigenaren zouden best kunnen overwegen
om hun paarden op blote voeten te laten lopen. We moeten
echter een aantal feiten niet uit het oog verliezen: de wilde
paarden waarover wordt gesproken leiden een volkomen
natuurlijk leven, hoewel de redactie waagt te betwijfelen of
dit voortdurend over rotsachtige grond is, zoals in het artikel
wordt gesteld. 

Ook al lopen er paarden bij met afwijkende beenstanden of -
problemen, deze paarden worden niet zwaar belast door een
ruiter die van hen verlangt dat er prestaties worden geleverd.
Verkeerde beenstanden leiden tot verkeerd afslijten van de
hoeven, hetgeen de problematische beenstand weer verergert.
Als de beenstanden van een wild paard al te slecht zijn, zal
het paard kreupel worden en zal de natuurlijke selectie zijn
werk doen: het paard kan niet meer meekomen met de kudde
en wordt door roofdieren opgegeten. De karkassen waarover
in het onderzoek wordt gesproken kunnen naar onze mening
dan ook niet als maatgevend worden aangenomen. Verder zul-
len deze paarden (bijna) niet voor nageslacht zorgen. Dit in
tegenstelling tot wat er in Nederland (en misschien ook in de
rest van Europa) nogal eens gebeurt: een merrie, aangekocht
om te rijden, wordt – al dan niet door een verkeerde been-
stand -  kreupel, functioneert niet meer in de sport, nou, dan
kan er altijd nog een veulentje bij gefokt worden. Met als
gevolg een paardenbestand (zeker niet alleen bij Arabieren,
maar ook niet de Arabieren uitsluitend) met in toenemende
mate veel been- en/of hoefproblemen. Ook van veel (rij-
paard)hengsten is bekend dat ze aanleg hebben voor bepaalde
beenproblemen en dat ze dit vererven. Helaas zijn de financi-
ële belangen van eigenaren en de invloed van deze eigenaren
in de diverse stamboeken groot en worden deze hengsten niet
uit de fokkerij genomen, met alle gevolgen van dien. Juist bij
problemen door verkeerde beenstanden kan correct hoefbeslag
het leed verminderen en er voor zorgen dat de paarden bruik-
baar blijven en dus mogen blijven leven. 
Daarnaast kunnen verkeerde beenstanden bij jonge paarden
met goed beslag soms beter gecorrigeerd worden dan door
alleen maar te bekappen. Voorts kan het juiste beslag voor
behoud van functioneren zorgen bij oudere paarden met
afwijkende beenstanden. Het beeld dat over hoefbeslag
geschetst wordt in het verhaal over natuurlijk bekappen is dan
ook erg zwart/wit, wat in onze optiek niet een juiste benade-
ring is. Het is geen 'of/of ' verhaal, maar een en/of verhaal. 
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BELANGRIJK
Het AVS magazine verschijnt dit jaar 6 maal. De volgende 
verschijningsdata zijn rond 30 juli, 30 september,
15 december. De uiterste datum om artikelen in te zenden is
drie weken voor verschijningsdatum. Dus lever tijdig de copy
cq uw advertentie in. De redactie verzoekt u de tekst aan te
leveren op diskette in MS Word met uitdraai of per e-mail.
Foto's dienen te voldoen aan een resolutie van minimaal 300
dpi en voorzien te worden van de naam van het paard/persoon
waarover het artikel gaat. Foto's waar uitsluitend een nummer
aanhangt, zullen niet worden gebruikt. Voor technische 
vragen kunt u contact opnemen met Erik of Krista 
0180-513024 of sevenwords@wanadoo.nl

COLOFON
VERENIGINGSBESTUUR

Mw. H. Wehkamp Onvlee 

Voorzitter / Keuringen en Shows ................................................... 0345-651923 

Dhr. G. Reisel 

Secretaris / Stamboekzaken, 

Website en Gebruik ....................................................................... 06-20441499 

Mw. M. Dijkman 

Penningmeester / Personeelszaken .................................................. 0593-333119 

Dhr. C. Bakker

Vice Voorzitter / 2e secretaris / Fokkerijzaken................................. 0570-606141 

Dhr. R. Muskee

Lid / Redaktiezaken / 2e Penningmeester ...................................... 0591-617700 

ERELEDEN VAN DE VERENIGING 

Mw. C.J.W. Modderman-van Dorssen Dhr. R. den Hartog Sr. (postuum) 

Mw. J. Smarius-Roovers Dhr. Dr. H. Houtappel (postuum)

Dhr. A. Kuijf   

LEDEN VAN VERDIENSTE 

Dhr. P Scheerder (overleden) Dhr. W. Brinkhuis (overleden) 

Dhr. J. Smarius Dhr. L. Schutrups 

Dhr. W. Veltman Dhr. B. Blaak 

REDACTIECOMMISSIE

Mw. H. Rosman-Brand .................................................................. 0518-491399

Dhr. N. Ligthert ............................................................................. 0182-521578

Dhr. R. Aarse ................................................................................. 0181-415885

CORRESPONDENTIE ADRES

AVS Magazine Tel.: 030-2410001

Postbus 40306 Fax: 030-2415544 

3504 AC Utrecht Email: info@arabier.com

VORMGEVING

Sevenwords grafische vormgeving

Krimpen aan den IJssel

DRUKKERIJ

BibliovanGerwen, 

's Hertogenbosch

ADRESWIJZIGING

A.u.b. tijdig uw adreswijziging doorgeven aan het stamboekkantoor te Utrecht, 

zodat wij er voor kunnen zorgen dat het Magazine op het juiste adres wordt bezorgd.

COPYRIGHT

Overname teksten uitsluitend na toestemming en met bronvermelding.

Advertenties en kopij voor het AVS magazine kunnen worden opgegeven via

bovenstaand correspondentieadres. Advertentietarieven zijn standaard en vindt u

elders in dit blad. Kosten van het zetten en de layout zijn exclusief de gepubliceerde

advertentietarieven. Bij meerdere plaatsingen geldt een cumulatief kortingstarief

van 5% per extra editie met een maximum van 30% voor een geheel jaar. 

Hoewel aan de totstandkoming uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteurs, 

de redactie en het AVS en haar bestuur geen aansprakelijkheid voor eventuele 

fouten of onvolkomenheden, noch voor de gevolgen daarvan.

PAARDEN
MARKT
• DOMAINE LE COLAS CHAVET

Voorlopig is het paardenpension al
weer vol; nog wel plaats in de B & B.
dijkstra.claudia@wanadoo.fr
www.veulenopfok.nl

• Te koop: 2 AVS merries fijn gereden! 
11 jaar stokmaat 1.55 / 6 jaar stokmaat 1.52
Prijs 2750 euro per stuk
Tel. 06-2446892

• John Munsters is expert in de begeleiding en africhting 
van Arabische Volbloedpaarden via natuurlijke wijze 
en communicatie met het paard.
Gezocht: medewerksters en/of medehuursters van 
deze trainingswijze en een trainingslokatie (woning 
met stallen), die zelfstandig willen worden in dit vak.
Het eventueel delen van een bestaande lokatie is 
bespreekbaar. Geïnteresseerden kunnen contact 
opemen via (06) 512 391 88.

ADVERTENTIETARIEVEN
MIV JANUARI 2006
1 pagina in combinatie met link
op homepage website................................................... € 250,00
1/2 pagina in combinatie met link
op 'laatste nieuws' pagina website................................ € 150,00
1/4 pagina .................................................................. € 75,00
1/8 pagina .................................................................. € 45,00
Banner op website per maand ..................................... € 12,50
Banner per jaar ............................................................ € 120,00
'Paardenmarktjes' inclusief plaatsen foto op website 
en in blad, uitsluitend voor AVS leden 4 regels ........... € 17,50
Zonder tijdslimiet op website en in de eerstvolgende nieuwsbrief na opgave. 
Nu mogelijk met foto, mits digitaal aangeleverd. De redactie behoudt zich het 
recht voor stukken inte korten, te wijzigen dan wel van een voetnoot te voorzien.
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GR Amarid
Pasha Farid x Halims Asmara (v: Ansata Halim Shah)

Kampioen van Frankrijk 2004 
Top Five Wereldkampioenschappen 2005

Ainhoa Beldebel
Ainhoa Bellino x Rebelle D'Oa (v: Arbekoa)

Shamilah Moudjahid
Nadir x Menah (v: Kilimanjaro)

Multi-kampioen in Frankrijk

Shambhala Arabians is een fokkerij van Arabische 
Volbloed paarden en Arabische halfbloed paarden in Frankrijk.

Meerdere dekhengsten beschikbaar, 
middels KI of natuurlijke dekking.

Tevens hebben wij een aantal geschikte nakomelingen 
beschikbaar voor de verkoop.

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: 
www.shambhala-arabians.com

Shambhala Arabians
58120 Chaumard – France
Tel: 00 33 3 86 78 02 51
Fax: 00 33 3 86 78 02 14
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