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AAan het begin van deze nieuwe jaargang van het AVS Magazine,

willen we als bestuur ons woord gestand doen door ieder nummer

te beginnen met deze rubriek. Het doel is u wat meer inzicht te

geven in de zaken waar het bestuur zich zoal in de loop van het

jaar mee bezig houdt.

Het is al een paar jaar het gebruik om het jaar af te sluiten c.q. op

te starten met bijeenkomsten met de leden van de diverse com-

missies van het AVS. Zo hadden we in december een vergadering

met de leden van de redactiecommissie en de commissie gebruik

en in januari met de leden van de verschillende showcommissies.

Het zijn belangrijke en zinvolle avonden, waarin een terugblik op

het afgelopen seizoen en de wensen en ideeën voor het nieuwe

jaar besproken worden. Daarnaast kunnen we u ook melden dat

er een nieuwe fokkerijcommissie in de steigers staat, waarover de

volgende keer meer.

Verder stond de organisatie van de hengstenkeuring natuurlijk op

het programma, naar ons idee was het toevoegen van de “gala-

rubriek” een schot in de roos en we zijn blij met de grote publieke

belangstelling.

Helaas gelijktijdig met de hengstenkeuring, een vergadering van

de ECAHO waar ondergetekende en mevrouw Modderman (als

vertegenwoordiger van Nederland in de sportcommissie) aanwezig

waren. Je kunt wel stellen dat het een turbulente bijeenkomst is

geworden, waarin door het afkeuren van een voorgestelde

Statutenwijziging tot het onbeperkt kunnen herkiezen van zitten-

de bestuursleden, een aantal bestuursleden zijn vervangen en uit-

eindelijk ook de voorzitter, dhr. Ferdinand Huemer besloot om te

vertrekken. Mevr. Modderman kreeg er een belangrijke taak bij,

ze werd gekozen tot voorzitter van de sportcommissie. Naar een

nieuwe ECAHO voorzitter wordt nog gezocht, evenals naar een

opvolgster van Gudrun Waiditschka, de Executive Secretary.

Een aantal  onderwerpen die in de discussieavonden naar voren

kwamen willen we dit jaar ten uitvoer brengen, of in ieder geval

naar voren brengen in de ledenvergadering, zodat u als leden uw

goed- of afkeuring hierover uit kunt spreken, een voorbeeld is de

castratiepremie voor jonge hengsten.

Ook hebben we ons tot doel gesteld om dit jaar wat meer infor-

matieve bijeenkomsten voor de leden van het AVS te organiseren,

te beginnen met een kijkje bij een stoeterij net over de grens,

Jadem Arabians te Balen. We zijn er van overtuigd dat het een

gezellige en leerzame middag met veel mooie Arabische paarden

zal worden, dus grijp deze kans en geef u op!

Op dit moment beleven we een winter in lentesfeer, met vroeg

bloeiende sneeuwklokjes, fluitende vogels in de morgen en …ook

de eerste veulens zijn al geboren! We wensen u, op welke wijze

ook, heel veel plezier met uw Arabier!

Een hartelijke groet,

Namens het AVS bestuur,

Hannie Wehkamp
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ZATERDAG 24 MAART 
VAN 10.00-17.00 UUR
Graag nodigen wij u uit voor 
een exclusieve verkoop op onze stoeterij! 
Natuurlijk gaat het ons aan het hart afscheid te moeten nemen

van deze dierbare “ Arabian Horse Tools”. Maar een goede

bestemming en waardering vinden voor deze mooie spullen ver-

zacht dit afscheid! Ik stel u in de gelegenheid te profiteren van

deze interessante verkoop van: Halsters, showhalsters, paarden-

dekken, afzweetdekken, showmateriaal, zeer uitgebreide lectuur,

palmbomen, erebogen, wegwijzers, vlaggen, staldecoratie, etc.

U bent van harte welkom op zaterdag 24 maart van 

10.00-17.00 uur. En natuurlijk staat de koffie voor u klaar!!  

Warme groet,

Jopie Smarius

SMAROEL ARABIANS

Bredaseweg 533, 5036 NA Tilburg

Tel. 013-4672348/gsm 06-25374894

Email: jopie@smaroel.com

SMAROEL ARABIAN
HORSE TOOLS FAIR

Voorpaginafoto van Amalfi, 
is gemaakt door Jos Karouw.
www.picturelifestyle.nl
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VERDUIDELIJKING VRIJSTELLING 
VOORWAARDEN NATIONALE KEURING

STOETERIJBEZOEK JADEM 
ARABIANS 17 MAART 2007
Het AVS bestuur is verheugd om voor de leden van de 

vereniging het volgende te hebben kunnen regelen: 

Op zaterdag 17 maart a.s. heet mevr. Christine Jamar van

stoeterij Jadem Arabians de leden van het AVS van harte wel-

kom om een gezamenlijk bezoek brengen aan haar compleet

vernieuwde stoeterij en dekstation.

Zoals de meeste mensen wel weten fokt Jadem Arabians 

overwegend Poolse paarden, daarnaast is mevr. Jamar een 

internationaal hooggewaardeerd ECAHO jurylid.

Dit bezoek staat dus gepland op 17 maart 2007. Tijdens dit

bezoek zullen er diverse Pools gefokte paarden worden

geshowd en zal mevr. Jamar het e.e.a. over de geschiedenis en

bloedlijnen van de Poolse Volbloedarabier gaan vertellen. Er

zullen tevens al een aantal veulens van 2007 te bewonderen

zijn. Ook zal er door de vaste veterinair uitleg worden gegeven

over de laatste technieken die worden toegepast op het gebied

van KI bij paarden. Verder kan iedereen vrij rondlopen om

het complex nader te aanschouwen.

Indien er genoeg animo is voor het regelen van een bus voor

gezamenlijk vervoer vanaf vaste opstapplaatsen, zal dit kunnen

worden geregeld. Gaarne dit aangeven op het inschrijfformu-

lier. Hieraan zal wel een geringe vergoeding zijn verbonden

uiteraard.

Indien u mee wilt gaan, retourneer dan zo spoedig mogelijk

het inschrijfformulier per post, fax of mail naar het stamboek-

kantoor. U vindt het inschrijfformulier in het bijgevoegde

stamboekje.

Namens het bestuur,

Cedes Bakker

Hopelijk is inmiddels eenieder op de hoogte van het feit dat

deelname aan één van de Regionale Keuringen een voorwaarde is

om deel te mogen nemen aan de jaarlijkse Nationale Keuring in

datzelfde jaar.

Paarden kunnen een vrijstelling krijgen voor deze verplichte deel-

name. Eén voorwaarde daarvan was dat het paard eerder op een

Regionale Keuring éénmaal rubriekswinnaar moest zijn geweest

in een senior- of ruinenklasse of één maal reservekampioen van

het kampioenschap senior hengsten, - senior merries of - ruinen.

Duidelijk mag zijn dat onze Regionale Keuringen als ECAHO

Nationale C-Shows zijn geaffilieerd, wat het laagste ECAHO

show niveau is. Een paard dat dezelfde classificatie heeft behaald

in een hogere ECAHO geaffilieerde show komt uiteraard ook in

aanmerking voor dezelfde vrijstelling.

Derhalve is de tekst voor vrijstellingen bij de inschrijfvoorwaar-

den als volgt aangepast:

Deelname aan een regionale keuring is een verplichte voorwaarde

voor paarden die in datzelfde jaar deel zullen nemen aan de

nationale keuring, met de volgende uitzonderingen:

• Indien een paard op enige ECAHO geaffilieerde show (was:

een regionale keuring) éénmaal rubriekswinnaar in een seni-

or- of ruinenklasse of één maal reservekampioen is geworden

van het kampioenschap senior hengsten, - senior merries of -

ruinen, is de deelname aan regionale keuringen, als voor-

waarde voor deelname aan de nationale keuring, vanaf dat

moment optioneel.

• Indien een paard op een regionale keuring drie maal kampi-

oen is geworden van het kampioenschap senior hengsten, -

senior merries of - ruinen, zal dit paard voor verdere deelna-

me aan regionale keuringen in Nederland worden uitgeslo-

ten, met dien verstande dat voor deelname aan de nationale

keuring geen voorwaarden meer worden gesteld.

• Liberty- en veulenklassen zijn vrijgesteld van deze voorwaarde.

By Balasjow x Ber Wiselka by Pan

Sandra Radecke - Ridderweg 8a  - Ellemeet

tel. +31111-671891 - fax +31111-671971 - mob. +316-51828502 

rzadkiewa-arabians@planet.nl 

www.rzadkiewa.nl

Black, Bold &Beautiful!
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Na een aarzelende start kan de fotowedstrijd van vorig jaar

zondermeer succesvol worden genoemd. Veel leden deden

moeite om hun paard te vereeuwigen en er zaten vele aardige

plaatjes bij. 

Daarom heeft de redactie besloten ook dit jaar ruimte vrij 

te houden in het blad voor de mooiste, liefste, leukste foto

van uw Arabier. MAAR, dit jaar worden we heel streng, 

want het kostte de redactie vorig jaar vaak moeite om de

juiste gegevens bij de juiste foto terug te vinden. Ook 

technisch moet er aan de eisen worden voldaan. Vorig jaar

hebben we diverse malen een foto een ‘eervolle’ vermelding

gegeven, als deze foto ontroerend was, maar niet genoeg

pixels had om uit te vergroten. Dit jaar nemen we technisch

te kleine foto’s niet meer in de beoordeling mee.

De spelregels:
• Foto’s zonder naam aan het bestand 

worden niet beoordeeld

• Foto’s moeten minimaal 300 dpi zijn, liefst groter

• De winnaar ziet zijn of haar foto op de voorpagina van

het decembernummer en ontvangt de foto op groot for-

maat. 

• Iedereen mag ze veel en zo vaak als hij/zij wil inzenden.

We kennen vijf rubrieken: 
- Paard in beweging, 

fotograaf ouder dan 16

- Paard in beweging, 

fotograaf jonger dan 16

- Paard in rust, 

fotograaf ouder dan 16

- Paard in rust, 

fotograaf jonger dan 16

- Veulens, hierbij maken we 

geen onderscheid in de leeftijd 

van de fotograaf.

Het fotobestand moet een naam hebben, gegevens van paard en

fotograaf moeten in een word-document vermeld worden dat

dezelfde naam heeft als de foto. Het makkelijkste is natuurlijk

het fotobestand de naam van het paard te geven, bijvoorbeeld

‘Klassika’, ‘Klassika galop’ of iets dergelijks. Foto’s zonder naam

worden niet beoordeeld. Mensen die niet over een digitale foto-

camera beschikken kunnen ook meedoen, maar worden dan ver-

zocht zelf te zorgen voor het inscannen van hun foto’s en deze

gescand elektronisch naar het stamboekkantoor te verzenden. 

FOTOWEDSTRIJD 
WEGENS SUCCES VERVOLGD

Tijdens de hengstenkeuring ontving Carmen de hoofdprijs
van de fotowedstrijd; behalve de plaatsing van haar foto op 
de voorpagina van het kerstnummer, kreeg ze de foto mooi
ingelijst op groot formaat overhandigd door Hanneke Brand. 

N
LOGO’S, NAAMSGEBRUIK 
EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Naar aanleiding van een aantal incidenten in de uitvoering

van onder de vlag van het AVS vallende verenigingsactiviteiten

willen wij u in het kader van de juridische- en verzekerings-

technische aansprakelijkheid het volgende melden:

Het logo van het AVS en de formele naam van de vereniging

zijn eigendom van de vereniging en worden alleen in opdracht

van de vereniging gebruikt. Het gebruiken of publiceren van

één of beiden zonder expliciete toestemming van het bestuur

is NIET toegestaan.

Daarnaast is het recht om evenementen te organiseren, uit

naam van het AVS of haar commissies, alleen voorbehouden

aan het bestuur of aan leden van deze commissies na 

toestemming van het bestuur.

Ten overvloede wijzen wij u erop dat alleen AVS evenementen

gepubliceerd op de AVS website en in het AVS Magazine

onder de verantwoordelijkheid van de vereniging vallen. 

De vereniging neemt geen verantwoording voor elders 

gepubliceerde, ogenschijnlijk AVS evenementen.

Het Bestuur
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Door Hanneke Brand 
Foto’s Jan Kan, tenzij anders vermeld

Het AVS is aangesloten bij de overkoepelende mondiale organisa-

tie WAHO, de ‘World Arabian Horse Organisation’ en hierdoor

moet het AVS zich houden aan de regels van de WAHO. De

WAHO stelt dat ieder veulen moet worden ingeschreven in het

stamboek indien voortgekomen uit een hengst x een merrie die

beiden ingeschreven staan in een bij de WAHO aangesloten

stamboek. Hengstenkeuringen zijn wat betreft de WAHO over-

bodig en zelfs ongewenst. Slechts hengsten met (erfelijke) veteri-

naire gebreken mogen worden uitgesloten van de dekdienst. Dit

heeft in de jaren ’90 geleid tot een ‘vrijheid blijheid’ beleid en de

gevolgen hiervan zijn ook nu nog merkbaar, waarbij we ook niet

moeten vergeten dat iedere Hollander koopman is zodra er geld

wordt geboden. Menige goede fokmerrie is dan ook naar het bui-

tenland verhuisd, wat natuurlijk zo zijn gevolgen heeft voor de

fokkerij hier te lande. 

De laatste jaren is het bestuur er gelukkig in geslaagd om,

ondanks de wensen van de WAHO, een strenger keuringsbeleid

in te zetten. Door middel van een eerste, tweede, derde of geen

premie wordt aangegeven of en in hoeverre de paarden in de ogen

van de jury het ideale rasbeeld benaderen. Daarnaast is er een pre-

dikatenstelsel voor sportprestaties en zo wordt er voor de merrie-

houders duidelijkheid geschapen waar de kwaliteiten van een

hengst liggen. Dit systeem legt veel verantwoordelijkheid bij de

merriehouder, maar tegelijkertijd ook vrijheid: men kan kiezen

voor hengsten die specifiek voor de rensport of endurance zijn

gefokt, of voor de allrounders, die hun mannetje staan in de

show, dressuurring, western of eventing. 

De keuring ging om 8.00u van start met de veterinaire keuring

door dierenarts Hofland; vanaf 10 uur gevolgd door met de eerste

bezichtiging. Juryleden waren de heer Hulshof (Nederland), de

heer Trela (Polen) en mevrouw Lowe (Groot-Brittannië). Slechts

twee van de tien nieuw te keuren hengsten werden premiewaardig

bevonden, namelijk Pushkin (Balaton x Pantomima), gefokt door

de Tersk Stud (Rusland) en thans in eigendom van de Kossack

Stud en A. R. Lekai, (Kais x Kaboutershoeve Letina) gefokt door

Comb. M. Verheij/A. Heens, eigendom van I. van der Elst.

Beiden kregen een derde premie. 

Verder kwamen in het ochtendprogramma de hengsten in de ring

die nog geen definitieve goedkeuring hebben en daardoor ver-

plicht zijn zich te laten zien. De driejarige rubriek bestond uit de

eerder genoemde Pushkin en FHJ Alexander. De vierjarige

rubriek kende zes deelnemers en uit deze rubriek zou ook de late-

re kampioen Amalfi komen. In deze rubriek de hengsten Depozit

en Shaho die door hun eigenaren specifiek aangeschaft zijn voor

de endurance. Beiden waren in sportconditie en dat ziet er toch

heel anders uit dan de vollere showtypes en dressuurmatig gere-

den paarden. Hun waarde voor de endurancefokkerij zal nog

moeten blijken en dat is natuurlijk een kwestie van lange adem.

In de vijfjarige rubriek ontving A.R Lekai een derde premie, de

overige hengsten

waren in de ogen

van de jury niet

premiewaardig. Er

zaten best leuke

paarden bij, maar

in de fokkerij stre-

ven we natuurlijk

naar verbetering en

‘leuke’ paarden zor-

gen niet voor verbe-

tering. De zesjari-

gen was een grote

rubriek met veel bekenden. Als je deze rubriek zag, snap je eigen-

lijk niet waarom mensen hun hengsten als drie- of vierjarige naar

de keuring sturen. Op deze leeftijd beginnen ze pas volwassen te

tonen, op te drogen, komt de Arabische expressie meer tot zijn

recht, kortom, beginnen ze pas echt mooi

te worden. Aranik Kossack (Kossack Stud)

zag er uitstekend uit en mocht dit jaar dan

ook weer met een tweede premie naar huis.

Jammer genoeg voor Arabian Fantasie bleef

Sultan op een tweede premie staan, hoe

goed hij er ook uitzag. Ook de andere aan-

wezigen in deze rubriek zagen geen verbe-

tering. De rubriek zevenjarigen kende drie

deelnemers, hier mocht A.F Cupido, (fok-

ker/eigenaar Arabian Fantasie) een tweede

premie in ontvangst nemen, een duidelijke

HENGSTENKEURING 
ARABISCHE VOLBLOEDS, ERMELO

Op 3 februari vond in Ermelo de jaarlijkse hengstenkeuring van het
Arabisch Volbloed Stamboek plaats. De Arabische Volbloed is een 
internationaal ras en daardoor zijn de ‘spelregels’ wat betreft de 
hengstenkeuring toch wat anders dan bij de meeste stamboeken.

Pushkin A.R. Lekai

Aranik Kossack
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illustratie van mijn

opmerking dat

Arabieren mooier

worden naarmate ze

ouder worden. 

De Arabier is van

oudsher een all-

round vriendelijk

familiepaard, waar

het hele gezin iets

mee kan, maar er is

een duidelijke trend naar specialisten. Zo werden er twee specifiek

voor de rensport gefokte hengsten voorgebracht, waarvan de acht-

jarige Arc Kossack (Bengali D’Arbret x Amunitia) ook in draf een

zeer goede en aansprekende beweging liet zien. Hij mocht geen

premie mee naar huis nemen. Navraag bij de jury leverde op dat

dit paard niet voor een premie in aanmerking kwam omdat zijn

beenwerk minder fraai was, iets dat vanaf de tribune natuurlijk

minder goed te zien is dan van dichtbij. Het ‘minder fraaie’ been-

werk levert het dier kennelijk geen problemen op in het werk,

want hij heeft in 37 starts op de renbaan al bijna € 22000 ver-

diend, wat hem in ieder geval wel recht geeft op een prestatiepre-

dikaat. Ook nu had zijn eigenares hem alweer in training voor het

nieuwe seizoen dat over 6 weken begint.

Winnaar van de rubriek achtjarigen was Aja Shakakhan, een

hengst gefokt door de familie Hickford in Engeland en op zeer

jonge leeftijd aangekocht door Rob den Hartog, die een goed oog

voor de kwaliteit

van deze hengst

had. De hengst

heeft enkele jaren in

Tersk gestaan, waar

naar verluidt al bij-

zonder mooie pro-

ducten van hem

lopen. De hengst

heeft een zeer

mooie Arabische

bovenlijn en kruis

en een goede dra-

gende beweging. We hopen in de volgende uitgave het juryrap-

port te publiceren. Misschien dat we daaruit kunnen leren waar-

om deze, en enkele andere hengsten, geen eerste premie ontvin-

gen.

In de laatste twee rubrieken vonden er geen wijzigingen plaats ten

opzichte van vorig jaar. 

In de loop van de ochtend was de tribune volledig gevuld en de

tribune bleef goed gevuld, ook toen tijdens de middagpauze

Karin Zeevenhoven met haar goedgekeurde zwarte hengst Kahal

en Emma Stuive met de eveneens goedgekeurde schimmel Aurilla

Gold een professioneel uitgevoerde pas-de-deux lieten zien. De

dames waren in stijl gekleed en aangepast op hun zwart/witte

paardenpaar. Beide combinaties komen normaliter uit in de Z-

dressuur en hebben al diverse kampioenschappen op hun naam

staan. 

Na de pauze werd er voor de eerste maal bij het AVS een heng-

stengala gepresenteerd. Hengstenhouders kregen de gelegenheid

om hun hengst op

een zo voordelig

mogelijke manier

aan het publiek te

presenteren. Een

gouden greep, want

dit zorgde voor

afwisseling en voor

fokkers interessante

aanvullende infor-

matie. Bovendien

was het een feest

der herkenning

want het publiek kreeg zo weer eens de hengsten te zien die defi-

nitief goedgekeurd zijn en dus normaliter niet meer op de heng-

stenkeuring komen. Een groot aantal paarden werd onder het

zadel getoond, Karin de Graaff stelde haar Menushkin (dressuur-

predikaat) netjes

voor, Krista

Sterrenburg kreeg

de handen op

elkaar voor haar

zeer ontspannen

Scorpio, (goud op

het NK DAWRA

2006).

Verschillende heng-

steneigenaren

brachten niet alleen

hun hengst in de

baan, maar ook nakomelingen, waaruit duidelijk werd dat de

hengsten wat betreft uiterlijk hun stempel zetten. Want ook dat

was toegestaan. Veel eigenaren hadden de moeite genomen een

goed verhaal te vertellen en bij hun paard passende muziek uit te

zoeken. Bij de Spaansgefokte hengst Perlamon kon dat dus niet

anders dan klassieke flamencomuziek zijn. Ook tijdens het heng-

stengala werd er een pas-de-deux gereden en had men zo meer

tijd om de hengsten te tonen dan ‘ieder voor zich’. Kortom,

afwisseling en het weerzien met eerste premiehengsten zoals

Poker, Lobeke, Durango, Riki’s Shabri, Gasir, Kupol en Pladykt

zorgden voor een combinatie van amusement en informatie. Het

enige “minpuntje” was dat er veel gebruik gemaakt werd van de

geboden gelegenheid. Hierdoor vond de plaatsing van de heng-

sten en ontknoping van het kampioenschap pas laat op de mid-

dag plaats.

Hieraan vooraf ging nog een huldiging van twee Elitehengsten:

Anthal (Komplekt x Olympia Dennenoord), inmiddels 23 jaar

jong, maar ‘alive and kicking’, gefokt door de destijds zeer beken-

A.F. Cupido

Aja Shakakhan

Menushkin

Scorpio

Pas-de-deux Kahal/Karin Zeevenhoven en Emma
Stuive/Aurilla Gold. Foto Reindert Jansen
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de Liberty Arabians

maar al twintig jaar

in eigendom van

Abigail Ligthert

(Arabian Fantasie)

en Kais, (Pakistan x

Proba), geboren in

1992 bij Arabica

NV in België en al

jaren in eigendom

van Combinatie J.

en M. Cuypers.

Deze twee hengsten verdienden met hun eigen prestaties en de

prestaties van hun kinderen het hoogst haalbare Elitepredikaat en

werden daarvoor in

het zonnetje gezet. 

Tegen zessen wer-

den de premies

bekend gemaakt:

voor sommige eige-

naren viel dit niet

mee, want diverse

hengsten bleven –

tegen alle verwach-

ting in – steken op

een tweede premie.

Bijvoorbeeld de

showbink MM Sultan van Arabian Fantasie, inmiddels in binnen-

en buitenland een zeer bekende verschijning op de shows, maar

ook Aja Shakakhan (Kossack Stud) kwam niet verder dan een

tweede premie ondanks zijn zeer Arabische uitstraling. 

De strijd om het kampioenschap was daarom in feite een gelopen

race. Amalfi, de in Amerika geboren Padrons Psyche-zoon uit RD

Bey Shahmpane, was de enige van de gekeurde hengsten die in de

ogen van de jury een eerste premie waardig was. Eigenares mw.

Bakker van BB-Arabians, die de kwaliteiten van de hengst al

vroeg had herkend, mocht dan ook terecht de kampioensbeker in

ontvangst nemen. Deze grote luxe vos heeft een buitengewoon

mooi front, uitstekende bewegingen en de allure en uitstraling die

bij een kampioen horen.

Na afloop van de keuring trof ik de heer Trela en mevrouw Lowe

op de tribune en kon ik van de gelegenheid gebruik maken te

vragen wat zij van de nieuw gekeurde hengsten vonden. 

Het antwoord loog er niet om: “Very, very disappointing”, bijzon-

der teleurstellend. Wel begrijpelijk, want als je naar het totale aan-

bod van de dag keek, was er maar een handjevol hengsten dat vol-

doende stuwkracht en draagkracht in de achterhand heeft en dat

is zorgelijk. Zij spraken ook hun verbazing uit over het feit dat

vrijwel het hele bestand uit Russisch gefokte paarden bestaat.

Voor ons begrijpelijk vanuit historisch perspectief gezien, maar in

alle andere landen is er veel meer variatie en wordt er ook veel

meer gekruist met de verschillende lijnen. Mevrouw Lowe advi-

seerde dat de Nederlanders meer verbetering zouden moeten zoe-

ken door andere lijnen te gebruiken en ze noemde daarbij met

name het gebruik van goede Egyptische hengsten. Kortom, we

moeten zeer kritisch naar onze paarden kijken, ons beraden op de

toekomst en nog meer proberen het ras te verbeteren, in plaats

van slechts te vermeerderen. Alle uitslagen, premies en predikaten

vindt u terug op www.avsweb.nl

Door mw. Modderman

Het is beslist de moeite waard dit evenement eens te gaan bezoe-

ken. Het was een lang gekoesterde wens van mij, maar ieder jaar

kwam er iets tussen waardoor ik niet gaan kon. Zo ook dit jaar

weer (discussieavond AVS, Vianen), maar gelukkig in Duitsland

doen ze drie dagen over de keuring, nl. vrijdag, zaterdag en zon-

dag. Dus bleef er niets anders over om dan maar op de vrijdag,

de veterinaire keuring en het meten gade te slaan. Dit geeft je in

ieder geval de mogelijkheid de hengsten vrij lang te kunnen

bekijken in stand en in stap, als ze binnen komen. Ook krijg je

een indruk van het aangeboden materiaal per jaargang. Het

monsteren op harde ondergrond is op zaterdag en dan wordt pas

de keuze gemaakt welke hengsten naar huis mogen en welke

geprimeerd worden. De hengstenkeuring is verplicht (eenmalige

verschijningsplicht) om veulens te kunnen registreren, de prime-

ring is vrijblijvend, met als gevolg dat bekende showpaarden niet

meer aangeboden worden voor de primering. De reden daarvan

laat zich raden !!! 

Ter keuring verschenen niet alleen Arabische volbloedhengsten,

doch ook Arabische Halfbloeds, Shagya’s en Anglo-Arabieren,

maar zij waren verre in de minderheid, het ging slechts om enke-

le exemplaren. Ook in Duitsland zal de hengstenkeuring voor

veel eigenaren teleurstellend geweest zijn, van de meer dan tach-

tig hengsten in alle leeftijden, ontving slechts een 2-jarige hengst,

Marajj een eerste premie. Daar komt nog bij dat hij in Amerika

gefokt is en in buitenlands bezit is. Het was een strenge selectie,

dat hoort bij een hengstenkeuring, gezien het aangeboden 

materiaal was dat ook noodzakelijk.

Officiële uitslagen heb ik helaas niet, maar wel mijn notities, als

die juist zijn werden er nog 13 andere hengsten geprimeerd met

tweede en derde premies. Van de in Nederland gestationeerde

hengsten werd ES Proshnec, eig. E. Blaak, voorgebracht door 

de heer R. den Hartog met een tweede premie gewaardeerd. 

De hengstenkeuringcatalogus was met zorg samengesteld en is

een waardevol naslag werk voor de merriehouder, alle pedigrees

van de hengsten uitgewerkt tot in de vierde generatie.

Kortom, het verdient aanbeveling dat men eens een kijkje bij de

buren neemt, om te vergelijken met ons eigen materiaal en eens

te zien hoe het elders gedaan wordt.

HENGSTENKEURING AKEN

Anthal

Kais

Amalfi
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PRESTATIEPREDIKAAT 
RENNEN: ARC KOSSACK

Arc Kossack is een 8-jarige bruine hengst.

Hij is in zijn carrière 37 keer gestart. Hiervan wist hij 12 keer te

winnen en 16 keer een plaats te behalen. Dit leverde hem 21.987

euro op. Arc Kossack koerst internationaal en heeft zowel in

Nederland als in Duitsland en België gewonnen en werd ook

derde in het Franse Chantilly tegen de top van Europa.

Arc Kossack is speciaal door de Kossack Stud gefokt om te koer-

sen, zijn vader is namelijk Bengali d'Albret, een hengst die het

goed doet in de renpaardenfokkerij. Hij staat in Engeland ter

dekking op de bekende Shadwell Stud. De moeder van 

Arc Kossack is de Russische Amunitia die reeds een Derby 

winnaar heeft gegeven in Rusland. Tevens heeft de merrie 

een goede show- nakomeling gegeven, namelijk de bekende 

dekhengst Abakan.

Wij  hebben Arc Kossack uitgebracht op de hengstenkeuring

vanwege zijn gouden, werklustige  en ‘coole’ karakter, maar

natuurlijk vooral vanwege zijn constante verrichtingen en 

interessante afstamming.

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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De Keuring:
Er is een ruime parkeergelegenheid voor bezoekers en deelnemers

en er is gelegenheid om op het terrein te overnachten of op de

naast gelegen grote camping. Ook staat daar een hotel.

De keuring aan de hand zal in principe in de binnenhal plaatsvin-

den; zijn de weergoden ons goed gezind, dan is er de mogelijk-

heid om naar het buitenterrein te gaan. Willem van Beelen heeft

ook dit jaar zijn artistieke brein weer laten werken om voor de

keuring West iets moois te vervaardigen om dit als prijs weg te

kunnen geven aan de winnende deelnemers. De merrie/ruinen

keuring zal elders op het terrein te zien zijn. Ergens in het mid-

dagprogramma hebben wij een unieke presentatie van oude heng-

sten die minimaal de leeftijd hebben bereikt van 18 jaar. De oude

giganten zullen laten zien wat zij in huis hebben en dat is zeer de

moeite waard!

Zadelrubrieken en Liberty:
De dressuurwedstrijden zullen dit jaar niet in Oudkarspel worden

georganiseerd omdat deze op Hemelvaartdag al bij de Kossack

Stud verreden worden. De zadelrubrieken gaan echter wel door

en wij willen daarom zoveel mogelijk mensen oproepen om daar-

aan deel te nemen zodat het de moeite is om deze rubrieken te

handhaven. Bij een viertal deelnemers aan iedere rubriek zal deze

discipline doorgaan. Hetzelfde geldt voor de liberty, deze rubriek

is in Alkmaar vorig jaar door het publiek goed ontvangen en wij

willen dit een vervolg geven, ook bij minimaal vier deelnemers

gaat het door. Pas op dat de verkleedpartij niet te ver doorgevoerd

wordt bij het paard, dit om ongelukken te voorkomen. Beide dis-

ciplines, zowel de zadelrubrieken als de Liberty zullen in de

hoofdring te zien zijn.

De lunch:
Tussen de middag is er weer een echte pauze waarin iedereen de

tijd krijgt om aan de inwendige mens te denken. Het assortiment

bij de snackhoek zal divers zijn. De gehele catering is in handen

van manege Beukers.

De braderie:
Een braderie zoals voorgaande jaren zal er jammer genoeg niet

meer komen; voor de meeste standhouders wogen de kosten niet

op tegen de verdiensten. Wel komen de aardbeienman, Maertijne

Verwey, Eurocenter, Willem v. Beelen en ……….

De stallen:
Stallen kunt u reserveren tot 9 mei bij familie Jimmink á € 60

inclusief stro. Wees er snel bij want er zijn maar 50 stallen

beschikbaar. Reservering geldig indien er voor 19 mei is betaald

op rekening nummer 9689003 tnv Regiokeuring AVS West 

te Alkmaar. Na ontvangst van het geld sturen wij een 

reserveringbewijs.

Stuur uw verzoek tot reservering naar: Fam. Jimmink, 

Elzenlaan 58, 1834 GE Sint Pancras, maresarabians@planet.nl

Even samenvatten:
Regionale keuring West op zondag 20 mei 2007

Manege Beukers, Wagenweg 12, 1724 PT Oudkarspel

• Stallen beschikbaar met stro € 60 per box

• Stallen reserveren vóór 9 mei 2007 bij familie Jimmink

• Zelf zorgen voor het voer van uw Arabier.

• Opgave deelname via het stamboekkantoor.

• Presentatie oudere hengsten vanaf 18 jaar.

• Mogelijkheid om op het terrein te overnachten.

• Verschillende wasplaatsen aanwezig.

• Zeer de moeite waard om naar Oudkarspel te komen.

• Hebt u vragen bel dan naar 072 5645619/06 22399121 

of mail naar maresarabians@planet.nl

Wij als showcommissie West zien u graag op zondag 20 mei en

wensen een ieder, een goed en gezellig showseizoen toe.

Martin & Esther Jimmink

REGIONALE KEURING WEST 20 MEI 2007

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

Na één jaar Heiloo en twee jaar Alkmaar zijn wij dit jaar uitgeweken 
naar Oudkarspel en wel naar het terrein bij manege Beukers. Manege
Beukers is sinds één jaar op deze plek gevestigd en beschikt over 
één van de grootste rijhallen van heel Nederland. Het complex is 
gelegen tegenover een groot natuur gebied, het “Geestmerambacht”.
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Door Gideon Reisel

Hengsten en merries lopen zwijgzaam door elkaar. Leden lezen

proeven voor aan andere leden. De jeugd mengt ongemerkt met

de volwassenen. Complimenten en opbouwende kritiek wisselen

elkaar af in gezonde balans. Je mag het best bijzonder noemen.

Dat moeten we dan ook koesteren. En zolang het gros van de

AVS ruiters aangeeft blij te zijn met de wijze waarop de commis-

sie gebruik de wedstrijden organiseert, blijven diegenen die hun

kostbare vrije tijd daarin steken gemotiveerd om dit te blijven

doen voor de vereniging.

In 2006 is opnieuw een dressuurcompetitie opgezet op de zelfde

wijze als in 2005. De formule was en blijft simpel: om mee te

kunnen dingen naar het competitiekampioenschap moeten de

ruiters donateur of lid van het AVS zijn en minimaal aan vijf van

de negen georganiseerde dressuurwedstrijden deelnemen. Helaas

werd de Arabissimo dit jaar afgelast en werd het uiteindelijk vier

van de acht. Vier wedstrijden betekenen eigenlijk acht dressuur-

proeven. Voordeel is wel dat bij meer dan acht proeven de beste

proeven tellen. Dat maakt de winkans hoger en spoort meer deel-

name aan. Uiteindelijk waren er vierentwintig AVS-combinaties

die aan de minimale eis van deelname aan acht proeven hadden

voldaan.

Ontknoping van de dressuurcompetitie kwam in december 2006

tijdens het Open Nationaal Dressuurkampioenschap. Omdat dit

kampioenschap ook openstaat voor niet-AVS leden of –donateurs

waren er minder bekende talenten te zien, waarvan er in ieder

geval één met een kampioensbeker vandoor ging! Een ander sail-

lant detail was dat de jeugdruiters in de B, de L1 en de L2 de vol-

wassenen het nakijken gaven in het AVS kampioenschap. Ook in

de gehele dressuurcompetitie bleek de jeugd té sterk voor de vol-

wassen ruiters in de B en de L2. Laat de jeugd maar schuiven!

Tot slot was er voor de jeugd ook nog een onderlinge competitie.

En alsof winnen al niet genoeg was, kregen de winnaars daarvan

ook nog dekens, dekjes en halsters en natuurlijk nog bekers ook

van de door Pieter Stoop geregelde sponsors voor de jeugd. Feest

compleet!

Het AVS bedankt de commissie gebruik voor een succesvol en

veilig gebruiksjaar! Toto Modderman voor haar wijsheid en stu-

ring die nog steeds goud waard blijkt; Tiny Kubbe op wie we

iedere wedstrijd weer op kunnen rekenen (met de nadruk op

rekenen); Willem Veltman, onder wiens bezielend ringmeester-

schap niemand te laat durft te zijn en Vivian Reisel voor de alge-

mene organisatie, voorbereidingen en inschrijvingen. ”Last but

not least” Pieter Stoop bedankt voor zijn inzet en de door hem

opgetrommelde sponsors waardoor de jeugd weer uitgebreid is

verwend voor hun prestaties.

Tot besluit even een opsomming van de verschillende winnaars.

Gedetailleerde uitslagen kunt u terugvinden op de AVS website. 

Zo langzamerhand is het heel gewoontjes geworden: AVS dressuur-
wedstrijden en het liefst heel veel. Waar het ooit de bedoeling was 
dat de wedstrijden van de commissie gebruik slechts een duwtje in 
de rug waren om de ruiters op Arabische Volbloedpaarden richting de 
bij hen in de buurt georganiseerde KNHS wedstrijden te begeleiden,
is gebleken dat de onderlinge, kleinschalige en ontspannen sfeer op 
de AVS wedstrijden als zeer prettig wordt ervaren.

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
BEKROOND EEN SUCCESVOL 
AVS DRESSUURSEIZOEN

Winnaar AVS Dressuurcompetitie L1: 
Suzanne Troost met Kifaayah
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NATIONALE KAMPIOENEN DRESSUUR
Klasse Ruiter Paard Afstamming

Z2 Emma  Stuive Aurilla Gold Elegant Gold x Silver Auriole v.Silver Scimitar

Z1 Marian  Leijenhorst RH Pajkovski Focus Khemali x Pajturma v. Drug

M2 Joanneke  Wisse Asdullah Jakoet van de P'burcht x Samra v. Abrahim

M1 Wendy  Delvalle Galino Prognoz x Ovardeika v. 

L2 Danielle van Rooij Nicolai H Alexander x Shanel Z v. Lekjari

L1 Niki  Radstake Gloria Oosterveld's Marsaz x Rianta v. Andoy

B Renee  Palland SR Soraya Menesco MB x Marina v. 

WINNAARS DRESSUURCOMPETITIE 2006
Klasse Ruiter Paard Afstamming

Z2 Karin de Graaf-Wolf RH Menuschkin Focus Khemali x Mena v. Menes

Z1 Donna  Oudshoorn Adami Krimh x Svetlana v. Abdullah

M2 Cara van der Heyden Davidov Abakan x Dorien v. Muslin

M1 Karin de Graaf-Wolf Bazargan G.Basgier x Negine v. Inta

L2 Jeugd Annelieke  Stoop Paroeska Paraquaq x Knitova v. 

L2 Annelieke  Stoop Paroeska Paraquaq x Knitova v. 

L1 Jeugd Niki  Radstake Gloria Oosterveld's Marsaz x Rianta v. Andoy

L1 Suzanne Troost Kifaayah Kar Halcon x Rashidaa v. Mel Nebli

B Jeugd Renee  Palland SR Soraya Menesco MB x Marina v. 

B Renee  Palland SR Soraya Menesco MB x Marina v. M2 Competitiewinnares 
Cara van der Heyden met Davidov

L2 Competitiewinnares Annelieke Stoop met Paroeska

M1 Competitiewinnares Karin de Graaf-Wolf met Bazargan

Z2 Competitiewinnares Karin de Graaf-Wolf 
met RH Menuschkin

Z1 Competitiewinnares Donna Oudshoorn met Adami
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Door Vivian Reisel,
foto’s Vivian Reisel en Annelieke Stoop

Helaas waren wij alleen aanwezig op de

weekenddagen, wat betekende dat we de

kwalificaties van de merries hadden gemist

maar dat werd op zaterdag ruimschoots

gecompenseerd door het hengstenschoon!

De sfeer zat er goed in en op de VIP tri-

bune liet men zich dit jaar, tot veler verba-

zing, uitbundig horen. De Italianen waren

er neer gestreken en moedigden hun paar-

den luidkeels aan. Bij de junior hengsten

waren de grote winnaars van de twee groe-

pen Marajj (Marwan Al Shaqab x RGA

Kouress) met 467 punten en Royal

Colours (True Colours x Xtreme Wonder)

met 466 punten. De vreugde bij de eige-

naren en voorbrengers was groot. We

weten ook niet wie er nu hoger sprong,

Paolo Capecci of Royal Colours tijdens de

prijs uitreikingen!

Daarna kwamen de senior hengsten ten tonele. Twee hele

zware klassen van in totaal 24 hengsten. In de 1ste groep won

A Sharif Pacha (AS Sinans Pacha x TZG Westona) met 459

punten. Het publiek leek duidelijk verbaasd met de hoge pun-

ten. In de tweede groep was de winnaar Al Lahab (Laheeb x

The Vision HG) met 469,5 punten. Andere prachtige heng-

sten uit de tweede groep waren Dakharao (Dakal El Jamaal 

x FOF Kharolina) op de tweede plaats en op de derde plaats

Galba (Plakat x Gza Gza) een oude bekende van zijn 

voorbrenger Eric Dorssers.

CHAMPIONNAT DU MONDE 
DU CHEVAL ARABE

Parijs, stad van de liefde. In ons geval de liefde voor het 
Arabische Volbloedpaard! Eigenlijk een perfecte plaats voor 
een wereldkampioenschap als je er over nadenkt....
Zaterdag 9 en zondag 10 december hebben we genoten van de 
mooiste Arabische Volbloedpaarden, afkomstig uit 19 verschillende 
landen die tegen elkaar streden om de begeerde wereldtitel.

Kampioen 
senior hengsten

Reservekampioen 
senior hengsten

Kampioen 
junior hengsten

Reservekampioen 
junior hengsten

Al Lahab Dakharo Royal Colors Marajj

KAMPIOENEN HENGSTEN

Al Lahab, Wereldkampioen senior hengsten.
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Na dit spektakel was het tijd om Parijs in

te gaan, te winkelen en daarna heerlijk te

eten. Zondag bijtijds uit het mandje om

een mooi plekje te bemachtigen voor de

grote finale. 

Bij het maken van de catalogus dit jaar

was het een en ander fout gegaan. Veel

fouten in namen en afstammingen, voor-

brengers stonden bij de verkeerde paarden

vermeld en ook het ontbreken van kampi-

oenschap pagina’s was een redelijke tekort-

koming. Frustraties van korte duur.

De “fillies” mochten het spits afbijten. Uit

al deze mooie dametjes werd Bess Fa’izah

(WH Justice x Sharon El Kendal) de kam-

pioene; gefokt door Bessenwacht Arabians.

Zij doet het al het hele jaar goed in het

showcircuit dus geen grote verassing maar

toch: wat een prachtige elegante tante en

ook nog gefokt door ’n Hollander ook. Super!

Reserve Kampioene werd ook een WH Justice

dochter, Panarea by Palawan (WH Justice x Palawan).

Bij de senior merries won Robin K (CG Balih El Jamaal 

x Sweet Gipsy Rose) het begeerde kampioenslint. Tot onze

grote vreugde, daar zij toch echt onze favoriet was. Loubna

(Imperial Imdal x Imperial Kalatifa) moest dit jaar genoegen

nemen met het reserve kampioenschap. “You can’t win’em

all” zullen we maar zeggen. 

Na al dit vrouwelijk schoon waren de jonge hengsten aan de

beurt. Sommige lieten zich beter zien dan de dag ervoor,

andere waren minder. Tot grote vreugde van de Italianen

werd Royal Colours (True Colours x Xtreme Wonder) uitge-

roepen tot de Kampioen. Op de VIP tribune barstte de feest

vreugde toen helemaal los en het publiek deed spontaan mee.

Marajj (Marwan Al Shaqab x RGA Kouress) werd de Reserve

Kampioen. 

Dat bij de seniorhengsten Al Lahab (Laheeb x The Vision

HG) het wereld-kampioenschapslint omgehangen kreeg was

voor niemand een verrassing. Hij liet zich beter zien dan de

dag ervoor. Een plaatje van een hengst met een schitterend

stel arrogante ogen! Net als in 2005 werd Dakharo (Dakal El

Jamaal x FOF Kharolina) wederom de Reserve Kampioen.

Een donker prachtdier met een indrukwekkende présence.

Arabisch Volbloed, op en top! 

Dit weekend Parijs blijft voor mij speciaal. ’s Werelds mooi-

ste Arabische Volbloedpaarden bewonderen, genieten van de

Franse hoofdstadallure in het gezelschap van vrienden. Is het

al weer december?

Kampioen 
senior merries

Reservekampioen 
senior merries

Kampioen 
junior merries

Reservekampioen 
junior merries

Robin K Loubna Faizah Panarea By Palawan

KAMPIOENEN MERRIES

Wereldkamioen senior merries Robin K (voor) en reservekampioen Loubna (achter).

Paris by night.
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Door Saskia Klaassen, foto’s de Wolff fotografie

Om een informatief en visierijk artikel over dit onderwerp te

krijgen heb ik het woord gegeven aan twee fokkers van rassen

met een smalle basis. De een fokt Arabieren en de ander

Akhal Teke’s, die nauw verwant zijn aan Arabieren. Verder

heb ik een fokker van halfbloed sport- Arabieren naar de

mening gevraagd en tot slot kan ik zelf nog wat opmerkingen

plaatsen vanuit de praktijk.

Ik wens u veel informatief leesplezier toe bij dit omvangrijke

artikel!

DE VISIE VAN AUTEUR 

SASKIA KLAASSEN: DE THEORIE
Inteelt is onder fokkers een onderwerp dat soms aanleiding

geeft tot heftige discussies. Er zijn fokkers die er bij zweren en

evenzeer fokkers die er absoluut tegen zijn. Vooral bij

Arabierenfokkers is inteelt een “hot item” en als je wereldwijd

kijkt naar de gebruikte methoden zie je een grote variatie. Er

zijn fokkers die het zoveel mogelijk vermijden; anderen gebrui-

ken het juist om hun paarden zo veel mogelijk verwant te

doen zijn aan een beroemde hengst (of merrie), om zo hun

producten beter te kunnen verkopen. Weer anderen willen

bepaalde eigenschappen in hun paarden verankeren en er zijn

er ook die zeggen: “de bedoeïenen deden het, dus wij ook.” De

vraag is niet alleen: is inteelt goed of slecht en wat is het eigen-

lijk, maar ook: wat zijn de gevolgen op kortere en langere ter-

mijn? Hier een paar gedachten van mij over deze materie.

Inteelt is een paraplubegrip waaronder “echte inteelt” of

incestteelt wordt begrepen, d.w.z. het onderling paren van

nauwverwante dieren zoals vader x dochter en moeder x zoon,

of broer x zus, maar ook lijnenteelt valt onder het begrip

“inteelt” waarmee men het paren van minder nauw verwante

paarden verstaat, zoals halfbroer x halfzus, neef x nicht e.d. 

De grens van wat incestteelt en lijnenteelt is kan door elke

fokker anders getrokken worden. Zo kan de ene fokker de

paring halfbroer x halfzus als incestteelt zien en de andere fok-

ker als lijnenteelt. Dit hangt er mede vanaf hoezeer men als

fokker van een bepaald ras bekend en gewend is aan inteelt:

hoe meer bekend, hoe eerder men iets als “lijnenteelt” ziet,

hoe minder bekend, hoe eerder men geneigd is om iets als

“incestteelt” te bestempelen.

Bij Arabische paardenfokkers wordt inteelt vaker gebruikt dan

bij warmbloedfokkers en daarom zijn de Arabierenfokkers eer-

der geneigd om iets “lijnenteelt” te noemen. Dat inteelt voor

Arabierenfokkers minder ongewoon is dan voor warmbloed-

fokkers komt onder andere doordat de eerstgenoemde binnen

een gesloten stamboek werken waardoor zij noodgedwongen

beperkter zijn in hun teeltkeus dan fokkers die ook hengsten

van buiten hun stamboek mogen gebruiken. 

Nu bestaat de totale populatie van Arabieren wereldwijd niet

uit een homogene groep, maar is eerder opgebouwd uit een

lappendeken van een aantal losse, soms samenhangende popu-

laties. Elke populatie heeft zijn eigen stamouders en van een

aantal populaties zijn dat nagenoeg dezelfde stamouders.

Wanneer men binnen een populatie fokt doet men, zelfs zon-

der het te weten, in feite aan lijnenteelt omdat men gebruik

maakt van fokdieren die allemaal teruggaan op dezelfde voor-

ouders. Ga maar eens na hoe vaak in een willekeurige pedigree

de hengst Mesaoud voorkomt, of de hengst Nazeer. Bij som-

mige paarden moet je wat dieper in de pedigree graven om dit

vast te kunnen stellen maar dat houdt toch in dat een zekere

vorm van inteelt heeft plaatsgevonden. 

Sommige populaties zijn zo groot dat deze vorm van “onbe-

wuste inteelt” nauwelijks zal opvallen en door de fokker als

irrelevant zal worden gezien, maar in kleine populaties is het

een andere zaak. Als een fokker Sheykh Obeyd Arabieren wil

fokken beperkt hij of zij zich tot paarden die maar 66 stamou-

ders hadden, en als iemand zuivere Babsons wil fokken

beperkt die zich tot een populatie die is ontstaan uit maar vijf

stamouders. Deze fokkers zijn zich zeer wel bewust van het feit

dat hun paarden ingeteeld zijn en dat zij, als zij binnen die

populaties doorfokken, onvermijdelijk verder zullen intelen. 

Het gevolg is dat de onderlinge verwantschap van hun paarden

alsmaar zal toenemen. En dat heeft gevolgen!

Geslachtelijke voortplanting heeft als doel om genetische vari-

atie te verkrijgen, zodat alle individuen binnen een populatie

iets van elkaar verschillen. Mochten de leefomstandigheden

veranderen of een ziekte de populatie bedreigen dan is die

genetische variatie voor de soort een middel om te overleven.

Het paard als soort deed dat door zich aan te passen aan ver-

schillende klimaten en voedselsoorten, zodat het zowel op

Alpenweiden als in halfwoestijnen, in toendra’s en in weelderi-

ge weiden kon leven. Zo ook werkte het immuunsysteem van

het paard: als er een besmettelijke ziekte uitbrak waren er,

dankzij de genetische variatie, paarden die daar meer weer-

stand tegen hadden dan andere, zodat niet de hele populatie te

gronde ging, maar er overlevenden waren om de soort voort te

Inteelt houdt bij Arabierenfokkers en liefhebbers de gemoederen flink
bezig. Inteelt is ook een vooroordeel. Zo zouden Egyptische Arabieren
louter  inteeltproducten zijn, maar vergeet men dat het ras volbloed
Arabier als zodanig ook een heel smalle basis heeft. Om dit te zien 
hoef je alleen elk stamboekpapier maar wat verder uit te pluizen.

INTEELT EN LIJNENTEELT:
THEORIE EN PRAKTIJK
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zetten. Inteelt verandert in feite de gene-

tische variatie. Doordat de dieren van

een beperkt aantal voorouders afstam-

men lijken zij, genetisch gezien, meer en

meer op elkaar. De populatie wordt

homogener en dat is wat de fokker graag

ziet. Hij wil dat ze allemaal dezelfde

gewenste eigenschappen vertonen, en

inteelt is het middel om dat te bewerk-

stelligen. Genetisch gezien worden de

paarden voor een aantal kenmerken

homozygoot: ze hebben de genetische

basis voor dat kenmerk van zowel vaders-

als moederskant gekregen en kunnen nu

niets anders dan die genen doorgeven.

Een bekend voorbeeld was Skowronek,

die homozygoot was voor de factor die

schimmelkleur veroorzaakt. 

Een nadeel van inteelt is dat, soms

onzichtbaar voor de fokkers, ongewenste eigenschappen ook in

homozygote vorm in de populatie kunnen voorkomen. Soms

ziet de fokker het pas als het kwaad al is geschied: als een veu-

len het SCID-gen van beide ouders heeft gekregen en daarmee

ten dode is opgeschreven. Gelukkig bestaan er voor sommige

van deze letale factoren DNA-tests. Het is een wijs besluit van

het AVS om hengsten waar een dekboek voor wordt aange-

vraagd een SCID-test te laten ondergaan en om de merriehou-

ders te stimuleren ook hun merries te laten testen.

Wanneer een paard een niet optimaal werkend afweersysteem

heeft is dat uiterlijk niet te zien, totdat er een infectieziekte

langskomt die de hele populatie in een klap velt; dit gebeurde

bijvoorbeeld in Piber bij de bekende Lippizanerfokkerij. Thans

kruist men Lipizzaners van diverse stoeterijen zoveel mogelijk

met elkaar om te grote inteelt te vermijden.

In hoeverre de Arabierenpopulatie gevoelig is voor dit soort

calamiteiten is niet bekend, maar hoopgevend is dat het ras

niet uit een homogene groep bestaat dus dat we ons geen al te

grote zorgen hoeven te maken.

Toch blijft waakzaamheid geboden. Fokkers kunnen, verleid

door de beroemdheid en schoonheid van een bepaalde hengst

(of merrie) ertoe komen om in te telen op een dergelijk dier,

zonder zich goed te realiseren wat daar de mogelijke gevolgen

van kunnen zijn. Als het dier genetisch bepaalde constitutione-

le zwakheden heeft, maar levenslang in een luxe stal of wei

staat, vertroeteld wordt tot en met en nooit bereden, dan is er

niets dat de merriehouder waarschuwt om niet in te telen op

een dergelijk paard. Inteeltdepressie en verlies van vitaliteit

kunnen dan de gevolgen zijn: de nakomelingen kunnen welis-

waar mooi, maar ook “zwak, ziek en misselijk” zijn.

Als elke hengst, en het liefst ook elke merrie, stevig aan de tand

wordt gevoeld d.m.v. hengsten- en merrietests, rennen, endu-

rancewedstrijden en dergelijke, levert dat informatie op die de

verstandige fokker kan gebruiken om verantwoord in te telen.

Om maar eens een beestje bij de naam te noemen: het is beslist

niet gevaarlijk om in te telen op een hengst als Jashin, want die

heeft bewezen een soort “IJzeren Hein” te zijn en van inteeltde-

pressies zal bij zijn nakomelingen waarschijnlijk geen sprake

zijn. Maar als men inteelt op een beeldschoon paard dat heel

zijn leven alleen maar beeldschoon hoefde te zijn, evenals zijn

twee ouders, vier grootouders enzovoort, dan is het risico om

voor onaangename verrassingen te staan, een stuk groter.

Het tegengestelde van inteelt is uitkruising (outcross), dus het

paren van twee paarden die totaal niet aan elkaar verwant zijn,

zoals Spaanse en Egyptische Arabieren, de z.g. “Golden cross”.

Bij de producten van uitkruising ziet men vaak het verschijnsel

“heterosis” optreden, het tegengestelde van inteeltdepressie.

Heterosis houdt in dat de nakomelingen vitaler zijn dan hun

ouders. Dit verschijnsel verdwijnt weer in de daaropvolgende

generaties. Een bekend heterosisverschijnsel is de grotere vitali-

teit van muildieren ten opzichte van paarden. 

Ervaren fokkers wisselen inteelt en uitkruising af, waarbij ze

inteelt gebruiken om gewenste eigenschappen in de populatie

te verankeren en uitkruising om inteeltdepressies te voorko-

men en de nakomelingen een grotere vitaliteit te geven. In

feite laten ze zo zien dat beide methoden te beschouwen zijn

als de twee kanten van een medaille: eigenlijk zou je het een

niet kunnen toepassen zonder ook het ander.

Dus is inteelt “goed” of “slecht”? Dat hangt geheel af van de

ervaring en het gezonde verstand van de fokker. Hij of zij

heeft in deze zaak uiteindelijk het laatste woord.

Tot zover de theorie, wordt vervolgd met praktijkvoorbeelden

van fokkers in de volgende uitgave. 

Noot van de redactie: de in het artikel meermalen genoemde inteeltdepressie en gebrek aan vitaliteit komt bijvoorbeeld in het Friese paard tot uiting door het

‘aan de nageboorte blijven staan’ van de merrie. Ook het Friese paardenras kent een kleine genetische basis van slechts een paar honderd dieren. Door het stam-

boek worden hierom ook berekeningen uitgevoerd om het inteeltpercentage te controleren en fokadviezen gegeven. Als de merrie aan de nageboorte blijft staan,

wil dit zeggen dat de nageboorte niet vanzelf binnen de gewenste tijd uitgedreven wordt. Dit is een zeer ernstige situatie, want als de nageboorte niet binnen zes

uur uit het lichaam van de merrie is, leidt dit tot baarmoederontsteking, vaak met slechte afloop. Los daarvan betekent het natuurlijk een kostenverhoging: als de

nageboorte er niet spontaan afkomt, moet de dierenarts te hulp worden geroepen. Enkele jaren geleden is men op kleine schaal begonnen met het fokken van

Arabo-Friezen. Door het gebruik van enkele zorgvuldig geselecteerde Arabische Volbloeds wilde men meer vitaliteit en uithoudingsvermogen in de ‘Zwarte Parels

uit het Noorden’ fokken. Opmerkelijk was dat een van de eerste fokkers destijds in een interview in het NRPS-blad vertelde dat het ‘aan de nageboorte blijven

staan’ bij deze Arabo-Friezen helemaal niet meer voorkwam. Een duidelijk voorbeeld dus van de gevolgen van te sterke inteelt en hoe dit opgelost kan worden.
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Door Brigitte Kylian
Foto’s De Wolff fotografie

Wanneer ons vliegtuig landt, wacht ons eerst een onaangena-

me verrassing. Het is stervenskoud en het regent in Malaga!

Zijn we hier nu voor gekomen?

Het slechte weer houdt korte tijd aan maar gelukkig veran-

dert het al snel en schijnt de zon en is het overdag aardig

warm. De temperatuur loopt zelfs op tot 23 graden, maar de

nachten blijven erg koud. We stoken erg veel hout in de

kachel en na een tijdje zijn we ook weer gewend aan deze

pittige nachttemperaturen. Het is hier ’s nachts kouder dan

in Nederland. Ronda ligt ook een stuk hoger dan bijvoor-

beeld Villamartin en het is er bijna altijd 5 graden kouder.

We krijgen een zeer hartelijk welkom op Finca Las

Alfaguaras van de Oostenrijkse familie Polin en mogen het

kerstdiner bijwonen, alwaar wij zeer interessante mensen ont-

moeten, zoals een voormalige filmer voor National

Geographic en een voormalige journaliste van de BBC.

Kortom, een zeer interessante stek voor iedereen op zoek

naar een charmant huisje, een fantastisch uitzicht, stilte en

rust en vriendelijke mensen die er alles aan doen om je

vakantie onvergetelijk te maken. Wij zijn er niet aan toege-

komen maar je mag ook hun Arabieren berijden om van de

fantastische natuur te genieten. Meteen als je de finca ver-

laat, rijd je de berg op en daar kan je urenlang rijden zonder

mens of weg tegen te komen. Volgende keer is dit een must

voor ons maar wij hebben zoveel bijzondere mensen te

bezoeken dat we voor paardrijden helaas geen tijd hebben.

WINTER IN ZUID-SPANJE

Deze zomer hadden we de vakantie vooral doorgebracht in een 
bergdorpje nabij Malaga. De kerstvakantie ‘bivakkeerden’ we in een
andere streek, namelijk het dorpje Ronda La Vieja, vlakbij de beroemde
toeristentrekpleister Ronda. Deze stad is vooral bekend om de kloof 
en de brug Puente Nuevo die de twee stadsdelen met elkaar verbindt.
De streek is mooier dan de bergen van Malaga. De heuvels zijn ietwat
minder steil en er zijn veel meer agrarische stukken land, kortom 
ideaal voor de paardenhouderij.
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Wij hebben deze charmante casa rural kunnen boeken dankzij

onze vriendin, de endurance amazone Tina Weidner; de Polins

zijn haar goede vrienden. Hun finca beslaat ongeveer 5 hecta-

ren land. In principe staat hun mooie finca voor ‘slechts’ een

miljoen euro te koop maar in de tussentijd verhuren zij het

voormalige atelier. De Polins zijn echte kunstenaars. De gast-

vrouw Mares houdt zich bezig met keramiek en de gastheer

Miki is een getalenteerd schilder. Zij hebben twee volbloed

Arabieren van voornamelijk Egyptische afstamming en een

zeer bijzondere zoon van Jallad, de zuiver Iraanse hengst die in

Nederland op de Mathilde Hoeve zijn oude dag (30!) slijt.

Deze Jazi, uit moeder Shadia, staat bekend om zijn kracht en

looplust. Het is een taai, pezig paardje en lijkt in het gezicht

erg veel op zijn vader. Jallad zelf is wat steviger van bouw maar

misschien komt dat ook omdat hij een hengst is. Jazi is

geruind. Hij is gefokt door Ulrike Marcik van Stoeterij

Schieferegg te Villamartin. Ulrike heeft daar een ecologische

finca genaamd La Cañada del Robledo van 270 hectaren en

produceert olijfolie en paardenmelk.

De familie Polin zelf zorgt dat het ons aan niets ontbreekt. De

koelkast is gevuld met zelfgemaakte wijn, zelfgemaakte sterke

drank met limoensmaak en de overnachtingen zijn inclusief

ontbijt en elke dag schoonmaken. Wij zijn bij hen uitgeno-

digd voor het kerstdiner op 24 december. In Spanje viert men

onze kerst pas op 5 januari tijdens Los Reyes waarbij in Ronda

optochten gehouden worden en men elkaar kado’s geeft. De

familie Polin weet ons te vertellen dat het weliswaar in de win-

ter in Ronda kouder is, maar in de zomer kan men hier nog

dingen blijven doen. In Villamartin wordt het algauw veertig

graden en tijdens een hittegolf zelfs vijftig. In Ronda blijft het

kwik vaak op vijfendertig graden steken. Heerlijk!

“In de zomer weet je niet wat je ziet. Met zonsondergang waan

je je echt in Afrika”, vertelt Miki ons enthousiast. Ik vind het

uitzicht nu al adembenemend mooi. Je kunt de hele vallei

overzien vanaf je terras en ziet in de verte zelfs de Romeinse

opgraving Acinipo.

Vlak voordat we naar Spanje vertrokken, vertelde Tina ons dat

zij stoeterij Schieferegg in Villamartin na twintig jaar trouwe

dienst zal verlaten. Ze heeft een nieuwe baan gevonden als

endurancetrainer op de stoeterij van ene Gonzalo. Deze man

heeft 80 Arabieren en heeft zich voornamelijk beziggehouden

met shows. Nu hij de 85 jaar is gepasseerd zou hij graag nog

zijn fokproducten in de endurance zien lopen en hij heeft

hemel en aarde bewogen om Tina naar zijn stoeterij te krijgen.

Voor ons kan de schok niet groter zijn. Sinds jaar en dag zijn

wij absolute fans van de Iraans-Egyptische Arabieren van

Schieferegg en dankzij Tina hebben zij naam en faam verwor-

ven in de endurance wereld van Spanje. In september versloeg

Tina nog wereldkampioen Miguel Vila in een adembenemen-

de race over 200 kilometer in 2 dagen, gezeten op de fraaie

hengst Abu Khamseh die voor 75% Iraans gefokt is. Op 2

januari zal zij de stoeterij verlaten en aan een nieuwe uitdaging

beginnen: het opleiden van showarabieren tot goede enduran-

cepaarden, wat een bijzonder en uniek project is. Gonzalo is

tot nu toe de enige showliefhebber die met deze intensiteit

geïnteresseerd is geraakt in de (endurance)sport.

In onze vakantie bezoeken wij beiden, Tina in haar huisje met

prachtig uitzicht over de vallei van Finca La Canada, waar

stoeterij Schieferegg gehuisvest is, maar ook zijn we diverse

keren te gast bij Ulrike Marcik, eigenares van de finca en de zo

getalenteerde Iraans-Egyptische volbloeden. De stemming op

de finca en bij beide dames is wat bedrukt. Beiden hebben

gemengde gevoelens over het vertrek van Tina. We proberen er

toch maar het beste van te maken. We doen een laatste foto-

sessie met Tina en de jonge hengst Hayoun (Hashem x

Palmira) die 50% Iraans is en een zoon is van Ulrike’s favoriete

hengst Hashem. In de zomer was deze jonge hengst nog

gewoon jong en speels. Amper vier maanden later is hij een

veelbelovende showbink. Een stoere knaap die graag laat zien

wat hij in huis heeft. Hij is getraind voor wedstrijden van 80

kilometer en meer . “Voor Abu Khamseh is het niet zo erg,

een rustperiode. Dan kan ik met hem fokken. Eerder ging dat

nauwelijks vanwege de wedstrijden. Ik ga ook sperma van hem

winnen zodat ik niet nog een keer voor een dergelijk probleem

kom te staan,” vertelt Ulrike,”Voor Hayoun is het erger, hij is

onze toekomst en is klaar om zich te bewijzen maar nu heb ik

geen ruiter meer en zelf rijd ik niet meer. Maar ik ben niet van

plan om acuut voor Tina’s vervanging te zorgen. We zien het

wel hoe het loopt”. 

Abu Khamseh staat tweede op de endurance ranglijst van

Spanje en is de enige Spaanse hengst in de endurancesport op

het hoogste niveau. “Ik probeer Gonzalo er wel van te overtui-

gen dat hij met Abu Khamseh moet fokken, want hij wil zijn

merries nu graag door een goede endurancehengst laten dek-

ken. Maar voor hem zijn vooralsnog de zuiver Spaanse bloed-

lijnen belangrijker

dan prestaties. Erg

jammer, maar een

andere endurance

hengst zal hij niet

vinden, op dit

niveau is Abu

Khamseh de enige

in Spanje”, vertelt

Tina.

De nummer 1 op

de ranglijst is een

merrie, Hermes,

die gereden wordt

door een enduran-

cekennis van Tina.

Deze merrie won

de Best Condition

(BC) in de Al

Andalus race van

2006 – een race

over 460 kilometer

Fokmerries bij de paardenmelkerij.

Fokmerrie bij de paardenmelkerij.
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in 8 dagen – die Tina won met Abu Khamseh en de merrie

Harfa. Abu Khamseh won de prijs voor de beste Arabier en

miste op een hartslag na (letterlijk!) de BC. Deze merrie had

veel meer wedstrijden gelopen dan Abu Khamseh en staat

mede daarom hoger op de ranglijst. Abu Khamseh heeft alleen

3 grote wedstrijden gelopen dit jaar, de 120 km lange CEI –

dit is een FEI gesanctioneerde internationale endurance wed-

strijd - van Cosuna waar hij tweede werd en de BC won, vijf-

de in de 111km lange CEI van La Palma en aldus eerste in de

200 km lange CEI van Jerez de la Frontera. De Al Andalus

overwinning telde helaas niet mee.

Dit jaar, vlak na de overwinning in Jerez de la Frontera, is er

nog een dochter van Abu Khamseh naar een bekende endu-

ranceruiter in Spanje verkocht. Verdere nafok van hem is een

hengstveulen genaamd Khalat, uit de Egyptische vosmerrie

Ghalia. Meer geïnteresseerden zullen waarschijnlijk op de

nieuwe veulenoogst van 2008 moeten wachten, aangezien zijn

andere twee kinderen – in ieder geval ten tijde van Tina’s

supervisie – absoluut niet te koop zijn.

Van de zwarte merrie Bint Jezabel zijn er namelijk twee veelbe-

lovende enduranceveulens, Jalida, een tweejarige merrie en een

hengstveulen van dit jaar.

Ulrike heeft enkele andere paarden intussen wel verkocht,

langzaam maar zeker weten de endurance ruiters de stoeterij te

vinden, die nogal afgezonderd ligt in de Andalusische campo.

De paarden worden ideaal gehouden, menig aanhanger van

natuurlijke paardenhouderij zal jaloers zijn bij het zien van

deze finca. De merries hebben enkele bergen en een vallei te

beschikking, waar zij het groen mogen afgrazen. ’s Nachts

komen zij terug naar de stal waar zij ruwvoer en water hebben.

Wij zijn getuige van de terugtocht – in volle galop – van de

merriekudde naar de paddocks. Een prachtig gezicht. De alfa

merrie Parastou voorop, en de rest volgt naar gelang de rang is.

De kneusjes sluiten de rijen.

De jonge hengsten mogen een deel van de dag in de grootste

vallei lopen, tussen de ganzen en de koeien. Deze vallei is

adembenemend en hier hebben we dan ook de laatste foto’s

van Tina en Hayoun genomen. 

Het is onbeschrijflijk wat er door je heen gaat als je op deze

finca rondwandelt. Dat mens en paard zo mooi kunnen leven,

zo één met de natuur.

Ulrike heeft ook

nieuwe activiteiten

ontplooid. Ze

heeft besloten haar

opvang van pro-

bleemjongeren te

stoppen en con-

centreert zich nu

hoofdzakelijk op

het maken van

ecologische pro-

ducten. Ze heeft

een nieuwe molen

gekocht en ver-

koopt nu jerrycans

met olijfolie. Ook

melkt zij eigenhan-

dig de merries en

verkoopt de aldus

gewonnen paar-

denmelk. Ik had

wel eens eerder van

paardenmelkerijen gehoord maar het is zeer bijzonder om de

melk van deze Iraanse juweeltjes te drinken. “De veulens heb-

ben nu meer dan genoeg te eten dus ik melk er lustig op los,”

vertelt Ulrike,” in een nacht heb ik zo 45 flesjes melk”.

Paardenmelk schijnt erg heilzaam te zijn, het heeft een laag

vetgehalte en veel voedingsstoffen die onze innerlijke balans

weer op weg helpen. Ik sla een voorraadje in en ben benieuwd

naar de resultaten. Gewoonlijk volgt men 2 of 3 keer per jaar

een kuur van 4 tot 6 weken.

Wie weet helpt deze bijzondere melk tegen mijn allergieën. Ik

ben werkelijk overal allergisch voor, behalve voor paarden

gelukkig!

Terug naar de paardenfokkerij. Er zijn diverse merriesfamilies

op het bedrijf. Aan de ene kant is er de Egyptische familie

waarvan de merrienamen doorgaans met een G, T of S begin-

nen en afstammen van de eerste grondleggers van de fokkerij. 

Dan heb je de Iraanse merriefamilie, waarvan de namen met

een H, J of P beginnen en afstammen van de zuivere Iraanse

merries Hanaa, Jezabel, Parastou en Palmirah. Het fijne weet

ik er nog niet van, maar bij een volgend

bezoek zal ik er eens expliciet naar vra-

gen. In Spanje hanteert men ook een

apart namensysteem. Je moet drie namen

opgeven en het stamboek (Ministerie van

Defensie) bepaalt dan welke naam het

wordt. Geheel volgens Spaanse traditie,

neemt dit proces geruime tijd in beslag,

soms wel een jaar. Zo heeft een merrie-

veulen wat ik interessant vind, van vader

Hamza en uit moeder Bint Palmirah,

nog steeds geen naam. Heel apart!

Zoals elk jaar, heeft de stoeterij veel

nakomelingen van Hamza (Hamdan II x

Aghaghi) gefokt. Zowel Tina als Ulrike

zijn van mening dat de Hamza dochters

een perfecte match vormen voor Abu

Khamseh en in 2007 zal Ulrike de vol-

wassen Hamza dochters dan ook alle-

maal dekken met haar tophengst.

Fokmerries bij de paardenmelkerij.

Vanuit de casa rural heb je direct uitzicht op de paarden-waaronder "Jazi" .
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Iedereen is zeer benieuwd naar de fok-

producten. Hamza zelf is inmiddels 22

jaar oud maar ziet er top uit. In 2001

werd hij met Tina nog Spaans nationaal

kampioen in de discipline TREC en in

zijn wedstrijdcarrière was hij heel veelzij-

dig. Hij draaide zijn hoef niet om voor

een endurance van 80 kilometer en nam

ook aan dressuurwedstrijden mee.

Hamza is de trots van zijn eigenares Tina

en hij fokt vooral een goed karakter, een

goede bouw en een spectaculaire draf.

Zijn dochter Harfa, de winnares van de

Al Andalus race, heeft de prachtigste draf

die ik ooit heb gezien bij een Arabier.

Daar kan geen enkele show arabier

tegenop en toch is dit een endurance-

paard pur sang, die meestal niet bekend

staan om de spectaculaire gangen aange-

zien hun gangwerk vooral efficient moet

zijn.

Qua karakter zijn Iraanse fokproducten niet altijd beginners-

paarden. Tina:”De Jallad kinderen zijn heet. Jallad was enorm

heet. Maar hij fokte heel goed met de Egyptische merries, hun

kinderen werden werklustig en kalm. Onze 75% Iraanse vol-

bloeden zijn de beste denk ik. De moeilijkheid zat hem vooral

bij de zuivere Iraanse. Maar onze huidige generaties Iraans-

Egyptische nakomeling zijn zowel voor kinderen als voor wed-

strijdruiters geschikt; namelijk lief en braaf maar met de tur-

boknop eraan. Ze zijn hard en taai genoeg voor de zwaarste

wedstrijden en in tegenstelling tot andere stoeterijen kunnen

wij ook van de jonge beloftes ‘bewijzen’ dat dit goede sport-

paarden zijn. In Cordoba zit een sportkliniek waar wij mee

samenwerken en een deel van onze paarden is daar getest;

onder andere op het hart via een lopende band en monitor, op

de juiste spiertypen via een biopsie en onze wedstrijdpaarden

worden in ieder geval door een zeer goede endurance veteri-

nair gescand. Bij de laatste scan was het Cordoba team enorm

onder de indruk van de kwaliteit van de pezen van Abu

Khamseh, zeker gezien de afstanden die hij had gelopen en

gewonnen”.

Voor liefhebbers maar vooral (endurance) ruiters is het echt

genieten op deze dijk van een stoeterij. Je ziet de paarden

tevreden zijn en de slanke lichamen zijn atletisch geschapen.

Je voelt als endurance liefhebber de adrenaline in je opkomen

wanneer je fantaseert dat jij een Iraanse volbloed berijdt in

deze prachtige Andalusische bergen tijdens een of ander

endurancespektakel. Voor mij is het een droom die deels

waarheid wordt, elke keer weer wanneer we de finca bezoe-

ken. “Een mooiere plek op aarde heb ik nog niet gezien”, ver-

tel ik Ulrike terwijl we haar voor een laatste keer bezoeken,

Ze is wat verbaasd,”Oh nee?”. “We hebben onze allerbeste

foto’s steeds hier gemaakt.”, verzeker ik haar. En ze is zicht-

baar vereerd.

Ook Tina is gegroeid als persoon nu zij zulke klinkende resul-

taten neer heeft gezet in de endurance. Het is moeilijk voor

haar om de finca te verlaten omdat zij weet dat zij zeldzaam

goede endurancepaarden fokken maar voor haar als persoon is

het belangrijk om zich na 20 jaar elder verder te ontwikkelen

en of zij in de toekomst weer terugkomt als trainer bij

Schieferegg zal de toekomst wel uitwijzen.

Wij wensen haar een fijne, nieuwe carrière toe en zijn van plan

om haar deze zomer te bezoeken en haar te fotograferen in het

zadel van heel andere Arabieren. In februari is ze van plan de

eerste endurancewedstrijd te rijden met de 12-jarige Obeilar

van Gonzalo. Deze merrie heeft een opvallend lage hartslag

maar is in het lopen nogal onhandig. Dit in tegenstelling tot

een Abu Khamseh die juist heel goed was op moeilijk terrein,

vooral op steile bergen.

De rest van de vakantie besteden we vooral aan de omgeving

verkennen. We willen graag ooit hier een finca kopen en ons

vestigen in Zuid-Spanje omdat het klimaat er voor mens en

paard fantastisch is. Onze Arabieren horen van oorsprong

absoluut niet in modder en regen thuis en mijn eigen genen

zijn daar ook niet naar. Erwin verruilt in ieder geval graag

het soms wat gure Nederland voor meer zonlicht en warmte. 

Ook had Ulrike nog geregeld dat Erwin echte vechtstieren kon

fotograferen. Het stierenvechten te paard heeft namelijk in

2004 veel indruk op ons gemaakt. De manier waarop deze

rejoneors hun paarden kunnen rijden in zulke extreme

omstandigheden is fascinerend. In Villamartin zit een voorma-

lige stoeterij, El Rosalejo welke nu deze kostbare dieren

opfokt. Deze hacienda is adembenemend mooi. Alles is perfect

verzorgd en het uitzicht is fantastisch, grote sappige weides

waarin de jonge stieren grazen samen met de moeders en hun

jongen. De volwassen stieren staan in aparte weides en zijn te

schuw om te fotograferen. We zien een indrukwekkende zwar-

te toro maar voordat Erwin de camera uitgepakt heeft, is hij al

snel weg. Wat een dier, zo prachtig! We hopen nog ooit een

demonstratie van beroemde rejoneors bij te kunnen wonen,

zoals Antonio Domecq of Pablo Hermosa de Mendoza – van

beiden verschenen vorige keer Erwin’s foto’s in AVS Magazine

bij het artikel het Iberische paard en de Arabier van Saskia

Klaassen -; deze vinden in de lente plaats, vlak voor het stie-

renvechtenseizoen welke van maart tot en met oktober duurt.

Onze Spaanse avonturen zijn dus nog lang niet ten einde en

ooit hoop ik u te kunnen berichten dat wij onze eigen paar-

denhouderij in Zuid-Spanje zijn begonnen, maar tot die tijd

doe ik met liefde verslag van onze bezoeken aan dit prachtige

paardenland.

Tina en Hayoun op de Finca La Canada del Robledo.
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Door Willem Koet

Honderden Russische Arabieren zijn de afgelopen decennia in

Nederland geïmporteerd. Om inzicht te krijgen in deze paarden

en grip op een eventuele hengstenkeuze, heb ik een studie

gemaakt van “De Rus” en dit in een serie artikelen verwerkt.

Over welke hengst nu te kiezen is in één artikel niet te verwerken.

Het eerste is een artikel over endurance en Persik. Voor diegenen

die nu al een enduranceveulen willen fokken, noem ik alvast een

aantal in Nederland ‘verkrijgbare’ hengsten uit (in mijn ogen)

geschikte bloedlijnen die zich in de sport hebben bewezen;

• Drug, eigenaar Royal Stables Abu Dabi, 

verkrijgbaar bij Kossack Stud

• Anthal, van Arabian Fantasie

• Shaho, kleinzoon van Persik, eigenaar Jannet van Wijk

Maar er zijn er nog veel meer en om te weten hoe te fokken is

het papier van de merrie heel belangrijk. Ik hoop met deze arti-

kelen een bijdrage te kunnen leveren bij de moeilijke keuzes in

de fokkerij.

Het afgelopen jaar was het moeilijk om een Volbloed Arabier te

verkopen. Dit terwijl de vraag naar goede dressuurpaarden groei-

de. Nederland presteerde goed in de internationale dressuursport

en de markt reageerde onmiddellijk op de resultaten. Ook de

opkomst van onder andere de endurancesport en de moeizame

markt voor ‘show’ Volbloed Arabieren dwingt de fokkers naar

hun fokdoelstellingen te kijken. In Nederland zijn er de laatste

decennia honderden Volbloed Arabieren geïmporteerd uit

Rusland. Hoe zitten die Russen in elkaar? Als we nu een endu-

rancepaard willen fokken maar er zijn nog geen of weinig resulta-

ten, hoe dan te fokken? Welke lijnen of welke stam te gebruiken?

Om zo goed mogelijk te kunnen fokken bestudeer ik de invloed

van de Russische Arabieren in de endurance. Het eerste en

belangrijkste paard dat we dan tegenkomen bij deze studie is

Persik. Om de uitzonderlijke kwaliteit van deze hengst te begrij-

pen kijken we verder naar zijn stamboom.

Lijn
(Als ik het over ‘lijn’ heb, heb ik het over de vaderlijn, als ik

spreek over ‘stam’ heb ik het over de merriestam.) 

Om te beginnen met Persik’s vader, Kankan; Vertegenwoordiger

van de lijn Korej (Latif ). Kankan is een mix van 75% Crabbet

en 25 % Frans. Hij dekte op Tersk van 1959 tot 1974. Hoe is de

mix tot stand gekomen? Welke paarden hebben invloed? 

Kankan is ingeteelt (half broer x zus) naar de Crabbet’s, naar

Rixalina die op haar beurt ingeteelt was naar Risala, uit Ridaa

waar de stam naar genoemd is.

Naseem, is de Crabbet in de Russen. Gefokt door de Crabbet

Stoeterij. Export naar Rusland in 1936. Hij staat in het Siglawi

(oosterse) type. Gestorven in 1953 op 31-jarige leeftijd.

Naseem’s vader Skowronek kwam Rusland binnen via de

Oekraine, Odessa en ging naar Graaf Jozef Potocki's belangrijke

Antoniny Stoeterij in Polen. Lady Wentworth schreef over haar

eigen hengst Skowronek: “Spierwit. Geweldige boog van nek en

hals. Uitzonderlijk edel hoofd, smalle scherp afgetekende oren.

Staart hoog aangezet en hoog gebogen. Opvallende dansende

beweging.”

Rixalina, de vosmerrie, ook gefokt door Crabbet Park, klassiek

gefokt, zwaar inteelt naar Ridaa en Mesauod. Ze was gebruikt in

de kruising met Kann (Korej) en Naseem (Nagrada). De Franse

hengst Kann gaf de kracht en droogheid en sterke botstructuur.

Naseem het type, zijn hals en zijn exclusiviteit. Na deze kruising

werd er met deze twee dieren gefokt en de vader van Persik,

Kankan, was geboren. Ingeteelt op Rixalina, lijn Latif.

De invloed van Kankan door zijn zoon Persik maar ook via Lak,

Prizrak, en de merries Skala, Mirta, Kantata, Soika en nog vele

anderen is van groot belang voor de Russische Arabieren.

Stam
Merrie van Persik, Pamiatka;

Pamiatka is van Arax, die we nu kennen als de sportpaardenver-

erver, 10 jaar lang de belangrijkste hengst in Tersk. Zijn invloed

In de komende uitgaven verzorgt Willem Koet een serie artikelen 
over fokken met de Russische Arabier, waarin hij zijn visie 
op fokken en prestatie geeft.

PERSIK, EEN RUS 
ALS GOD IN FRANKRIJK 
PERSIK (KAN KAN X PAMIATKA. 1 APRIL 1969 – 24 AUGUSTUS 2001) 

1928 Crabbet Arabian Stud catalogue
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in de Russen is enorm: Nabeg (Menes -

Balaton), Mechta, Tamerlan, Psikhea,

Tien, Sapina en vele anderen.

Arax was van Amurath Sahib, de vertegen-

woordiger van de Amurath lijn, gefokt

door Weil in Duitsland. Amurath-Weil

was de meest gevierde en gerespecteerde

Arabische hengst van de centraal Europese

paardenfokkerij van de 19e eeuw. Niet

enkel in de Arabierenfokkerij maar aanwe-

zig in de stamboom van vele moderne

sportpaarden.

De merrie van Pamiatka is Piramida van

Piolun uit Dikarka. Piolun is de vertegen-

woordiger van de Koheilan I lijn, alweer

een bewezen prestatie lijn. Dikarka is (net

als Kann) van Denouste uit Carabine. Zij

kwam drachtig aan in Rusland. Dus zowel

in de lijn als de stam vinden we Latif.

Beroemdheden uit deze stam zijn Patron 

(Padron – Padrons Psyche), Prekrasnaja, Popova, Pilinka en nog

veel meer.

Tot zo ver de stamboomanalyse. Vandaag de dag is het niet meer

zo moeilijk om te zeggen dat Kankan, Dikarka, Piolun en Arax

de beste mogelijkheden zijn om een prestatiepaard mee te fok-

ken. Persik is een perfecte mix van deze paarden. Ingeteelt naar

de Crabbets, zowel in de lijn als de stam de hardheid en kracht

van Latif met het evenwicht van Koheilan en Amurath.

Persik, geboren in de Kaukasus in 1969, werd gekocht in 1974

door het Nationale Park van de Cevennes. Hij werd al snel een

groot kampioen, vooral bij de eerste grote officiële endurance rit

in Frankrijk; “de Florac 160 km” een van de belangrijkste endu-

rancewedstrijden uit de geschiedenis. Hij won deze wedstrijd

twee keer op rij, in 1975 en in 1976.

Vandaag de dag hebben we allerlei instrumenten om informatie

te vergaren, grenzen van de voormalig Sovjet Unie zijn open, de

geschiedenis heeft duidelijk gemaakt welke lijnen succesvol zijn.

Toen, in 1974, moet het veel moeilijker geweest zijn om tot een

keuze te komen. Het feit dat ze de beslissing genomen hebben

om de jonge hengst te kopen geeft alle reden tot respect aan de

mensen van Persik’s Land.

Na een korte maar briljante sportcarrière werd Persik een 

elitedekhengst in de endurance. 

Persik produceerde: 2 wereldkampioenen, 2 reserve-wereldkam-

pioenen, inclusief Eén in ‘open’ 1 E.L.D.R.I.C.Kampioen [red:

dit was de voorloper van het Europees Kampioenschap voordat

endurance onder de FEI verreden werd] , evenals 8 nationaal

kampioenen, inclusief 5 Franse nationaal kampioenen en nog

eens zoveel reserve kampioenen. Op dit moment is hij de vader

van 24 verschillende winnaars!

Persik stierf op 24 augustus 2001 maar de legende gaat door.

Groeiende populariteit van endurance over de gehele wereld zal

de invloed van deze geweldige hengst alleen maar groter maken.

Op dit moment zijn er wereldwijd 117 paarden uit de 329 die

hij verwekt heeft die zich hebben gekwalificeerd op 120, 130,

160 of 2 x 100 km internationale ritten. 

(bron: Persik’s Land, Arabian Foundation Horses)

Amurath Sahib (1932)

Persik

Noot vd redactie: naast zijn sportcarrière werd hij ook ingezet als werkpaard in het park en heeft tot 1980 tussen de plaatselijke merries gelopen. Er zijn daar-

door vooral heel veel halfbloed nakomelingen van Persik. Vanaf 1982 heeft hij aan de hand gedekt en daardoor meer Arabische volbloeds gedekt. Van al zijn

nakomelingen zijn er maar 97 volbloed Arabier.
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MASSOUDA
Op zondag 24 december jl. is Massouda overleden op de mooie

leeftijd van 27 jaar. Ze was de oudste en bekendste merrie van

Smaroel Arabians en was wat betreft de familie Smarius de

'Koningin'.

Jopie en Sjef kochten haar in Egypte als 8-jarige merrie. Guy de

la Fontaine showde haar daar, hij liet haar los en ze draafde met

haar kenmerkende zwevende gangen regelrecht naar de uitgang

die niet eens gesloten was! In korte tijd wisten Sjef en Jopie het

zeker: deze merrie gaat naar Nederland! Maar dat was sneller

gezegd dan gedaan. Na veel tijd, hopen en bidden werd zij hen

gegund! Ze moest echter nog drie maanden in Duitsland in qua-

rantaine, want in die tijd mochten uit angst voor de paardenpest

geen paarden rechtstreeks vanuit Egypte in Nederland worden

ingevoerd. 

Bij haar aankomst was ze drachtig van Ezz (Emad x Safinaz v.

Alaa El Din) en beviel bij Smaroel van het hengstveulen 

Masoud S, die later naar prinses Alia van Jordanië werd geëxpor-

teerd. Ook Massouda's laatste hengstveulen, Madahn S, staat nu

op de koninklijke stallen van Jordanië! 

Ze is niet veel geshowd daar Sjef heel zuinig op haar was en die

keren dat ze geshowd werd is ze altijd Kampioen of Reserve

Kampioen geworden. Ze was in binnen- en buitenland ontzet-

tend populair! Twee maal werd er een bod op haar gedaan vanuit

Quatar, maar Sjef stond erop dat ze haar hele leven bij 

Smaroel mocht blijven en zo is het gebeurd.

Massouda heeft Sjef en Jopie Smarius zes hengsten en vijf 

merries gegeven waarmee ze nadrukkelijk haar stempel op 

de pure Egyptische Fokkerij heeft gezet. 

1987 - Masoud S (v. Ezz) - Hengst - Bruin 

1988 - Ibn Fikri S (v. Fikri)- Hengst - Schimmel 

1989 - Ibn-Massoud S (v. Mahrus El Nabil) - Hengst - Vos 

1990 - Bint Massouda S (v. Mahrus El Nabil) - 

Merrie - Schimmel 

1991 - Bint el Nile S (v. Ashour S) - Merrie - Schimmel 

1992 - Amon Re S (v. Ashour S) - Hengst - Schimmel 

1993 - Gazella S (v. El Madahn Mareekh) - Merrie - Vos 

1998 - Evita S (v. Amgad) - Merrie - Schimmel 

1999 - Amas S (v. Amgad) - Hengst - Schimmel 

2000 - Yosra S (v. El Madahn Mareekh) - Merrie - Schimmel 

2001 - Madahn S (v. El Madahn Mareekh) - 

Hengst - Schimmel 

ARBIL
Op 8 januari 2007 is de imposante hengst Arbil (Banat x Arba v.

Comet) van Vlasakker Arabians op 26-jarige leeftijd overleden.

Geboren op de staatsstoeterij Janow Podlaski in 1981; zijn moe-

derlijn was indrukwekkend en ging terug naar de merrie

IN MEMORIAM

De afgelopen maanden hebben maar liefst drie zeer bekende 
en geliefde veteranen de aardse weiden verlaten.

Massouda Arbil Gomel
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Het EASP is opgericht op 18 maart 2002. EASP staat

voor: Europees Arabisch Stamboek voor Shagya-paarden

en Sportpaarden/sportpony’s met Arabisch bloed. 

De doelstelling is: de bevordering van de fokkerij en het

gebruik in de sport (wedstrijdsport en recreatie) van

Shagya-paarden en overige sportpaarden/sportpony’s 

met in de pedigree een substantieel percentage Shagya-

Arabisch (ShA), Arabisch(ox) en/of Anglo-Arabisch 

(AA, ook wel x) volbloed.

Er zijn vier fokrichtingen en en elk kent een veulenboek

en een stamboek. Het EPS is onderverdeeld in een cate-

gorie D (EPS-D) waarbij de (verwachte) stokmaat t/m

148 cm bedraagt en een categorie E (EPS-E) waarvan de

(verwachte) stokmaat varieert van 148,1 cm t/m 156,9

cm. Voor het ERS geldt dus een (verwachte) stokmaat

van 157 cm opwaarts. Bovendien beschikken de zgn.

halfbloed-fokrichtingen over registers voor dieren die

slechts gedeeltelijk aan de bloedvoeringvoorwaarden 

voldoen. Registerdieren kunnen niet overgaan naar 

het stamboek.

Wat is een Shagya?
De Shagya is een al meer dan 200 jaar bestaand, inter-

nationaal gefokt Arabisch volbloedras, dat zich qua 

verschijningsvorm duidelijk onderscheidt van het 

“gewone” ox: de Shagya is in zijn algemeenheid ronder

van belijning met meer maat en kaliber. Op basis van

geïmporteerde “desert breds” fokten de Oostenrijks-

Hongaarse staatsstoeterijen Babolna en Radautz een aan

de Europese manier van (aangespannen) rijden aangepas-

te Arabisch volbloed. De weinige niet-volbloed merries

die daarbij zijn gebruikt dateren allemaal van vóór 1815.

De naamgever is de uit de woestijn afkomstige schim-

melhengst Shagya, in 1836 in Balbolna gearriveerd.

“Nieuwe” ox-hengsten kunnen nieuwe lijnen stichten, 

als daar behoefte aan is.

An ounce of blood is worth a pound of bone.
Het EASP propageert het gebruik van “bloed”, met 

als fokdoel een edel sportpaard/pony, geschikt voor alle

soorten prestatiesport waarbij met nadruk ook outdoor-

sporten als eventing, endurance en samengestelde men-

sport worden betrokken. In de praktijk betekent dit, 

dat wij anders naar “bloed” kijken dan de overige

Nederlandse stamboekverenigingen voor

sportpaarden/pony’s. Zoals onze aartsvader, wijlen 

dierenarts C.A. van Dorssen, nooit naliet te waarschu-

wen: “An ounce of blood is worth a pound of bone”.

Wij nodigen u graag uit op onze hengstenkeuring 

op 2 en 3 maart aanstaande te Emmeloord!

De vijfde hengstenkeuring van het EASP
Vrijdag 2 en zaterdag 3 maart 2007 - Manege Emmeloord

HET EASP, WAT IS HET 
EN WAT DOET HET?

Balalajka, moeder van wereldberoemde paarden als Bask en

Bandola, maar ook vader Banat is bekend als vader van onder

andere Gabaryt, Armaniak en Piechur. 

Arbil stond bekend om zijn taaie, maar ook loyale karakter en is

ook de vader van een aantal zeer goede fokpaarden in Polen en

de VS, waar hij in van 1985-1988 ter dekking heeft gestaan.

Later ging hij terug naar Polen, en is nog een jaar naar Zweden

verhuurd, voordat hij uiteindelijk bij familie van de Biggelaar

kwam. Hij is de vader van de Poolse staatstoeterij-hengsten als

Wachlarz en Wiek, en ook van een aantal zeer goede show- en

sportpaarden zoals:

EULA - Polish National Champion Mare/Best in Show

WIAZMA - Polish Spring Show Champion/Best In Show

DZIECIELINA - Polish Spring Show Reserve Champion

ALBA - Polish Spring Show Reserve Champion

ARYJKA - Polish Oaks Winner

MEDYTATOR - Polish Gepard Stakes Winner

DESANT - Polish Embargo Stakes Winner

MARBIL HT - German Grand Prix Winner

GOMEL
Op 23 januari kwam bij het stamboek het bericht van overlijden

binnen van Gomel (Peleng x Miest x Salon), hij werd 23 jaar

oud. 

Hij werd als driejarige aangekocht door de Kossack Stud. Hij

won vele showtitels, alleen al in het eerste seizoen werd hij maar

liefst zes keer kampioen, waaronder Supreme Champion tijdens

het Masters Open in België én hij werd Europees Kampioen in

Frauenfeld, Zwitserland. Daarna begon zijn zegetocht in de dres-

suur met Ernie den Hartog in het zadel. Hij presteerde fantas-

tisch op het Prix St-George niveau, tussen de speciaal voor dres-

suur gefokte warmbloedpaarden uit 54 starts stond hij 44 keer

op de eerste plaats! Gomel was ook bij het NRPS en het Welsh-

stamboek voor de fokkerij erkend. Tara den Hartog reed hem de

laatste jaren, zij verliest een fantastisch leerpaard. 

Deze paarden zullen door hun kinderen in onze herinnering 

blijven voortleven.
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Door Claudia Dijkstra

Recentelijk las ik dat op verscheidene plekken in Nederland

honden besmet waren geraakt met Pyroplasmosis, ook wel

bekend onder de naam Babesiosis. Indien niet tijdig herkend

en dus behandeld is deze ziekte vrijwel altijd dodelijk. De

ziekte wordt veroorzaakt door een eencellig diertje, maar de

ziektekiem wordt overgedragen door een bepaalde teek, de

Dermacentor reticulatus. De teek die deze ziekte overbrengt

kwam aanvankelijk in Nederland niet voor, maar daar is ver-

andering in gekomen, getuige berichtgeving in kranten. Het

lijkt mij daarom een kwestie van tijd tot de eerste paarden in

Nederland besmet raken. Ik weet zeker dat er honden aan

zijn overleden, maar het is mij niet bekend of er al paarden

aan deze ziekte zijn overleden. Omdat deze teek in Frankrijk

zeer algemeen voorkomt (ook op plaatsen waar de tempera-

tuur 's winters tot -20º daalt) en paarden dus ook besmet

raken, zijn wij er scherp op met controles. Nu de teek ook in

Nederland lijkt op te rukken, leek het me voor de

Nederlandse paardenbezitter belangrijk om te weten

“hoe de ziekte te herkennen”.  

Zelf heb ik in al die jaren dat ik hier nu zit drie gevallen van

Pyro gehad. Allemaal totaal verschillend qua beeld. Ik con-

troleer daarom in het echte teken-seizoen de paarden twee

keer per dag en smeer ze in met een middel tegen teken

(Versatrine). Zo doe ik er alles aan om de risico's te beper-

ken. Nogmaals, bij een tijdige behandeling is er meestal niets

of weinig aan de hand. Het grootste probleem met

Pyroplasmosis is dat er een scala van symptomen kan zijn,

wat de diagnose niet makkelijker maakt.

Mogelijke verschijnselen:

• Meestal koorts (maar niet altijd), soms ondertempera-

tuur, weinig eetlust, hangerig, koliekverschijnselen, opge-

trokken buik, versnelde pols,

• Hartkloppingen. Altijd verkleurde slijmvliezen. In een

zeer vroeg stadium zeer rode slijmvliezen: ogen, mond en

bij merries vulva. Heel snel daarna worden de slijmvlie-

zen geel. In een later stadium wordt de urine koffiekleu-

rig. Dan is men eigenlijk al erg laat met behandelen.

Het paard kan dus één verschijnsel tonen of meerdere. De

In de jaren '70 en '80 was de bloedziekte pyroplasmose in Nederland een
bekend begrip bij Arabierenfokkers: paarden die naar Amerika werden
verkocht, moesten beslist vrij zijn van deze ziekte. Met name de paarden
uit de USSR  konden ermee besmet zijn. De Amerikanen wilden kost wat
het kost voorkomen dat de ziekte Amerika in zou komen en verboden
daarom de import van paarden die de ziekte in het bloed hadden.
Door de paarden een enorme overdosis te geven was de aanwezigheid
van de ziekte soms TIJDELIJK niet in het bloed aanwijsbaar. Paarden die
naar de VS waren verkocht, werden daarom kort voor vertrek gespoten,
waarbij het nooit te voorspellen was of ze de kuur zouden overleven;
het middel was een 'paardenmiddel' en soms erger dan de kwaal.

PYROPLASMOSIS IN NEDERLAND

Teken die normaliter voorkomen in landen als  Spanje en

Portugal zijn ontdekt in Zeeland. Deze teken zijn zowel op

planten als op runderen, pony’s en paarden gesignaleerd en

kunnen ernstige infectieziekten (Babesiose) veroorzaken. Deze

uitheemse teek (Dermacentor reticulatus) lijkt zich permanent

in Nederland te hebben genesteld. (Op 4-04-2006 werd de

permanente vestiging in Nederland zelfs als bewezen ver-

klaard.) Dierenbezitters worden opgeroepen alert te zijn.

Aanleiding was de dood van twee honden waarbij de ’buiten-

landse’ teek was ontdekt, terwijl de dieren niet in het buiten-

land waren geweest. De Dermacentor reticulatus blijft langer

in de huid van zoogdieren zitten dan de Nederlandse variant.

Ze kunnen bloedziekten veroorzaken waar met name honden

en paarden zeer beroerd van kunnen worden. En bij mensen

kan deze tekensoort behalve de ziekte van Lyme, ook andere

infectieziekten veroorzaken.

Bron website van  de Prov. Zeeuwse Courant: 23 dec. 2005 / 4 jan. 2006 

De uitheemse teek is te herkennen aan donkerbruine 
streepjes over de rug en is iets groter dan de gewone teek. 
De gewone teek is lichtbruin van kleur.
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ziekte is aan te tonen in een bloedmonster. Daar de uitslag

hier in Frankrijk soms te lang op zich laat wachten, (vaak pas

24 uur nadat het monster naar een laboratorium gestuurd is)

wordt om die reden in ieder geval in onze streek bij twijfel

altijd tegen Pyroplasmosis behandeld. Meestal is deze behan-

deling binnen 24 uur effectief, soms duurt het wat langer. In

een aantal gevallen is een tweede behandeling na 48 uur

noodzakelijk. De paarden worden gespoten met het middel

Carbesia 10 ml. en met het middel Calmagine om de shock

van het eerste middel te beperken. Dat laatste is ook een

middel tegen koliek.  

Zonder behandeling gaat uw paard zeer waarschijnlijk dood.

Er zijn gevallen bekend van paarden die Pyro in het bloed

hadden en er niet ziek van werden, mogelijk omdat ze aan de

voet van de merrie besmet zijn en dit goed hebben door-

staan. Wij gaan in dit verhaal echter uit van een ziek paard.

Bij een tijdige behandeling knappen ze binnen twee dagen

op en kunnen al snel weer gewoon aan het werk. Als de ziek-

te echt toeslaat kunnen ze weken ziek zijn. 

Mijn merrie Amilette liep het dit jaar op toen ze elders op

een dekstation stond. Ze is daar niet tijdig behandeld,

wegens een verkeerde diagnose....... Ze was doodziek en ik

dacht haar te verliezen. Pas na ruim twee weken kregen haar

slijmvliezen weer hun normale roze kleur terug in plaats van

het ziekelijke geel en in één week verloor ze zo'n honderd

kilo. Ze heeft het overleefd, maar is wel drie weken ver-

pleegd. Het gaat nu gelukkig goed, maar ze heeft vermoede-

lijk geaborteerd.

Ik hoop dat mijn verhaal eventuele ellende in de toekomst in

Nederland kan voorkomen. 

Vroeger dacht men dat de ziekte uitsluitend in Rusland en

Polen voorkwam. Later kwamen daar Frankrijk, Spanje en

Portugal bij. Het feit dat deze ziekte nu ook in Nederland

voorkomt heeft mijns inziens niets met de klimaatveranderin-

gen te maken, de teek die de drager is van het ziekmakende

eencellige diertje komt al dertig jaar voor in de streek waar ik

woon, ondanks de winters die zeer streng kunnen zijn (-20C).

Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact met mij

opnemen via mijn e-mail adres: dijkstra.claudia@wanadoo.fr

17 maart 2007
Stoeterij bezoek Jadem Arabians - Balen, België

24 maart 2007
Oefendag Dresuur en Springen

Manege Nimmerdor te Leusden

7 april 2007
Oefendag Dressuur - Kossack Stud te Beemster

22 april 2007
Dressuur- en Springwedstrijd

Manege de Achterhoek, IJzerlo

5 mei 2007
Amateurkeuring - Manege Groenendaal, Bunschoten

5 mei 2007
DAWRA AVS Western Riding Cup 2007, Bunschoten

17 mei 2007
Hemelvaart Dressuurwedstrijd - Kossack Stud, Beemster

20 mei 2007
Regionale Keuring West - Oudkarspel

25 mei 2007
Algemene Leden Vergadering  - Hotel Mercure, Bunnik

2 juni 2007
Dressuurwedstrijd - Hippisch Centrum, Exloo

15 t/m 17 juni 2007
FNW Westernshow met DAWRA klassen, Mariënheem

23 juni 2007
Arabian Horse Weekend

Manege de Pijnhorst, St. Oedenrode

24 juni 2007
Regionale Keuring Zuid

Manege de Pijnhorst, St. Oedenrode

4 augustus 2007
Regionale Keuring Noord - Hippisch Centrum, Exloo

4 augustus 2007 en 5 augustus 2007
Lowland Arabian Cup

International ECAHO B-Show - Hippisch Centrum, Exloo

4 augustus 2007 en 5 augustus 2007
Internationaal Sportweekend - Hippisch Centrum, Exloo

25 augustus 2007 en 26 augustus 2007
Arabissimo - HC de Schalm, Renswoude

15 september 2007 en 16 september 2007
Nationale Keuring - KNHS Federatiecentrum, Ermelo

25 t/m 30 september 2007
NK Westernriding met DAWRA NK, Mariënheem

24 november 2007 en 24 november 2007
Sport Weekend St. Oedenrode

Manege de Pijnhorst, St. Oedenrode

15 december 2007
Nationaal Kampioenschap Dressuur - voor Arabische 

Volbloedpaarden - Manege Nimmerdor, Leusden

AVS EVENEMENTENKALENDER 2007
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Door Lies van de Oever

Na zijn dood werd Ramadan opgevolgd door Marakesh (Purper x

Sana) de vos met de twee blauwe ogen, zoals hij op de western

wedstrijden snel herkend werd. Want bij de overstap naar een

nieuw paard heb ik ook direct de stap gemaakt naar een nieuwe

sport. Mijn dochter Angela reed al western en dat leek mij ook

wel wat…Marakesh deed het erg leuk in de westernsport en al

snel was ik verslaafd aan deze relaxte manier van paardrijden. In

deze periode woonden wij nog op Klijndijk en had ik samen met

mijn ex-man de stoeterij, dekstation en handelsstal Pandarosa

Arabians. Wij kochten veel hengstveulens terug van klanten, om

deze vervolgens in te rijden en te verkopen. Zo gebeurde dat ook

met Sjagal (Balasjow x Ronora) een hengstveulen van de hengst

Balasjow die op dat moment bij ons ter dekking stond. Ik vind

Balasjow qua type een erg mooie hengst en ook qua karakter en

werkwilligheid was dit een hengst naar mijn hart. En oh, wat leek

dit veulentje op zijn papa. Op slag was ik verliefd op deze spre-

kende donkere koffievos. En Sjagal werd al snel als roepnaam

omgedoopt naar Sjaak en ik besloot dat dit mijn toekomstige

wedstrijd paard ging worden…Sjaak had echter voor hij bij ons

op stal kwam nog niet zo heel veel geleerd in het leven, en zijn

moeder Ronora (Aron x Romi) was ook niet een van de makke-

lijkste. Het werd dus een soort dagelijkse uitdaging om op een

fatsoenlijke manier een halster om te doen, nog maar te zwijgen

om hem te poetsen of een dek op te doen. Je kent ze wel, die

paarden die onder je vandaan vluchten als je ze aanraakt, laat

staan dat ik zijn oren aan kon raken. Na heel veel geduld en ver-

trouwen winnen heb ik hem toen hij 3,5 was toch vrij rustig in

kunnen rijden, maar wel met erg veel geduld. Maar Sjaak bleef

een zenuwachtig en onzeker paard. Ook z’n “oren tik” bleef hij

houden, ondanks dat we dagelijks een halster of een hoofdstel

omdoen. Je leert ermee leven en houd er gewoon rekening

mee, dat hij z’n hoofd weggooit als je er iets

om wilt doen of gewoon alleen maar

naar wijst. Jongens laat hem

maar doet hij nou eenmaal…

zij ik altijd. Tot ik in gesprek

kwam met Claudia over Sjaak… 

Het zit namelijk zo: Enkele jaren

geleden toen wij nog op Klijndijk

woonde,  kreeg mijn dochter

Angela problemen met haar paard

Penthor (Abakan x Pengona HT).

Hij werd kreupel, en niet zo’n beetje

ook. Na een aantal maanden van heel wat bezoekjes aan de die-

renarts, en o.a diverse poedertjes zalfjes en  foto’s verder (en dus

ook veel centen lichter) was Angela aardig radeloos. De artsen

wisten niet wat Penthor zo kreupel maakte, laat staan dat ze wis-

ten hoe ze het konden verhelpen. Angela hoorde toen via via over

het fenomeen “de Bioscan”. En ze zij tegen mij: “mam dat ga ik

proberen”. En Angela maakte een afspraak bij Betty Klootwijk. Ik

dacht nog: “waar begint dat kind nu weer aan…” Maar Betty

kwam ons vanuit omgeving Rotterdam een bezoekje brengen. En

mijn nieuwsgierigheid won het, en ik ging kijken naar de behan-

deling. Ik was perplex. Penthor was zeer relaxt en vond het heer-

lijk. Na twee behandelingen liep Penthor weer goed en zat Angela

er weer op. Sindsdien geeft Angela Penthor ieder half jaar een

“servicebeurt” zodat hij lekker in z’n vel blijft. Angela zegt altijd:

hij werkt hard voor me dus dat verdient hij. Ik reed toen nog

maar net op Marakesh en die zat aan alle kanten vast en liep

linksvoor een beetje kreupel. Ook kon hij geen fatsoenlijke galop-

sprong maken. Ik besloot de “gok” te nemen en maakte een

afspraak voor de Bioscan, waar Angela zo heilig in geloofde… En

ja hoor, na de behandeling ging het zienderogen beter, en sinds

dat moment “geloof “ ook ik in de Bioscan. Omdat Betty een

“ietsje” ver weg woonde ging Angela op zoek naar iemand in de

buurt. Zodoende kwam ze bij Claudia terecht. Na mijn scheiding

en de verhuizing naar Duitsland hebben wij nog steeds het feno-

meen Bioscan, die onze Claudia met veel zorg en liefde voor het

paard uitvoert. Maar Claudia doet meer, zo is zij ook paarden-

tandarts. In Klijndijk woonden we recht tegenover een dierenkli-

niek dus gingen we daar altijd heen voor de tandarts. Maar toen

we verhuisden naar Duitsland, zei Angela: ”dat kan Claudia nu

ook wel doen…” En zo werd er een afspraak gemaakt. Geen pro-

bleem tot we bij Sjaak kwamen, en we tegen zijn “oren tik” aan-

liepen. En ik gewoontegetrouw zei: ”Ja dat doet ie nou een-

maal…” Claudia legde zich echter niet neer bij dit antwoord en

vroeg aan mij of Sjaak verder nog “afwijkende dingen” had. Dus

ik begon met vertellen: dat hij altijd erg onsociaal is in

de groep op het land, dat hij erg onzeker en wis-

pelturig is, dat hij het altijd erg druk heeft met

zichzelf, dat hij tijdens het rijden niet normaal

stil kan staan, en natuurlijk het ergste dat ik

nu na zes jaar nog steeds niet fatsoenlijk een

halster of hoofdstel om kan doen. En ja, ik

wilde toch wel graag wedstrijden gaan rijden

en dat is dan niet gemakkelijk op z’n vreemd

terrein klooien met een hoofdstel en in de

bak op een wedstrijd moet hij toch echt stil

staan... Claudia keek me aan en zei: “zullen

BIOSCAN, BACH… DIE GEKKIGHEID 
IS TOCH NIETS VOOR MIJ…!?

Ik ben Lies van de Oever en al lid van het AVS sinds de oprichting 
26 jaar geleden. Kortom een Arabierenfan in hart en ziel. Vele jaren 
heb ik plezier gehad van Ramadan HT (Gon x Regona). Ik reed veel
demonstraties Oosters gekostumeerd en ook aangespannen lieten 
we ons menig keer zien.
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we hem een Bach kuurtje geven?” Claudia legde me uit wat het

inhield en ik vulde een vragenlijst in. Allerlei vragen over het

gedrag van je paard. Per paard krijg je dus een heel andere invul-

ling en het is erg leuk om daar eens goed over na te denken. De

Bach druppels werden gemengd en ik kon aan de slag. Iedere dag

‘s ochtends en ‘s avonds  op een stukje brood 10 druppels. Na 3

dagen veranderde hij al en na 6 dagen bleef hij stil staan tijdens

het opstappen. Eerst dacht ik dat het toeval was… maar na 12

weken heb ik een heel ander paard. Hij is nog steeds lief, maar hij

is nu sociaal, meedenkend en meewerkend op alle fronten. Toen

kwam de vervolgkuur. Opnieuw moest ik de vragenlijst invullen

en hieruit kwam nu een heel ander resultaat. Opnieuw begonnen

we met het kuurtje, en na twee dagen kon ik op een normale

manier zijn hoofdstel omdoen. En ik was met stomheid geslagen

dat ik na 7 dagen achter z’n oor kon kriebelen. Hij vond het heer-

lijk!!! Mensen die Sjaak van “vroeger” kennen, herkende hem niet

terug. Hij heeft zoveel rust in z’n ogen en zoveel plezier in het

leven. Ik moest het tegen iedereen die ik tegen kwam vertellen,

daarom vertel ik nu ook dit verhaal aan u als lezer. Vroeger dacht

ik dat het lariekoek was, maar nu heb ik het zelf meegemaakt. En

geloof me: het werkt!!! Dit jaar heb ik mee gedaan aan de pleasu-

reklasse voor arabieren op het NK. Sjaak was hiervoor nog maar

op een paar kleine wedstrijdjes geweest, maar het leek me een

goede oefening. Er hingen grote muziekboxen, vlagen in alle for-

maten, tribunes met schreeuwende kinderen en in de inrijbak

kwam iedereen vlak voorbij rijden en Sjaak heeft geen stap ver-

keerd gedaan! Ook de zenuwachtige merrie G. Cyklamen (Menes

x Cykada) van Dennis (de vriend van Angela) is ”aan de drup-

pels”. Als ik ook deze resultaten op papier ga zetten wordt het wel

een heel lang verhaal, maar geloof me ook zij is een heel ander

paard geworden! Claudia bedankt. 

P.s ik heb Claudia gevraagd de uitleg van de Bioscan en Bach

druppels op papier te zetten want zij kan het iets beter 

verwoorden dan ik. En mocht je er niet in geloven er is maar 

een manier: probeer het zelf eens uit….

Naar aanleiding van het verhaal van Lies v.d. Oever waarbij ik

genoemd wordt als therapeut van hun paarden, is mij, Claudia

Castricum, `gevraagd een stukje te schrijven over het “techni-

sche” gedeelte van de Bio-resonantie therapieën die ik verleen. 

Wat is Bio-resonantie? Resoneren wil zeggen, meetrillen dus

beweging. Alle materie op aarde en in het universum resoneert.

“Dat wat je ziet met het oog maar ook wat je niet ziet met het

oog”. Wetenschappelijk gezegd; een quantumsprong is energie

en materie. Beide bestaan tegelijkertijd. De additieve genees-

wijzen betrekken in hun diagnostiek en therapie, deze tweele-

digheid van de materie. Naast het gebruik van diagnostieken,

die de chemische structuur van het lichaam onderzoeken, doen

de bio-energetisch denkende artsen en therapeuten ook onder-

zoek naar de bio-energetische regulatiepatronen die het

lichaam besturen, b.v.: de meridianen uit de acupunctuur en

de chakra’s uit de oudheid van India.

Het Bio-scan systeem waar ik mee werk is ca. 15 jaar geleden

ontwikkeld in de Verenigde Staten, waarmee het op een een-

voudige wijze in een paardenlichaam verstoringen van lokale

aard kan opsporen maar tevens ook de verstoorde acupunc-

tuurpunten waarneemt. Door mijn waarneming van; klinische

diagnose, gedrag disbalansen, gespreksvoering met de eigenaar,

eventueel behandelend dierenarts, energetische aura scan door

middel van mijn handen en de bio-find kan ik een bepaald

syndroom herkennen bij het paard. Daarop volgt een behan-

delplan voor dat individuele paard. 

Het 2de gedeelte van de bio-scan is het bio-fotonen apparaat.

Na herkenning van een syndroom, behandel ik deze vervolgens

met LED lampen (bio-fotonen). Deze brengen lichttrillingen

het lichaam in. Deze lichttrillingen kunnen op verschillende

frequentie niveaus gestuurd worden, deze zijn afhankelijk van

het verstoorde syndroom. Wanneer licht zich voortbeweegt van

de ene plaats naar de andere dan gedraagt het zich als een golf

maar wordt het licht echter opgenomen door een lichaam dan

wordt de golf omgezet in genezende energie, en gedraagt het

zich als een foton. De energie van een foton is afhankelijk van

zijn golflengte (frequentie niveau). Hoe korter de golflengte

van het licht is, des te meer energie bevat het foton. De positie-

ve en fysische reactie van fotonen en elektronen oefenen een

ingrijpend effect uit op het trillingsgedrag van alle cellen in het

lichaam. Celaanmaak kan gestimuleerd worden maar ook de

werking van verschillende organen kunnen gestimuleerd wor-

den of juist tot rust gebracht worden (sederen). Tijdens de

behandeling worden er ook verschillende accessoires met daar-

in LED-lampjes om gedaan, voor de bloedcirculatie, het lymfe-

vatensysteem en om het centraal zenuwstelsel in balans te bren-

gen. Het mooie van het bio-scan systeem is, dat het hele

lichaam gescand wordt, waardoor niet alleen de symptomen

maar ook de eventuele oorzaak opgespoord en aangepakt kan

worden waardoor de kans op terugkeer van het probleem aan-

zienlijk verkleind wordt.

Naast het bio-scan systeem gebruik ik Bach bloesem remedies

voor het mentale gedeelte van het paard. Het ontwikkelen van

psychologische problemen is helaas niet uitzonderlijk omdat

paarden ver van hun oorsprong en natuurlijke omgeving staan. 

Wat zijn nu eigenlijk Bach bloesem remedies en de filosofie die

erachter ligt: Wanneer een individu (persoonlijkheid) niet in

balans is met zijn ziel, veranderen goede eigenschappen in

negatieve gemoed – gedragstoestanden. De bloesem remedies

herstellen door hun hoge energie trillingen het contact met de

ziel, ‘dus worden negatieve gemoed- gedragstoestanden niet als

symptoom bestreden, want daardoor zou men ook de bio-

energetische regulatie patronen, (lichamelijke symptomen) in

stand gehouden worden’, nee, ze worden juist door die hoge

energie trillingen als het ware weer met elkaar in balans

gebracht. Bloesem remedies genezen om de geestelijke en emo-

tionele disbalansen te hervinden en daardoor lichamelijke pro-

blemen kunnen worden voorkomen. De bloesem remedies en

het bioscan systeem versterken elkaar onderling en zal genezing

van het individu sneller plaats vinden.

Ik hoop dat ik een stukje heb kunnen bijdrage aan het techni-

sche gedeelte van de bioscan en de bloesem therapie. Voor

meer informatie verwijs ik jullie naar www.totalhorsecare.nl 

of bel (06) 20 03 60 01 of b.g.g. (06) 10 84 75 16.

WAT IS BIORESONANTIE EN BACH?
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Tekst  Ilse van Grevenhof
Foto’s Patricia Groenewegen

Het doel is duidelijk, iedereen wil graag dat zijn/ haar paard de

race wint. Daarom proberen we betere paarden te fokken. In de

praktijk blijkt het niet eenvoudig om aan te geven welk paard

het beste is. Natuurlijk zijn dat de winnaars van de koersen,

maar hoe vergelijk je de koersen onderling? Zou de winnaar van

de ene race ook de andere race hebben gewonnen, of dan slechts

in de middenmoot zijn geëindigd? Bij het vergelijken van pres-

taties in verschillende koersen moet rekening worden gehouden

met de omstandigheden, zoals het deelnemersveld, het seizoen,

de conditie van de baan, etc. Als we inzicht hebben in de

invloed van die factoren, dan kunnen we beter bepalen in hoe-

verre de prestaties van een paard bepaald worden door zijn erfe-

lijke aanleg.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens afkomstig

van de DARC, met daarin de resultaten van alle Volbloed

Arabieren koersen in de periode van maart 2005 t/m juni 2006.

In totaal werden 54 koersen verreden waarin 460 starts hebben 

plaatsgevonden, door ca. 100 paarden en ca. 60 jockeys.

Deelnemende paarden varieerden in leeftijd tussen de 3 en 9

jaar, en koersen werden verreden op afstanden variërend van

1200 meter tot 2600 meter. Eerder onderzoek heeft laten zien

dat koerssnelheid een geschikte maat is om renprestaties van

paarden te beoordelen en daarmee de kans om te winnen.

Daarom is er in dit onderzoek voor gekozen om snelheid te

gebruiken als maatstaf voor de prestatie van het paard.

Resultaten van dit onderzoek hebben aangetoond dat de volgen-

de factoren invloed hebben op de snelheid van een paard tijdens

een koers: leeftijd, afstand, trainer en onderlinge competitie. De

snelheid van een paard neemt toe naarmate deze ouder wordt.

Driejarigen blijken gemiddeld ruim 3 km/uur langzamer dan

vierjarigen. Vanaf vierjarige leeftijd neemt de snelheid gemiddeld

nog maar 0.5 km/uur toe tot zesjarige leeftijd, waarna de snel-

heid nagenoeg constant blijft. Dit resultaat werd ook bevestigd

door resultaten uit ander wetenschappelijk onderzoek, waar ook

werd gevonden dat oudere dieren harder rennen dan driejarigen.

In recent wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit 
en Researchcentrum is onderzocht welke factoren van invloed zijn op 
de prestaties van Arabische renpaarden in een koers. De snelheid van
een paard wordt naast zijn erfelijke aanleg beïnvloed door een groot
aantal andere factoren, zoals de afstand van de koers, de leeftijd van 
het paard en de trainer. De snelheid wordt ook beïnvloed door 
onderlinge competitie tussen paarden bij de finishlijn.

COMPETITIE EFFECTEN BIJ
ARABISCHE RENPAARDEN
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De snelheid van een paard neemt af naarmate de afstand groter

is. Op sprintafstanden (1000 – 1400 meter) is de snelheid 2.3

km/uur hoger dan op middellange afstanden (1800 – 2100

meter) en op middellange afstanden is de snelheid weer ruim 2

km/uur hoger dan op lange afstanden (2150 en langer). De

snelheid van langere afstanden zijn volgens Japans onderzoek

ook langzamer doordat grotere afstanden meer beïnvloed kun-

nen worden door andere factoren, zoals wind en een groter aan-

tal te verrijden bochten. 

Trainers hebben een groot effect op de snelheid van een dier.

Dit kan worden veroorzaakt doordat verschillende trainers ver-

schillende trainingsmethoden gebruiken, maar wellicht is een

belangrijkere factor dat ‘goede’ trainers vaker de beschikking

hebben over snellere paarden en ‘minder goede’ trainers over

minder snelle paarden. Het verschil in snelheid tussen de ‘beste’

en ‘slechtste’ trainer blijkt ruim 2 km/uur te zijn.

De snelheid wordt ook beïnvloed door onderlinge competitie

tussen paarden. Het competitie-effect treedt op als twee of drie

paarden dicht bij elkaar rennen met de finish in zicht. Uit deze

analyse is gebleken dat paarden 0.2 km/uur harder rennen als er

bij de finish een ander paard binnen een paardlengte aanwezig

is. Als er twee paarden binnen een paardlengte finishen, blijkt

dat het paard zelfs 0.4 km/uur harder rent. De aanwezigheid

van andere paarden zou stimulerend kunnen werken op het

paard of zou de jockey kunnen stimuleren om zijn paard meer

aan te sporen. 

Niet alle factoren hebben een even grote invloed op de snelheid

en sommige factoren blijken ondanks de verwachtingen geen

invloed te hebben. Zo blijkt uit dit onderzoek dat geslacht geen

invloed heeft op de snelheid van een paard. Dit zou veroorzaakt

kunnen worden doordat de gewichtscorrectie met lood tussen

hengsten en merries effectief is (merries krijgen 2 kg minder

lood). Er kon geen onderscheid gemaakt worden tussen het

gewicht van lood en van de jockey. Hierdoor kunnen de invloe-

den van loos gewicht of teveel gedragen jockeygewicht niet

bepaald worden.

Voorafgaand aan dit onderzoek zijn resultaten uit andere weten-

schappelijke studies uit het buitenland bekeken. Een opmerkelijk

resultaat van een van deze onderzoeken was dat dieren die zeer

vroeg in het seizoen geboren werden (de eerste twee weken van

januari) minder goede prestaties lieten zien dan dieren die later

in het seizoen geboren werden. De verklaring hiervoor zou

gezocht kunnen worden in de verschillen in opfok. Veulens die

geboren zijn in januari verblijven vaak een langere periode op stal

dan andere veulens, voornamelijk gedurende de eerste weken van

de groei. Uit Braziliaans onderzoek is ook gebleken dat de opfok

van invloed is, doordat deze een permanent effect heeft op het

dier. Hierbij moet gedacht worden aan huisvesting, maar ook de

voedingsstatus en de belasting van het dier gedurende de groei.

[Noot vd redactie: De winnaars van de Amerikaanse Derby voor

Engelse Volbloeds blijken bijna allemaal in mei te zijn geboren,

zo bleek uit een analyse van de gegevens.]

Australisch onderzoek naar prestaties van renpaarden heeft laten

zien dat er een verband is tussen de optoming en de prestatie

van het paard. Het gebruik van elastische materialen bevordert

de prestatie van een renpaard ten opzichte van het gebruik van

niet-elastische materialen, zoals een elastische singel. Een lagere

singelspanning leverde betere renprestaties op. 

Tevens blijkt uit Amerikaans onderzoek van renpaarden dat het

gebruik van een zweep een negatief effect had op de prestatie.

Vele paarden ‘ronden op’ bij gebruik van de zweep, vooral op de

gevoelige schouder. Het ‘opronden’ is het vormen van een bolle

rug waardoor het hoofd en de staartwortel in een lagere positie

gebracht worden dan normaal. In deze houding wordt de pas

van het dier verkort waardoor de snelheid afneemt. 

De bodemsoort van de renbaan is ook van invloed blijkt uit

onderzoek in Brazilië, Japan en Turkije, waar grasbanen resul-

teerden in snellere rentijden dan zandbanen. Amerikanen

onderzochten het effect van andere, concurrerende paarden in

een race op de snelheid. Daaruit kwam naar voren dat een paard

alleen sneller was over dezelfde afstand dan wanneer hetzelfde

dier in een race liep met concurrenten. Redenen die hiervoor

werden aangedragen zijn; de kortdurende (competitieve) stress

tijdens de koers; vermoeidheidsverschijnselen, die eerder bleken

op te treden in groepsverband dan in een individuele ren; en

een derde reden was het lactaatgehalte (melkzuur) in het bloed,

dit bleek hoger te zijn in een ren met andere paarden dan in een

individuele prestatie, waarbij de afstand van de ren verder niet

van invloed was. De merries in deze Amerikaanse studie waren

meer gestrest in koersen met concurrentie dan de hengsten,

waardoor de merries relatief langzamer liepen in groepsverband

ten opzichte van hun individuele prestatie.

Het vastleggen en meten van het effect van omgevingsfactoren is

zinvol. Een belangrijk doel hiervan is, dat we voor deze effecten

kunnen corrigeren in toekomstig onderzoek naar de erfelijke

aanleg voor snelheid. We hopen in de toekomst dit onderzoek

voort te zetten om tevens de erfelijke aanleg (fokwaarde) voor

snelheid bij renpaarden te schatten. De fokwaarde van een

hengst is een maatstaf voor de te verwachten prestaties van zijn

nakomelingen. Een vader die relatief veel snelle nakomelingen

produceert, zal een hogere fokwaarde krijgen dan hengsten met

minder snelle nakomelingen. Voor de fokkerij zijn we niet

zozeer geïnteresseerd in de prestaties van de hengst zelf, maar

meer in wat hij doorgeeft aan zijn nakomelingen. Natuurlijk

gaat dit veelal samen, maar het is geen garantie dat snelle heng-

sten snelle nakomelingen produceren. Een fokwaarde biedt dus

voor merriehouders de mogelijkheid om een hengst te selecteren

op basis van de prestaties van zijn nakomelingen!

Dit onderzoek is uitgevoerd door Mieke Theunissen, student

aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, in samenwerking met

Ilse van Grevenhof van het Animal Breeding and Genomic

Centre (ABGC). De Hogeschool Van Hall Larenstein en ABGC

zijn beide onderdeel van Wageningen Universiteit en

Researchcentrum.
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Door Mats Genberg
Foto’s Stefan Uppström

Het klinkt misschien gek, rennen in de winter. Vooral omdat

Zweden bekend staat als een behoorlijk koud land. Maar de

paarden zijn er aan gewend en worden geschoren. Bovendien ligt

Stockholm aan de kust van de Baltische Zee en daardoor is het er

zelden echt koud. 

Zweden heeft diverse draf- en renbanen maar deze winterserie

wordt gelopen op de Täby Galopp renbaan in Stockholm. Het

complex beschikt over een zandbaan (dirt track) en een grasbaan

(the turf ). Ook worden er hordenrennen gehouden. In de win-

termaanden wordt er alleen gebruik gemaakt van de zandbaan.

Deze nieuwe winterserie vindt plaats tussen december en maart

en bedoeld voor nieuwe paarden en paarden die niet te hoog in

de handicap staan. De afstanden variëren van 1200-2000 meter.

De paarden kunnen bijna iedere twee weken starten. 

Behalve Polen is Zweden waarschijnlijk het enige land in Europa

waar het de rensport nog niet gedomineerd wordt door het

Franse renbloed. De oude banden tussen Polen en Zweden zijn

duidelijk zichtbaar en het beste renpaard 2005 was de puur

Poolse merrie Elmanda (Egmont x Elcanta/Pamir).

De eerste koers was een 1600 meter maiden koers op 10 decem-

ber. De koers werd gewonnen door de vierjarige merrie Leottie,

(Milagro x Bomarc). Het was pas haar tweede koers. De Franse

deelnemer kwam pas op de derde plaats binnen. 

De tweede koers was een koers over 1200 meter op 14 januari

op een zeer natte baan. Maar als deze baan nat is, is hij heel snel.

De koers werd gewonnen door de vijfjarige Bandelero Grande

(Grande x Bandiwa x Mirex).

De derde koers was op 21 januari over 1350 meter. Bijna alle

paarden die een week eerder ook waren gestart, liepen nu weer.

Het paard dat het laagst in de handicap stond, W Helge, liep

met 6 kg overgewicht en klopte in het rechte eind de winnaar

van de week ervoor. Er werden voor deze koers negen paarden

aangegeven en er liepen zeven, zeker niet slecht voor een koers in

de winter.

Op het moment van schrijven is de uitslag van de vierde koers nog

niet bekend en zijn er nog drie koersen te gaan, twee over 1600

meter en de finale op 15 maart in Stockholm over 2000 meter. 

De koersen in Zweden worden zelden op leeftijd uitgeschreven,

hierdoor kunnen de paarden vaak tot hoge leeftijd lopen. 

Het beste Zweedse paard 2006 was de elf-jarige El Wodkine

(Eldorad x Welona x Mamluk). Hij won 25 koersen en 

verdiende bijna € 90.000,-

Alle koersen zijn internationaal en dus voor buitenlandse gasten

opengesteld. We zouden het fantastisch vinden als we ook de

Nederlanders en hun paarden als gasten mogen begroeten op het

Scandinavische grondgebied.

De rensport met Arabieren is in Zweden een volwaardig onderdeel
geworden van de nationale draf- en rensport. Dit wordt bewezen door
het feit dat de Zweedse Arabierenliefhebbers tijdens de wintermaanden
een serie van 7 koersen toegewezen kregen van de Zweedse Jockey
club; iedere koers gedoteerd met ruim € 3300. Hiermee is Zweden 
het enige Europese land met een jaarrond renseizoen! 
Het wachten is op buitenlandse gasten!

RENSPORT IN ZWEDEN,
OOK IN DE WINTER

Bandelero Grande

Leottie
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EQUITANA
WERELDBEURS VOOR
PAARDENSPORT
Van 10 maart tot en met18 maart 10.00- 17.00u

Beursterrein Norbertstrasse D 45131 Essen

Meer info op www.equitana.com

Enkele feiten:

Aantal exposanten in 2007: meer dan 850

Oppervlakte: 16 beurshallen in totaal 90.000m2

Shows, Hoptop show, congressen, projecten, er is voor

iedereen wel iets van zijn of haar gading bij. Een absolute

aanrader, al ben je kapot aan het einde van de dag.
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Resultaten 2006
Nationaal

Unaniem Nationaal kampioen jr. hengsten 
Reserve kampioen jr. hengsten reg. West 

Internationaal
Reserve kampioen jr. hengsten Emerald Trophy

1e drie jarige hengsten Lowland Cup 

Resultaten 2007
Nationaal

Nederlands kampioen hengstenkeuring
en enige hengst met een eerste premie.

Röntgenologisch goedgekeurd door een 
erkend PROK-dierenarts. Er zijn een 

beperkt aantal dekkingen beschikbaar.

2003
Padrons Psyche x RD Bey Shahmpane


