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WWaarom? Welke?
Wij, Marijke en Sanne, hebben sinds enige tijd contact en Wij hebben een zeer leuk activiteitenplan, met instructie en 
tijdens één van onze ritten kwam ter sprake dat het zo leuk begeleiding van gediplomeerde enthousiaste paardenmensen 
zou zijn een gezellige, leerzame instructieweek te volgen met en een accommodatie met alles erop en eraan. 
onze Arabische viervoeters. We hebben verschillende We hebben voor het geven van diverse clinics de grootste 
initiatieven bekeken, maar niets sloot volledig aan bij onze 'AV-namen' van het land gevraagd hun medewerking te 
visie. Van het een kwam het ander en inmiddels hebben we verlenen. 
ons eigen concept ontwikkeld voor een AV ruiterkamp. 

Voor meer informatie en/of aanmelden kun je 
Wat? contact opnemen met: 
Het AV ruiterkamp 2008 is voor deelnemers vanaf 18 jaar 

Marijke of Sanne met minimaal B rijniveau. Wedstrijdervaring is niet nodig. 
06 - 22 99 81 16 (Marijke) Gedurende deze week organiseren we afwisselende, 
06 - 30 30 15 05 (Sanne) gemoedelijke en leerzame activiteiten met onze paardjes als 
óf mailen naar: middelpunt. Daarnaast zijn er gezellige dingen met de groep 

te doen en een leerzame excursie. Dit initiatief is non-profit! 
De paarden dienen minimaal vier jaar oud, geënt en 
ontwormd te zijn en in goede gezondheid te verkeren. 

Waar?
Op een mooie locatie in het Veluwse Heerde, hebben wij 
voor een volle week de rijvereniging afgehuurd. Deze 
beschikt over twee binnenbanen en een ruim buitenterrein. 
Pal tegenover de rijvereniging ligt een royaal perceel 
weidegrond voor de paarden. Voor de ruiters is er de 
mogelijkheid te kamperen op het terrein van de 
rijvereniging (gas, water, licht, kantine, toilet). 

Wanneer?
Van 2 t/m 9 augustus 2008.
Aanmelden kan vanaf nu tot 16 mei 2008.

Hoeveel?
Er is plaats voor 14 combinaties, vol=vol
De kosten bedragen € 350,00 p/p. 

Hoe?
Je slaapt in een eigen meegebrachte tent of caravan. Indien 
je niet beschikt over een eigen tent, kunnen wij er één voor 
je regelen. Je kan er ook voor kiezen om in je trailer te 
slapen. Om ongelukken te voorkomen, zetten we de 
paarden in aparte graspaddocks. Eten en drinken voor de 
ruiter is inbegrepen. Je zorgt zelf voor je paard, het 
schoonhouden van de wei, water (pomp aanwezig) en voer 
(zelf meegenomen brok of basissportbrok van ons tegen 
kostprijs). 

avruiterkamp2008@live.nl 

DDe kop van het nieuwe jaar is er alweer af en we leven 
ondertussen al weer 2 maanden in 2008. De activiteiten 
binnen de vereniging zijn alweer losgebarsten, zij het voor 
de meesten van u achter de schermen en daarom zal ik u 
hier het één en ander over vertellen.

Er heeft inmiddels overleg plaats gehad tussen de diverse 
commissies en het bestuur, de plannen voor het komende jaar 
zijn alweer in de steigers gezet. 
De opzet door de commissie gebruik van de wedstrijden en 
oefendagen voor het komende jaar, de verschillende 
showcommissies die hard aan het werk zijn om ook dit jaar 
weer een aantal fantastische shows neer te zetten en de 
fokkerijcommissie is alweer bezig met de voorbereiding 
van een aantal interessante bijeenkomsten en het bestuur is 
druk doende met de voorbereiding van de hengstenkeuring 
op 23 februari a.s.

Verder werd in het weekend van 2 en 3 februari de Algemene 
Leden Vergadering van de ECAHO gehouden in Brussel. 
In de voorgaande maanden is er binnen de ECAHO, 
aangevuld met kennis van diverse deskundigen en routiniers 
uit de “Arabierenwereld zoals Pat Maxwell en Bianca ter Laan,  
hard gewerkt aan de herziening van de statuten en  
showreglementen (het “blauwe boekje”) met als input de 
informatie die in een aantal voorafgaande vergadersessies door 
de leden naar voren was gebracht. 

Hoewel in de toekomst er nog aan wat “fine-tuning”gedaan 
moeten worden is er een versie gekomen die voor elk land 
acceptabel was en dus met algemene stemmen werd 
aangenomen.

De aangepaste versie van het “blauwe boekje”  gaat in 
per 1 april 2008, dus zal iedereen die een show organiseert 
of er aan deelneemt de nieuwe regels moeten kennen. 
In de loop van volgende maand zullen wij de belangrijkste 
zaken op een rij zetten en waarschijnlijk via de site bekend 
maken. Het is ook mogelijk op de website van de ECAHO 
te kijken naar de veranderingen.

Namens het bestuur een hartelijke groet aan u allen en graag 
tot ziens op één van de activteiten!

Hannie Wehkamp
voorzitter
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Amgad is beschikbaar voor het dekzeizoen 2008.
Met dank aan Smaroel Arabians.
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Wat er aan vooraf ging: 
In 1997 weigerde de AHA enkele in Zuid-Amerika geregistreerde paarden op 
te nemen in hun stamboek, terwijl er wat betreft de WAHO geen enkele reden 
was om deze paarden te weigeren. Na lang overleg werd de AHA uiteindelijk 
als WAHO-lid geroyeerd. Uiteindelijk zijn de betreffende paarden toch in het 
Noord-Amerikaanse stamboek opgenomen en met ingang van januari 2008 
mag de AHA zich weer WAHO-lid noemen….

AMERIKAANSE ARABIAN 
HORSE ASSOCIATION 

WERELDREGISTRATIE
OPGENOMEN IN

Foto: Gideon Reisel

Na bijna tien jaar onderhandelen is een overeenkomst tot stand 
gekomen tussen de Purebred Arabian Trust, als 
vertegenwoordiger van het honderd jaar oude register van 
de Arabian Horse Association voor Volbloed Arabieren, en 
de World Arabian Horse Organization (WAHO). Hiermee 
wordt Arabian Horse Association Registry, ofwel AHA, de 
enige instantie voor de Amerikaanse, door de WAHO 
erkende, registraties. Deze wijziging is met ingang van 1 januari 
2008 van kracht geworden en alle bijbehorende taken kwamen 
daarmee terug bij de AHA Registry in plaats van de Purebred 
Arabian Horse Registry (PAHR).

“We zijn enorm blij met het goede resultaat van deze 
overeenkomst,” aldus Bob Fauls, voorzitter van de Purebred 
Arabian Trust. “We zijn ervan overtuigd dat dit een zeer 
gedenkwaardige gebeurtenis is die in de toekomst belangrijke 
voordelen biedt aan de gemeenschap van Arabische paarden 
en hun eigenaren.”
Voor de Amerikaanse nationale registratieprocedures voor 
AHA-leden heeft de wijziging geen betekenis, maar het is wel 
van invloed op registratieactiviteiten waarbij de WAHO 
betrokken is; het betreft namelijk bepaalde internationale 
import- en exportprocedures voor zowel paarden als 
verzendsperma. Vanaf 1 januari 2008 is de PAT in combinatie 
met de AHA de enige door de WAHO erkende registrerende 
instantie in de Verenigde Staten.

Om de toelating van de PAT als WAHO-lid mogelijk te 
maken, is de PAHR ermee akkoord gegaan alle activiteiten 
per 31 december 2007 te staken en nieuwe en in behandeling Het feit dat de stamboeken nu allemaal gesloten zijn en de 
zijnde zaken over te dragen aan de AHA. Sinds 1997, toen het database van Arabische Volbloeds is omschreven en goed 
lidmaatschap van de juridische voorganger van het AHA georganiseerd, heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de 
Registry, de Arabian Horse Registry of America, werd totstandkoming van deze overeenkomst met de WAHO. Hans 
beëindigd, was PAHR het orgaan dat alle administratieve Nagel, voorzitter van de WAHO zei hierover dat 'vanaf heden 
handelingen voor de Amerikaanse Arabische Volbloed- het Arabische Volbloedras een exclusieve en gesloten populatie 
gemeenschap afhandelde. is en als zodanig beschermd zal worden'.

P

Op verzoek van het Ministerie van LNV heeft Wageningen UR als input voor de 
Nota Dierenwelzijn welzijnsproblemen bij runderen, varkens, pluimvee, nertsen 
en paarden geïnventariseerd en geprioriteerd. Wat betreft welzijn maken we 
onderscheid tussen dat wat aan het dier gemeten of waargenomen kan worden 
(ongerief) en dat wat mensen vinden dat dieren toekomt of schaadt. 
De inventarisatie en prioritering gaan over 'ongerief'.
De Nota Dierenwelzijn van het Ministerie van LNV is 12 oktober 2007 verschenen.
Het volledige onderzoeksrapport van de Animal Sciences Group van Wageningen UR 
en de bijbehorende tabellen (A3-formaat) zijn te vinden op www.asg.wur.nl; 
hieronder treft u het deel dat betrekking heeft op de paardenhouderij. 

WAGENINGEN UR 
DIERWELZIJNSPROBLEMEN

INVENTARISEERT 

Paardenhouderij, verkenning van de sector aan beweging en vooral sociaal gedrag. In navolging van de 
De paardensector is een zeer heterogene sector die pas sinds groepshuisvesting zoals deze ook bij landbouwhuisdieren wordt 
enkele jaren activiteiten aan het bundelen is en ook de toegepast, is er ook in de paardenhouderij een trend naar 
belangenbehartiging meer collectief wil organiseren. groepshuisvesting. Onderzoek naar sociaal gedrag van paarden 
Desondanks zijn er voor veel aspecten nog verschillende en het uitdragen van deze onderzoeksresultaten hebben 
aanspreekpunten en verantwoordelijken. Het heterogene bijgedragen aan de bewustwording van paardenhouders met 
karakter van de paardenhouderij maakt het moeilijk om met betrekking tot de wenselijkheid van groepshuisvesting. 
concrete en actuele kengetallen te komen. Zo is bijvoorbeeld Ingrepen bij paarden als blisteren, zenuwsnede, nicteren en 
onbekend wat de omvang van de paardenstapel in Nederland couperen van de staart, cornage-operaties en operaties om 
is. Huidige schattingen geven aan dat we in Nederland tussen luchtzuigen en kribbebijten te voorkomen zijn in het 
de 400.000 en 450.000 paarden hebben. Het paard is een Ingrepenbesluit verboden. Er bestaat voor het welzijn van 
zogenaamd 'multi-purpose' dier, dat, in tegenstelling tot paarden in Nederland geen wet- of regelgeving anders dan de 
de landbouwhuisdieren in Nederland, niet meer voor het GWWD.
vlees wordt gefokt en gehouden. Paarden worden ingezet 
bij de politie, in de landbouw, in het natuurbeheer, in de Belangrijkste ongerief-items en oplossingsrichtingen
gezondheidszorg (gehandicapten), bij zorgboerderijen, In de hiernavolgende paragrafen worden de belangrijkste 
bij paardenmelkerijen, in de (top)sport en in de ongerief-items conform de vier hoofdcategorieën van de 
recreatie/ontspanning. Deze laatste groep is veruit de grootste, Welfare Quality ® indeling (gedrag, gezondheid, comfort en 
naar schatting zijn er in Nederland 450.000 recreatieve voeding) besproken.
paardensporters (t.o.v. 80.000 wedstrijdruiters). De omzet in 
de paardensector en de toeleverende sectoren (ruitersportzaken, Gedrag

Paarden zijn sociale nomadische dieren die leven in kleine evenementen, maneges etc.) wordt geschat tussen de 1,5 en 
hiërarchische groepen. Als prooidier zijn paarden zeer gericht 2 miljard euro.
op de omgeving en alert op bedreigingen. Paarden kunnen zich 

Welzijnsverbeteringen in de paardenhouderij goed aanpassen aan uiteenlopende ecologische omstandigheden 
Er is weinig kwantitatieve historische informatie over en zijn daarom uiterst succesvol gedomesticeerd. Paarden 
welzijnsaspecten in de paardenhouderij. In het verleden, toen blijven een sterke behoefte hebben aan het uitvoeren van hun 
paarden nog veel werden gebruikt in de landbouw en in het aangeboren en aangeleerde gedrag en dat brengt in de huidige 
leger, werden paarden veelal in zogeheten 'stands' gehouden. paardenhouderij problemen met zich mee. Wanneer de 
Hierbij stonden paarden zij aan zij (aangebonden) gehuisvest omgeving waarin paarden worden gehouden te veel afwijkt 
met tussenschotten als scheiding. Naarmate het gebruik van van hun natuurlijke omgeving en mogelijkheden, ontstaan 
paarden een ander doel kreeg, richting recreatie, vermaak en problemen die zich uiten in frustratie en stress, uiteindelijk 
(top)sport, is het aantal uren dat paarden buiten hun stal resulterend in afwijkend gedrag (agressie en overactiviteit) 
komen steeds minder geworden. De behoefte aan beweging en en stereotypieën (in de paardenhouderij eufemistisch 
sociaal contact wordt daarmee tekort gedaan. Geleidelijk stalondeugden genoemd: kribbenbijten, luchtzuigen, weven, 
hebben de 'stands' de laatste decennia plaats gemaakt voor de stallopen, houtbijten). Er is veel onderzoek gedaan naar de 
(relatief kleine) individuele box van 3x3 meter. Het houden van oorzaken van afwijkend gedrag en stereotypieën bij paarden, 
paarden in individuele boxen heeft uit oogpunt van de oorzaak lijkt het grote verschil tussen de beperkingen 
bewegingsvrijheid en verzorgingsgedrag weliswaar veel (beweging, afleiding, rantsoensamenstelling) in de huidige 
voordelen, maar komt onvoldoende tegemoet aan de behoefte houderij en de natuurlijke gedragsbehoefte van paarden te zijn.

Padron’s Psyche (v.Padron x Kilika)
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Registry, de Arabian Horse Registry of America, werd totstandkoming van deze overeenkomst met de WAHO. Hans 
beëindigd, was PAHR het orgaan dat alle administratieve Nagel, voorzitter van de WAHO zei hierover dat 'vanaf heden 
handelingen voor de Amerikaanse Arabische Volbloed- het Arabische Volbloedras een exclusieve en gesloten populatie 
gemeenschap afhandelde. is en als zodanig beschermd zal worden'.

P

Op verzoek van het Ministerie van LNV heeft Wageningen UR als input voor de 
Nota Dierenwelzijn welzijnsproblemen bij runderen, varkens, pluimvee, nertsen 
en paarden geïnventariseerd en geprioriteerd. Wat betreft welzijn maken we 
onderscheid tussen dat wat aan het dier gemeten of waargenomen kan worden 
(ongerief) en dat wat mensen vinden dat dieren toekomt of schaadt. 
De inventarisatie en prioritering gaan over 'ongerief'.
De Nota Dierenwelzijn van het Ministerie van LNV is 12 oktober 2007 verschenen.
Het volledige onderzoeksrapport van de Animal Sciences Group van Wageningen UR 
en de bijbehorende tabellen (A3-formaat) zijn te vinden op www.asg.wur.nl; 
hieronder treft u het deel dat betrekking heeft op de paardenhouderij. 

WAGENINGEN UR 
DIERWELZIJNSPROBLEMEN

INVENTARISEERT 

Paardenhouderij, verkenning van de sector aan beweging en vooral sociaal gedrag. In navolging van de 
De paardensector is een zeer heterogene sector die pas sinds groepshuisvesting zoals deze ook bij landbouwhuisdieren wordt 
enkele jaren activiteiten aan het bundelen is en ook de toegepast, is er ook in de paardenhouderij een trend naar 
belangenbehartiging meer collectief wil organiseren. groepshuisvesting. Onderzoek naar sociaal gedrag van paarden 
Desondanks zijn er voor veel aspecten nog verschillende en het uitdragen van deze onderzoeksresultaten hebben 
aanspreekpunten en verantwoordelijken. Het heterogene bijgedragen aan de bewustwording van paardenhouders met 
karakter van de paardenhouderij maakt het moeilijk om met betrekking tot de wenselijkheid van groepshuisvesting. 
concrete en actuele kengetallen te komen. Zo is bijvoorbeeld Ingrepen bij paarden als blisteren, zenuwsnede, nicteren en 
onbekend wat de omvang van de paardenstapel in Nederland couperen van de staart, cornage-operaties en operaties om 
is. Huidige schattingen geven aan dat we in Nederland tussen luchtzuigen en kribbebijten te voorkomen zijn in het 
de 400.000 en 450.000 paarden hebben. Het paard is een Ingrepenbesluit verboden. Er bestaat voor het welzijn van 
zogenaamd 'multi-purpose' dier, dat, in tegenstelling tot paarden in Nederland geen wet- of regelgeving anders dan de 
de landbouwhuisdieren in Nederland, niet meer voor het GWWD.
vlees wordt gefokt en gehouden. Paarden worden ingezet 
bij de politie, in de landbouw, in het natuurbeheer, in de Belangrijkste ongerief-items en oplossingsrichtingen
gezondheidszorg (gehandicapten), bij zorgboerderijen, In de hiernavolgende paragrafen worden de belangrijkste 
bij paardenmelkerijen, in de (top)sport en in de ongerief-items conform de vier hoofdcategorieën van de 
recreatie/ontspanning. Deze laatste groep is veruit de grootste, Welfare Quality ® indeling (gedrag, gezondheid, comfort en 
naar schatting zijn er in Nederland 450.000 recreatieve voeding) besproken.
paardensporters (t.o.v. 80.000 wedstrijdruiters). De omzet in 
de paardensector en de toeleverende sectoren (ruitersportzaken, Gedrag

Paarden zijn sociale nomadische dieren die leven in kleine evenementen, maneges etc.) wordt geschat tussen de 1,5 en 
hiërarchische groepen. Als prooidier zijn paarden zeer gericht 2 miljard euro.
op de omgeving en alert op bedreigingen. Paarden kunnen zich 

Welzijnsverbeteringen in de paardenhouderij goed aanpassen aan uiteenlopende ecologische omstandigheden 
Er is weinig kwantitatieve historische informatie over en zijn daarom uiterst succesvol gedomesticeerd. Paarden 
welzijnsaspecten in de paardenhouderij. In het verleden, toen blijven een sterke behoefte hebben aan het uitvoeren van hun 
paarden nog veel werden gebruikt in de landbouw en in het aangeboren en aangeleerde gedrag en dat brengt in de huidige 
leger, werden paarden veelal in zogeheten 'stands' gehouden. paardenhouderij problemen met zich mee. Wanneer de 
Hierbij stonden paarden zij aan zij (aangebonden) gehuisvest omgeving waarin paarden worden gehouden te veel afwijkt 
met tussenschotten als scheiding. Naarmate het gebruik van van hun natuurlijke omgeving en mogelijkheden, ontstaan 
paarden een ander doel kreeg, richting recreatie, vermaak en problemen die zich uiten in frustratie en stress, uiteindelijk 
(top)sport, is het aantal uren dat paarden buiten hun stal resulterend in afwijkend gedrag (agressie en overactiviteit) 
komen steeds minder geworden. De behoefte aan beweging en en stereotypieën (in de paardenhouderij eufemistisch 
sociaal contact wordt daarmee tekort gedaan. Geleidelijk stalondeugden genoemd: kribbenbijten, luchtzuigen, weven, 
hebben de 'stands' de laatste decennia plaats gemaakt voor de stallopen, houtbijten). Er is veel onderzoek gedaan naar de 
(relatief kleine) individuele box van 3x3 meter. Het houden van oorzaken van afwijkend gedrag en stereotypieën bij paarden, 
paarden in individuele boxen heeft uit oogpunt van de oorzaak lijkt het grote verschil tussen de beperkingen 
bewegingsvrijheid en verzorgingsgedrag weliswaar veel (beweging, afleiding, rantsoensamenstelling) in de huidige 
voordelen, maar komt onvoldoende tegemoet aan de behoefte houderij en de natuurlijke gedragsbehoefte van paarden te zijn.

Padron’s Psyche (v.Padron x Kilika)
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Spenen probleem. Het gebruik van anti-weefrekken en anti-
De natuurlijke speenleeftijd bij paarden ligt rond 9 maanden. luchtzuigbanden wordt vanuit ethologisch oogpunt sterk 
Op een leeftijd van 1,5 - 3 jaar verlaat een jong paard zijn of afgeraden. Paarden zoeken alsnog een oplossing om hun 
haar (familie)groep. In de paardenhouderij worden de meeste frustratie te uiten en ontwikkelen veelal een andere stereotypie 
veulens tussen de 4 - 6 maanden gespeend. Over het algemeen ernaast. Als meerdere paarden in een stal afwijkend gedrag 
gebeurt dit op een vrij abrupte manier: het veulen wordt van de vertonen wordt dit niet veroorzaakt door kopiëren van gedrag, 
ene op de andere dag van de merrie gescheiden en alleen of met maar doordat ook de andere paarden dezelfde problemen 
een ander veulen in een box gezet. Tegelijkertijd moet het ondervinden in het management en huisvesting. Voorlichting 
veulen omschakelen van moedermelk naar alleen krachtvoer en aan paardenhouders en -liefhebbers via vakbladen, stamboeken 
ruwvoer. Direct na het spenen vertonen bijna alle veulens en rijverenigingen op dit gebied zal bewustwording moeten 
abnormaal gedrag. Er zijn vele varianten op deze speenmethode bewerkstelligen. Daarnaast zouden dergelijke 'hulp'-middelen 
mogelijk, variatie in speenleeftijd, abrupte versus geleidelijke niet langer zomaar verkrijgbaar moeten zijn; in noodgevallen 
scheiding van merrie, isolatie of groepshuisvesting, geleidelijke alleen in overleg met deskundigen waarbij dan ook een 
overgang in de voeding. Onderzoek geeft aan dat een behandelschema wordt opgesteld.
geleidelijkere scheiding van veulen en merrie de stress 
aanzienlijk doet verminderen. Naar praktische oplossingen voor (Mis)match, hulpmiddelen en esthetische idealen 
geleidelijk spenen moet nog worden gezocht, maar zeker voor De meeste stamboeken hebben hun fokbeleid erop gericht 
de grotere paardenhouders zou een meer geleidelijke om paarden te fokken voor de topsport. Slechts een klein 
speenmethode haalbaar moeten zijn. Geleidelijke scheiding van percentage van de paarden komt daar ook terecht. Het 
de merrie, groepshuisvesting voor de veulens en geleidelijke overgrote deel van de paarden in Nederland komt in de 
overgang qua voeding zouden op korte en mogelijk ook lange recreatie en breedtesport terecht. Dit levert frustratie, stress 
termijn gedragsproblemen kunnen verminderen. en verhoogde kans op ongelukken op voor paard en ruiter. 

Factoren van invloed op deze mismatch zijn nog nauwelijks 
Opstallen en huisvesting erkend, geïnventariseerd of onderzocht. Centrale registratie 
Het africhten van paarden start meestal na de tweede winter via betrokken organisaties van redenen van uitval/afvoer en 
(dravers en renpaarden na de tweede zomer) terwijl ze fysiek pas verdwijnen van paarden uit de (breedte)sport kan dergelijke 
tussen de 4-6 jaar zijn uitgegroeid. Paarden hebben dan veelal informatie verschaffen.
in groepen in het land gelopen en worden van de ene op de Hulpmiddelen tijdens rijden en trainen kunnen ongerief bij het 
andere dag individueel opgestald. Direct na opstallen vertoont paard veroorzaken. Alhoewel er geen officiële gegevens zijn over 
bijna driekwart van de paarden minstens enkele dagen toepassen van verboden hulpmiddelen (gemberen, barreren, 
afwijkend gedrag. Het stallen van paarden in individuele boxen gebruik van kroonkurken onder de peeskappen, doping etc.), 
levert veel chronische stress op, zeker wanneer de box drie zijn de onofficiële schattingen en zorgen daarover groot. Door 
dichte wanden heeft. Paarden kunnen hun sociale gedrags- het gebrek aan kennis van met name leertheorieën bij het 
repertoire, zoals bijvoorbeeld een begroeting, niet afmaken. trainen van paarden worden hulpmiddelen veel te snel en op 
Dit leidt tot frustratie en stress. Veel paarden ontwikkelen een verkeerde manier ingezet. Op korte termijn is 
hierdoor chronisch afwijkend gedrag of stereotypieën. kennisverspreiding over leren en trainen van paarden een 
In groepen huisvesten van paarden is in opkomst maar wordt belangrijk instrument om het ongerief van paarden tijdens de 
nog op hele kleine schaal toegepast; men is vaak bang voor training te beperken.
ongelukken. De voordelen van groepshuisvesting van paarden Het nastreven van esthetische idealen, zoals het afscheren van 
lijken evident, maar er is meer onderzoek nodig naar praktische tastharen, is voor de meeste mensen met paarden de gewoonste 
haalbaarheid, richtlijnen voor het vormen van groepen en zaak van de wereld. Er wordt niet of nauwelijks stil gestaan dat 
ontwerp voor groepshuisvesting: het plaatsen van een scheiding dit een aantasting is van de mogelijkheden voor het paard om 
(schot of hangende balk) in het groepshok is een eenvoudige veilig zijn omgeving af te tasten en op tijd gewaarschuwd te 
en snelle manier om ranglage paarden een ontwijkmogelijkheid worden als iets dicht bij een gevoelig deel van het hoofd komt. 
te geven en zo onrust, stress en de kans op ongelukken te Nut en noodzaak van het nastreven van esthetische idealen zou 
verminderen. in kaart gebracht moeten worden om mensen bewust te maken 
Voor sommige paardenhouders, waar veel wisselingen zijn, van hun handelen.
is groepshuisvesting geen optie. Voor deze groep zou een 
welzijnsvriendelijkere box (met uitloop) en meer mogelijkheden Gezondheid
voor sociale interactie met buurpaarden een grote verbetering Staart- en maneneczeem 

Chronische jeuk, zeker wanneer dit leidt tot schuren en het zijn. Particulieren die hun paard welzijnsvriendelijk willen 
ontstaan van open wonden, veroorzaakt ernstig ongerief. huisvesten, experimenteren met vele varianten. Daaruit 
Steeds meer paarden hebben gedurende de zomermaanden voortkomende oplossingen kunnen worden benut als 
staart- en maneneczeem. De oorzaak (een allergische reactie op voorbeeld voor anderen. Het welzijnsvriendelijk huisvesten 
het steken van een mugje) is inmiddels bekend, maar de van managepaarden zou een onderdeel van het FNRS-
preventie en afdoende behandelingsstrategieën niet. sterrensysteem kunnen worden.
Risicofactoren zijn in kaart gebracht, maar middelen die het 

Belemmeren uitvoeren stereotypieën paard van de jeuk af kunnen helpen zijn niet beschikbaar. Het 
Het belemmeren van het uitvoeren van een stereotypie is onderzoek naar de (lange termijn) oplossing zou zich moeten 
symptoombestrijding en beslist geen oplossing van het richten op de ontstaanswijze van de allergische reactie. Voor de 

kortere termijn zou een antigeen ontwikkeld kunnen worden nutriënten binnen. Aan de aangeboren behoefte om 
om de juiste diagnose te kunnen stellen. graasbewegingen met de mond te maken wordt niet in 

voldoende mate voldaan. Paarden zoeken andere mogelijkheden 
Luchtwegproblemen om aan deze behoefte te voldoen wat veelal leidt tot het 
Ventilatie en klimaatbeheersing is ook in de paardenhouderij ontstaan van afwijkend gedrag en stereotypieën (met name 
een punt van aandacht. Paardenboxen worden niet elke dag kribbenbijten). 
helemaal uitgemest en in sommige stallen wordt slecht Een energierijk en vezelarm rantsoen staat ver af van het 
geventileerd. Wanneer de ingelopen dichte (anaerobe) laag natuurlijke dieet van paarden dat erg vezelrijk is. Het 
kapot wordt gelopen, wordt de ammoniakproductie verteringsstelsel van paarden kan rantsoenen met veel energie 
gestimuleerd. Een groot percentage van de paarden heeft een niet goed aan. De lage zuurgraad (pH) in de maag wordt door 
matige of ernstige luchtwegaandoening (COPD), veroorzaakt een gebrek aan speekselproductie (door te weinig 
door een allergeen in de stal. Aanpassen van de stal en het kauwbewegingen door te weinig vezels) niet voldoende 
management is in eerste instantie een oplossing: meer frisse geneutraliseerd met o.a. risico op maagzweren. Veel paarden 
lucht, meer weidegang, andere bodembedekking. hebben maagzweren, naar schatting heeft 50% er merkbaar last 
In tweede instantie kunnen paarden medicatie krijgen, maar van. Ook de verstrekking van een beperkt aantal maaltijden per 
met de huidige wetgeving kunnen ze dan niet meer mee doen dag levert verteringsproblemen op.
in de sport, omdat het middel op de dopinglijst staat. Oplossingsrichtingen voor beide vormen van ongerief liggen in 
De ontwikkeling van een positief lijst in samenwerking met het verstrekken van meer maaltijden per dag in combinatie met 
de internationale organisatie (FEI) zou onderbehandeling een hogere ratio ruwvoer/krachtvoer en het stimuleren van 
van diverse problemen kunnen voorkomen. foerageren (bijvoorbeeld door een plak stro op oneetbare 
Meer voorlichting over het handhaven van een juist stalklimaat bodembedekking te leggen). Plotselinge overgangen van 
is wenselijk. rantsoen zijn oorzaak van veel gezondheidsproblemen bij 

paarden, met name in het voorjaar wanneer paarden te lang op 
Skelet- en spierontwikkelingsproblemen en nauwe selectie een energierijke weide worden gelaten.
Het gebrek aan beweging door het continu op stal staan vormt 
voor alle paarden een bedreiging voor de skelet- en Fokkerij
spieropbouw. Meer beweging (niet continu op stal) verkleint In de paardensector zijn er gespecialiseerde fokbedrijven, 
de kans op botproblemen. In Scandinavië hebben alle paarden maar wordt ook door veel particulieren kleinschalig gefokt. 
in de zomer verplicht een aantal weken weidegang. In het algemeen is de huisvesting van fokmerries en 
Veel paarden worden nog voordat ze uitgegroeid zijn in training fokhengsten niet afwijkend van die van 'gebruikspaarden'. 
gebracht. Door intensieve perioden van trainen op een te jonge Fokmerries (en veulens) bij gespecialiseerde bedrijven worden 
leeftijd wordt de kans op chronische blessures en vervroegde vaak in groepen (buiten) gehouden, maar fokmerries 
uitval vergroot. Aanpassen van de startleeftijd en maximum (en veulens) van particulieren staan vaak vele uren per dag 
aantal starts per leeftijdscategorie kan hier verandering in in een relatief kleine stal.
brengen. De sportorganisaties hebben recentelijk aanpassingen Topmerries worden benut voor het winnen van embryo's, 
gedaan aan de startleeftijd, maar kunnen hier nog meer die bij hormonaal gesynchroniseerde draagmoeders worden 
rekening mee houden. geïmplanteerd. Hengsten worden op speciale KI-stations 
Door het fokbeleid, bij de meeste stamboeken gericht op gehouden.
topsportpaarden, worden steeds meer gezondheidsproblemen Bij een deel van de vooral hobbymatig gehouden rassen 
en erfelijke afwijkingen zichtbaar. Erfelijke afwijkingen worden worden veulens met ernstige erfelijke gebreken geëuthanaseerd 
momenteel niet structureel bijgehouden omdat het de naam en nogal eens niet geregistreerd, omdat dit de reputatie 
van de hengst schaadt. Via registratie kan het probleem van de hengst schaadt.
aangepakt en bespreekbaar gemaakt worden.

Actiepunten voor vermindering ongerief in de paardenhouderij
Hieronder zijn probleemgebieden en mogelijke Comfort

Boxgrootte oplossingsrichtingen voor het ongerief met de hoogste scores 
In Nederland zijn er, in tegenstelling tot in de ons omringende samengevat. Aangegeven is of het gaat om verandering in 
landen, geen wettelijke verplichtingen of officiële richtlijnen management, om aanpassingen van stallen of om veranderingen 
voor een minimale boxgrootte. Standaard boxen in Nederland die het totale productiesysteem betreffen. Per oplossingsrichting 
zijn 3x3 meter, wat beduidend kleiner is dan de internationaal hebben wij aangegeven welke veranderingen ons inziens op 

2gangbare richtlijn van minimaal 2x stokmaat . korte termijn (binnen vier jaar) gerealiseerd zouden kunnen 
Met name het gaan liggen en omrollen leiden bij te kleine worden en welke meer tijd vereisen vanwege nog te 
boxen tot problemen. In kleinere boxen liggen paarden ontwikkelen kennis of ingrijpende veranderingen in stalbouw 
minder dan in grotere boxen. of inrichting (investeringen, vergunningentraject) of het totale 

productiesysteem. Overigens willen wij met het benoemen 
Voeding van een korte termijn oplossingsrichting niet suggereren dat 
Foerageerbehoefte, rantsoensamenstelling en verstrekking het doorvoeren daarvan eenvoudig is en in alle gevallen tot 
In de natuur grazen paarden 12-16 uur per etmaal en leggen gegarandeerd resultaat zal leiden. Wel zijn het richtingen 
daarbij 5-10 kilometer af. In de paardenhouderij krijgen waarmee in principe ongerief de komende jaren verminderd 
paarden in gemiddeld twee maaltijden alle benodigde kan worden.
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Spenen probleem. Het gebruik van anti-weefrekken en anti-
De natuurlijke speenleeftijd bij paarden ligt rond 9 maanden. luchtzuigbanden wordt vanuit ethologisch oogpunt sterk 
Op een leeftijd van 1,5 - 3 jaar verlaat een jong paard zijn of afgeraden. Paarden zoeken alsnog een oplossing om hun 
haar (familie)groep. In de paardenhouderij worden de meeste frustratie te uiten en ontwikkelen veelal een andere stereotypie 
veulens tussen de 4 - 6 maanden gespeend. Over het algemeen ernaast. Als meerdere paarden in een stal afwijkend gedrag 
gebeurt dit op een vrij abrupte manier: het veulen wordt van de vertonen wordt dit niet veroorzaakt door kopiëren van gedrag, 
ene op de andere dag van de merrie gescheiden en alleen of met maar doordat ook de andere paarden dezelfde problemen 
een ander veulen in een box gezet. Tegelijkertijd moet het ondervinden in het management en huisvesting. Voorlichting 
veulen omschakelen van moedermelk naar alleen krachtvoer en aan paardenhouders en -liefhebbers via vakbladen, stamboeken 
ruwvoer. Direct na het spenen vertonen bijna alle veulens en rijverenigingen op dit gebied zal bewustwording moeten 
abnormaal gedrag. Er zijn vele varianten op deze speenmethode bewerkstelligen. Daarnaast zouden dergelijke 'hulp'-middelen 
mogelijk, variatie in speenleeftijd, abrupte versus geleidelijke niet langer zomaar verkrijgbaar moeten zijn; in noodgevallen 
scheiding van merrie, isolatie of groepshuisvesting, geleidelijke alleen in overleg met deskundigen waarbij dan ook een 
overgang in de voeding. Onderzoek geeft aan dat een behandelschema wordt opgesteld.
geleidelijkere scheiding van veulen en merrie de stress 
aanzienlijk doet verminderen. Naar praktische oplossingen voor (Mis)match, hulpmiddelen en esthetische idealen 
geleidelijk spenen moet nog worden gezocht, maar zeker voor De meeste stamboeken hebben hun fokbeleid erop gericht 
de grotere paardenhouders zou een meer geleidelijke om paarden te fokken voor de topsport. Slechts een klein 
speenmethode haalbaar moeten zijn. Geleidelijke scheiding van percentage van de paarden komt daar ook terecht. Het 
de merrie, groepshuisvesting voor de veulens en geleidelijke overgrote deel van de paarden in Nederland komt in de 
overgang qua voeding zouden op korte en mogelijk ook lange recreatie en breedtesport terecht. Dit levert frustratie, stress 
termijn gedragsproblemen kunnen verminderen. en verhoogde kans op ongelukken op voor paard en ruiter. 

Factoren van invloed op deze mismatch zijn nog nauwelijks 
Opstallen en huisvesting erkend, geïnventariseerd of onderzocht. Centrale registratie 
Het africhten van paarden start meestal na de tweede winter via betrokken organisaties van redenen van uitval/afvoer en 
(dravers en renpaarden na de tweede zomer) terwijl ze fysiek pas verdwijnen van paarden uit de (breedte)sport kan dergelijke 
tussen de 4-6 jaar zijn uitgegroeid. Paarden hebben dan veelal informatie verschaffen.
in groepen in het land gelopen en worden van de ene op de Hulpmiddelen tijdens rijden en trainen kunnen ongerief bij het 
andere dag individueel opgestald. Direct na opstallen vertoont paard veroorzaken. Alhoewel er geen officiële gegevens zijn over 
bijna driekwart van de paarden minstens enkele dagen toepassen van verboden hulpmiddelen (gemberen, barreren, 
afwijkend gedrag. Het stallen van paarden in individuele boxen gebruik van kroonkurken onder de peeskappen, doping etc.), 
levert veel chronische stress op, zeker wanneer de box drie zijn de onofficiële schattingen en zorgen daarover groot. Door 
dichte wanden heeft. Paarden kunnen hun sociale gedrags- het gebrek aan kennis van met name leertheorieën bij het 
repertoire, zoals bijvoorbeeld een begroeting, niet afmaken. trainen van paarden worden hulpmiddelen veel te snel en op 
Dit leidt tot frustratie en stress. Veel paarden ontwikkelen een verkeerde manier ingezet. Op korte termijn is 
hierdoor chronisch afwijkend gedrag of stereotypieën. kennisverspreiding over leren en trainen van paarden een 
In groepen huisvesten van paarden is in opkomst maar wordt belangrijk instrument om het ongerief van paarden tijdens de 
nog op hele kleine schaal toegepast; men is vaak bang voor training te beperken.
ongelukken. De voordelen van groepshuisvesting van paarden Het nastreven van esthetische idealen, zoals het afscheren van 
lijken evident, maar er is meer onderzoek nodig naar praktische tastharen, is voor de meeste mensen met paarden de gewoonste 
haalbaarheid, richtlijnen voor het vormen van groepen en zaak van de wereld. Er wordt niet of nauwelijks stil gestaan dat 
ontwerp voor groepshuisvesting: het plaatsen van een scheiding dit een aantasting is van de mogelijkheden voor het paard om 
(schot of hangende balk) in het groepshok is een eenvoudige veilig zijn omgeving af te tasten en op tijd gewaarschuwd te 
en snelle manier om ranglage paarden een ontwijkmogelijkheid worden als iets dicht bij een gevoelig deel van het hoofd komt. 
te geven en zo onrust, stress en de kans op ongelukken te Nut en noodzaak van het nastreven van esthetische idealen zou 
verminderen. in kaart gebracht moeten worden om mensen bewust te maken 
Voor sommige paardenhouders, waar veel wisselingen zijn, van hun handelen.
is groepshuisvesting geen optie. Voor deze groep zou een 
welzijnsvriendelijkere box (met uitloop) en meer mogelijkheden Gezondheid
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Door: Brigitte Kilian Wat betreft de 'techniek': de fabrikant legt uit dat een 
Foto’s: Wolff Photography.nl rendierhaar hol van binnen is en zich met lucht vult waardoor 

de pad als een soort van 'airbag' functioneert. Je ziet dit ook 
Een groot bijkomend voordeel is dat deze zaken ook perfect wanneer een rendier in de sneeuw heeft gelegen. Een schaap 
gebruikt kunnen worden voor recreatieruiters en paarden. welke in de sneeuw ligt laat een afdruk achter, maar een rendier 
Afgezien van de snelheid, heeft de endurancesport grote niet! Verder wordt de rendiervacht van Nordic Horse Select 
raakvlakken met de recreatiesport. Er worden flinke afstanden getest en aanbevolen door de Academische veterinaire kliniek 
overbrugd en men brengt menig vrij uurtje op de paardenrug van Ultuna. Meer informatie hierover is te lezen op de 
door. Dit zorgt voor een intensieve belasting van zowel het Engelstalige website. 
paard als de ruiter. Gelet hierop is het ook zaak om voor 
recreatieve, langdurige doeleinden goed op de optimale 
kwaliteit en functionaliteit van de gebruikte spullen te letten, 
zodat u en uw paard nog vele jaren comfortabel en op een 
veilige manier mooie tochten kunnen rijden.

Allereerst is daar de 'pad'. Vroeger voldeed in diverse 
disciplines misschien een eenvoudig schabrak. Tegenwoordig 
wil men minstens een 'puffer pad', schokabsorberende pad 
enzovoorts. Dit gebeurt niet alleen om met de nieuwste rage 
mee te doen, maar ook omdat er gelukkig een stijgende 
tendens is wat betreft het belang van paardenwelzijn in de 
sport. En eerlijk is eerlijk, tien jaar geleden keken misschien 
niet zo heel veel mensen op van bijvoorbeeld drukplekken en 
witte haren, dat hoorde er nu eenmaal bij.

Van alle onderleggers die wij getest hebben springen er twee 
uit. De eerste is de rendiervacht 'vojlock', door ons getest 
tijdens TREC-evenementen, klasse II 
endurancewedstrijden en vele recreatieve tochten. 
Dit is een natuurproduct van de beste kwaliteit, die naar 
de wens van de klant geleverd kan worden door Nordic 
Horse Select. Dit is een jong bedrijf gevestigd in Lapland, 
wat dus dicht bij hun hoofdleverancier, het rendier, is.
Zij gebruiken de beste rendiervachten en leveren deze in 
de oorspronkelijke vorm (hele vachten) bijgesneden 
(zonder 'nek en poten') maar ook speciaal vervaardigd als 
pad. In het laatste geval vormt de bovenkant van de pad een 
lederen rendierhuid. 
Het verdient aanbeveling om deze pad in de exacte zadelvorm 
op maat te laten snijden, omdat dit de pasvorm ten goede 
komt. Een te grote maat kan gaan 'rimpelen' en dat 
willen we niet hebben. Maatwerk dus en dat leveren ze 
bij Nordic Horse Select dan ook graag. Minpuntje is de korte 
gebruiksduur van de puur natuur vachten (dus zonder 
bovenlaag). Deze slijten bij intensief gebruik erg snel. 
Qua gebruiksduur is het daarom beter om voor de 
duurdere pads te kiezen.
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Endurance is een zich snel ontwikkelende sport in Nederland. Mede daarom worden 
er wereldwijd speciale spullen ontworpen voor de 'marathon'-paarden en ruiters in 
deze sport die intensief en langdurig bezig zijn met hun activiteit. 

COMFORTABEL 
‘HIGHTECH’ MATERIAAL

BUITENRIJDEN 
MET 

Vermindering van ongerief bij paarden is deels afhankelijk van voldoende ruimte te hebben om in hun natuurlijke positie te 
kennisverspreiding en bewustwording. Het bewustzijn bij de kunnen staan, te zitten en te liggen. De compartimenten 
bestuurders van de verschillende organisaties is voor een aantal dienen zodanig te zijn uitgerust, dat de dieren tegen 
aspecten aanwezig, maar het bereiken van hun vaak diverse weersomstandigheden beschermd zijn. De ventilatie en 
achterban is lastig. Bepaalde praktijken zouden not done luchtverplaatsing dienen adequaat te zijn. Daarnaast dienen 
gemaakt moeten worden. Daarnaast is er een groep de dieren op gezette tijden water en geschikt voer te krijgen. 
paardenhouders die zich wel bewust is van welzijnsproblemen, Regels voor de bescherming van dieren tijdens transport zijn 
maar die moeite hebben met het financieren van een in een EU-richtlijn (2006) vastgelegd en in Nederland 
omschakeling naar welzijnsvriendelijkere huisvesting. geïmplementeerd.
Er is de laatste jaren wel onderzoek gedaan naar oorzaken van 
en mogelijke oplossingen voor ongerief, maar de resultaten zijn Transport is een bron van stress voor dieren

De frequentie, afstand en transportmethode hangen af van slechts in zeer beperkte mate naar de paardenhouders 
het gebruik van het paard voor sport, fok, recreatie of slacht. gecommuniceerd. Met steeds meer 'mensen met paarden' in 
Paarden voor de slacht worden veelal in groepen vervoerd en plaats van 'paardenmensen' is het belang van kennis verspreiden 
bij de andere doeleinden vaak individueel. Het aantal groot geworden. Daarnaast is het wel of niet veranderen van 
paarden stijgt snel in Nederland en dus ook het aantal omgang, management en/of huisvesting van paarden direct 
transportbewegingen.afhankelijk van de mate waarin paardenhouders zich bewust 

ozijn van het probleem en zichzelf als probleemeigenaar zien. Het zichtveld van paarden is ongeveer 300 -  360 . Ze kunnen 
Kengetallen kunnen daarbij helpen. beperkt kleuren onderscheiden en gaan moeilijk een donkere 
 ruimte in. Paarden zijn kuddedieren en houden visueel contact 
Transport met elkaar. Isolatie veroorzaakt stress. Het optreden van stress 
De laatste decennia worden de vervoersafstanden voor tijdens transport heeft veel te maken met training en ervaring 
(productie)dieren steeds groter door een verbeterde economie van mens en dier.
en vooruitzichten van de internationale handel. De meest Er wordt wel gesteld dat paarden een voorkeur hebben om 
algemene manier van transport is over de weg, hoewel het achteruit te rijden. Ze zouden dan beter hun evenwicht kunnen 
transport per trein, over zee of door de lucht ook voorkomt. bewaren.
Volgens de Richtlijn van de Raad van Europa inzake Problemen met de ademhaling kunnen ontstaan, wanneer 
'bescherming van dieren tijdens transport' dienen de dieren de kop of schouder wordt vastgebonden met een tuig.
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Abrupt en vroeg spenen Management Toepassen van geleidelijke scheiding Ontwerpen van speenmethodes

Opstallen en individuele Stalbouw en inrichting Verspreiden kennis over groepshuisvesting Ontwerpen 'sociale' huisvesting

huisvesting (Gedrag) (management)

Belemmeren stereotyp gedrag (Gedrag) Management Voorlichting via sport en fokkerijorganisaties

Mismatch en gebruik hulpmiddelen Management Kennis verspreiden over leertheorieën Registratie van oorzaken van uitval 

(Gedrag) en verdwijnen uit de sport

Naleven esthetische idealen (Gedrag) Management Inventarisatie en bewustwording Vastleggen in (stamboek)reglementen

Staart- en maneneczeem (Gezondheid) Management Ontwikkelen antigeen voor diagnose Onderzoek naar voorkomen allergische reactie

Luchtwegproblemen (Gezondheid) Management, Voorlichting, regelgeving doping aanpassen? Factor in stalontwerp

Stalbouw en -inrichting

Skelet en spieropbouw (Gezondheid) Management Voorlichting over noodzaak beweging; 

aanpassen startleeftijd

Erfelijke gebreken (Gezondheid) Management Structureel bijhouden in stamboekgegevens

Boxgrootte (Comfort) Stalbouw en -inrichting Stalontwerp

Rantsoensamenstelling en -verstrekking Management Voorlichting over aantallen maaltijden, 

 (Voeding) rantsoensamenstelling en foerageerbehoefte 

(Gedrag)
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Zij leveren voorts vol enthousiasme maatwerkproducten zoals 
zadelovertrekken (tegen doorrijden van de ruiter) en 
singelbontjes. Wij geven er de voorkeur aan om onze singels 
zelf te bekleden met stukjes van een rendiervacht. De geleverde 
singelbontjes zijn voorzien van klittenband en dat is in verband 
met vuil en paardenharen niet handig. 

De corrector is een zeer innovatief product. Deze onderlegger 
hebben wij tijdens enkele endurancewedstrijden en vele 
recreatieve tochten uitgeprobeerd. De corrector is eigenlijk 
geen pad maar een soort van extra paneel, een zadelverlengstuk.
De corrector corrigeert door middel van voor- en 
achterschilden (deze liggen ter hoogte van de schouderbladen 
en bij de achterkussens van het zadel). Hij is echter niet 
bedoeld om niet-passende zadels passend te maken! Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan een te smal zadel (dan helpt namelijk 
geen enkele pad) of een zadel waarbij er een essentieel 
probleem in de constructie is (geen of onvoldoende 

speciale corrector voor engelse zadels. Via de site van Green dempende kussens die drukplekken opleveren). 
Distance en de site van de bedenker van de corrector Len De corrector helpt bijvoorbeeld bij zadels met een klein 
Brown kunt u alles over deze vernuftige onderlegger lezen.draagvlak. De corrector heeft sleuven en is van boven - 

het rugdeel dus - open, dit voor een goede ventilatie. 
Ook hebben wij diverse stijgbeugels uitgeprobeerd. Eentje die Ter bescherming van de corrector en bij eventueel gebruik 
wij al jaren hebben is de EZ-ride stijgbeugel met veiligheids-van 'shims' (dit zijn extra applicaties om tijdelijke scheefheid 
kooi. Deze stijgbeugel is erg bekend en is bij diverse bij paard en/of ruiter te verhelpen) is het gebruik van 
enduranceshops in binnen- en buitenland verkrijgbaar. de 'sock'-  een zwartvilten sok waarin de corrector perfect 
Ons exemplaar heeft een schokdempende zool en een past - aan te bevelen. 
schokdempende ring aan de bovenkant. De stijgbeugelriem De corrector is er voor western- en endurancezadels en in 
is om deze ring geslagen en ontlast dus op die manier de verschillende maten verkrijgbaar. Dit geldt eveneens voor de 
gewrichten van de ruiter. 
Wij vroegen recreatieruiter Eva Zijlstra naar haar mening over 
deze stijgbeugel. “Ik vind de veiligheidskooi niets toevoegen, 
maar ik ben ook nog nooit met mijn voeten doorgeschoten in 
een normale beugel. De beugel zelf vond ik prettig zitten, 
ze zijn natuurlijk iets breder dan normale beugels en dat zit 
altijd beter dan smalle. Dat er een andere werking was geloof 
ik graag, want ik had best wat spierpijn in mijn kuiten, 
dat geeft aan dat ik mogelijk een andere houding had dan 
normaal (of dat moet alleen van het zadel komen). 
Dode voeten heb ik bijna nooit, alleen soms bij koude 
temperaturen”. De veiligheidskooi is overigens verplicht bij 
endurance wedstrijden, wanneer de ruiter geen schoenen met 
voldoende hak draagt. Ook in de recreatieve sector is het een 
veiligheidsvereiste om ofwel schoenen met hak te dragen of 
een veiligsheidskooi of bijvoorbeeld een 'voetstop' te gebruiken. 
De voetstop is ook bij gewone ruiterzaken verkrijgbaar en past 
op gewone stijgbeugels.
Wat ons betreft is de ultieme stijgbeugel bij lange ritten de 
Elastostep, die in drie verschillende veersterktes verkrijgbaar is. 
In het ophangsysteem zit deze veer mooi opgeborgen en naar 
gelang het gewicht van de ruiter en/of de duur van de belasting 
heb je een sterkere veer nodig. De stijgbeugelriem gaat door 
een 'oog' en dit oog is in verschillende breedtes verkrijgbaar, 
zodat 'fenders' er ook doorheen kunnen. 
Ook de elastostep is verkrijgbaar bij diverse enduranceshops 
in binnen- en buitenland. Dit systeem ontlast niet alleen de 
gewrichten van de ruiter maar ook de paardenrug. 
Het kan wel zo zijn dat lichte ruiters helemaal niks van dit 
comfort merken, maar volgens de fabrikant is uw paard ook 
beter af!

R

Op 5 januari 2008 hield The Shah Arabians een open dag. 
Het middagprogramma was veelbelovend en gaf me de gelegenheid 
om 's ochtends eerst nog mijn eigen paarden te doen. 

OPEN DAG BIJ THE SHAH ARABIANS

rijhal! Naast de rijhal is een lege ruimte met stenen vloer en 
diverse stands, die niet in gebruik waren. In de ruimte lagen 
aan de zijkanten grote balen met goudgeel stro en voor de open 
dag was een grote cateringtafel geplaatst met verschillende 
soorten dranken, warme koffie en overheerlijke, warme 
erwtensoep waar iedereen gretig gebruik van maakte. En tot 
mijn verrassing was ook deze heerlijke erwtensoep gratis! Iets 
wat je tegenwoordig niet snel meer tegenkomt. Ook hierdoor 
werd duidelijk dat The Shah Arabians puur opereert vanuit een 
passie en niet uit is op geld.
Terug op het buitenterrein liep ik naar de twee grote schuren 
waar elk paard een eigen luikje had. Ik kwam de stallen in en 
was verrast over de schoonheid van de meeste Arabieren! Dit 
was echt kwaliteit! Kwamen ze maar wat vaker naar shows! Het 
merendeel van deze paarden hoort echt in de internationale 
showwereld thuis! De paarden stonden rustig in de boxen en de 
prachtige hengst Jazzmeen (v.Essteem) stond lekker te slapen te 
midden van alle drukte. De paarden staan er hier over het 
algemeen heel relaxed en ontspannen bij.

Tegen half drie werden wij naar de binnenhal geroepen om 
plaats te nemen op de speciaal voor deze dag opgezette tribune. 
Nu pas zag ik hoeveel mensen er op af waren gekomen! En ook 

Door H.M. Eerdmans veel geïnteresseerden vanuit het buitenland! Op de tribune 
hoorde ik veel spreken in het Duits, Frans en ook een Belgisch 

Rond 1 uur vertrok ik richting de stoeterij van The Shah accent was duidelijk hoorbaar. Ik denk zelfs dat er meer 
Arabians in Hierden. De weg voerde door het prachtige buitenlandse gasten dan Nederlanders waren. Toch vreemd, 
natuurgebied De Veluwe. Eeuwenoude bossen en prachtige aangezien de stoeterij toch in Nederland is gevestigd.
heidevelden gingen voorbij. Vanaf Harderwijk stonden er al Klokslag half drie begon de presentatie. Prachtige muziek vulde 
bordjes van The Shah Arabians langs de weg die mij keurig de de ruimte en enthousiast begon de omroepster te vertellen over 
weg wezen. Aangezien ik waarschijnlijk als één van de weinigen het ontstaan van The Shah Arabians.
nog geen navigatie in mijn auto heb, was ik daar erg blij mee. 
Via een rustige landweg kwam ik aan op de Zwaluwenweg. 
Door de stalluiken zag ik al enkele Arabierenhoofdjes naar 
buiten kijken. Een grote imponerende binnenhal trok 
vervolgens mijn aandacht en een enthousiaste parkeerhulp hielp 
mij met het wegzetten van de auto. Ik werd direct hartelijk 
verwelkomd door de eigenaresse van The Shah Arabians, 
Talitha Bakker. Ze maakte even snel een praatje, maar 
excuseerde zich daarna, want er was nog veel te doen! 
Dus besloot ik maar de boel te gaan verkennen.
Als eerste werd ik als een magneet aangetrokken tot het mooie 
stenen gebouw op het terrein. Nieuwsgierig liep ik naar binnen. 
De volgende deur die ik opende leidde tot werkelijk 
Koninklijke stallen. De boxen waren zo te zien splinternieuw, 
verrassend ruim en uit een prachtig gekleurde steen 
opgebouwd. De paarden stonden tot aan hun knieën in het 
stro. De meeste tevreden kauwend op de grote berg hooi die 
duidelijk doorlopend werd aangevoerd. Al verder lopend zag ik 
een ruime wasplaats met warm en koud water. Heerlijk lijkt me 
dat! Een grote eikenhouten deur gaf toegang tot een immense 

De Elastopstep - de ultieme stijgbeugel voor lange ritten

Charelle Monpelou (v.Nadir I)

Brasilia Chariklia (v.Borsalino K)
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De deur ging open…. Rook vulde de deuropening en vanuit de geleerd tijdens een 
rook kwam een leuke vosmerrie binnen gedraafd: Padrons verhuurperiode aan 
Lanisha. Een dochter van Padrons Kadar (v.Padron) uit de Karolinen Hof, 
stammerrie van The Shah Arabians, namelijk de Amal-dochter Duitsland.
Atlantis. De jonge merrie liet zich goed zien en genoot 
duidelijk van alle aandacht! Hoewel The Shah 
Hierna kwam een van mijn favoriete merries binnen, een van Arabians eerder altijd 
de eerste paarden van The Shah Arabians, namelijk Amal- mooie Russische merries 
Chariklia. Een merrie van internationale klasse. Een prachtig had staan, ben ik toch 
hoofd met grote ogen, enorme hals, mooie body en goede wel erg onder de indruk 
bewegingen. Een dochter van Insjallah's Fayoum (v.Abakan) uit van hun nieuwe 
opnieuw de merrie Atlantis, zo werd er verteld. Chariklia is fokprogramma. Zo uit 
dragend van El Ninjo (v.Laman HVP). een sprookjesboek 
Hierna was het tijd voor haar dochter. De extreem showy weggelopen Egyptische 
Brasilia Chariklia van Borsalino K (v.Encore Ali). Ik had dit merries en imponerende 
merrieveulen al eerder in de stallen gezien, maar dat ze zo mooi Ali Jamaal nakomelingen. 
was had ik niet verwacht! Wat een plaatje! Een die zeker de Hiermee voert The Shah 
showwereld zal gaan veroveren. Zelfs aan de hand toonde ze Arabians als één van de 
enorme bewegingen. Haar body is dicht tegen perfectie aan. Een weinige in Europa een uniek fokprogramma!
mooie lange hals, een heel typisch hoofdje en de enorme ogen En een echte aanwinst voor The Shah Arabians is toch wel de 
van mams. Dit kleine poppetje heeft echt mijn hart gestolen! Ali Jamaal zoon Jary el Jamaal. Deze fantastische hengst komt 
De presentatie ging verder en de kwaliteit bleef van hoog niveau. uit een unieke moederlijn, namelijk NV Justa Dream van Bey 
Vooral de prachtige kampioensmerrie Manilah benam mij de Shah. Hoewel deze hengst niet aanwezig was op de open dag, 
adem. Wat een plaatje! Een dochter van Radamess II (v.Salaa el speelde er wel een video van hem af. Ik was onder de indruk 
Dine) uit de fantastische Plakat dochter Marischka. Manilah is van zijn goede body en spectaculaire bewegingen en een 
op dit moment dragend van de jonge hengst Bishr (v.Hlayyil heerlijke look at me attitude! En uiteraard een lange hals en een 
Ramadan). Ben benieuwd wat deze combinatie gaat brengen. typisch hoofdje, wat veel gezien is binnen de Ali Jamaal lijnen.

Ik vond het een geslaagde middag met mooie paarden en een 
enorm enthousiast team. De passie spoot er van af! Ik wil ook 
een groot compliment geven aan de voorbrengers van de 
paarden. Later voorgesteld als de gezusters Robin en Romy 
Kasche. Geen geruk aan lijntjes of gezwaai met zwepen, maar 
een mooi samenspel tussen voorbrenger en paard. Ik wou dat ik 
dit vaker kon zien! Tegenwoordig is er weinig samenspel meer 
te vinden op de shows.
Ik heb enorm genoten van deze middag in de wereld van het 
Arabische Volbloedpaard en kom zeker volgend jaar terug! En 
tegen Talitha van The Shah Arabians wil ik nog even zeggen: 
Ga zo door! Het is mooi om te zien dat iemand nog moeite 
doet om nieuw bloed naar Nederland te brengen!

Vanaf 1 februari gaat The Shah Arabians verder onder de 
naam: Arabian Stud Europe!

Uiteindelijk was het tijd voor de zwarte Jazzmeen. Een 
prachtige zoon van wereldkampioen Essteem (Fame VF) uit de 
merrie Jasmyne van Nyhl el Jamaal. Deze hengst is in eigendom 
van JB Arabians in Engeland en is voor onbepaalde tijd 
verhuurd aan The Shah Arabians. De hengst liet een goede draf 
zien en ik was onder de indruk van zijn rustige karakter. Hij 
heeft een lange hals en echt een waanzinnig mooi hoofdje! 
Diepe dish, grote ogen, heel kleine oortjes! De hengst werd ook 
onder zadel getoond. Zijn amazone Talitha Bakker verscheen in 
een prachtige trouwjurk in de bak, gezeten op Jazz. De hengst 
blijkt ook onder het zadel enorm braaf. In galop wapperde de 
jurk om het paard heen. Het was echt heel mooi om te zien. 
Daarna liet de hengst ook zijn Spaanse pas zien, die hij had 
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Door: Arjan Schenau gebied van fokken, leden commissie van gebruik, voorbrengers 
en vooraanstaande AVS-leden aanwezig waren.

Bovengetekende heeft gehoor gegeven aan de oproep en heeft Juist deze middag verdienden de beide jonge onderneemsters 
na een hartelijke ontvangst deze middag prachtige paarden uw belangstelling. Hiermee had de daad bij het woord gevoegd 
gezien, meiden die met enthousiasme de paarden voorbrachten kunnen worden waar het onder meer gaat bij de discussies op 
en heerlijke erwtensoep gegeten. de AVS vergaderingen over fokbeleid en al wat dies meer zij.
De show was niet zo “gelikt” als bij de nationale De uitvoering van veel van de op AVS vergaderingen besproken 
kampioenschappen, natuurlijk gingen er kleine dingen mis, items beginnen met belangstelling en waardering voor elkaars 
maar de passie van Talitha Bakker en Linda Schut initiatieven. 
compenseerde dit ruimschoots. Dit vooral in combinatie met 
het feit dat de geshowde paarden op de nationale De quasi eenheid binnen het AVS werd deze zaterdagmiddag 
kampioenschappen thuishoren. De zwarte hengst `Jazzmeen`  onderstreept waardoor het niet onbegrijpelijk zou zijn dat 
(Essteem/Jasmijne) is hier de exponent van. gedacht wordt: “Ik moet lid zijn van het AVS en voor de rest 

trek ik mijn eigen plan”. Ergo: nog meer verdeeldheid.
Een teleurstelling was voor mij dat (voor zover ik heb kunnen Jammer bestuur, leden en voorbrengers: een gemiste 
waarnemen) niemand van het AVS bestuur, deskundigen op het kans………..

Door: familie Leeggangers dressuurwedstrijd, georganiseerd door de vereniging 
Arabische Sportpaarden op de Keytenburg te Rucphen. 

Na het heengaan van de 24-jarige Arabische Volbloedhengst Al heel vroeg was hij op de manege om zijn merrie Sinaï 
Pernod (Nadejni x Peseta) besloot Deyonta Flash Twilight wedstrijd klaar te maken, hierna vertrok familie Leeggangers - 
Leeggangers zijn eerste officiële KNHS dressuurwedstrijd met inclusief Oma, de vaste supportster en mascotte - naar 
de nakomeling Sinaï Al Ray (Pernod x Siphara) als eerbetoon Rucphen. 
op te dragen aan deze super hengst. Dit leek hem ook een 
mooi gebaar naar Zenith Arabians Deyonta Flash Twilight en Sinaï Al Ray mochten als eersten 
Pernod heeft heel wat titels behaald in de sport en op shows van de B klasse E-pony's starten. Hij was wel wat zenuwachtig, 
en werd op 19-jarige leeftijd tijdens de Arabissimo uitgeroepen wat begrijpelijk is. Het resultaat mag er zijn, zeker gezien de 
tot Beste Nederlands gefokte Paard. Niet alleen de hengst kritische jury en beoordeling: hij was twee keer eerste in zijn 
presteerde fantastisch, maar ook zijn nakomelingen blinken klasse met voor zijn eerste proef 188 punten en tweede proef 
uit in de sport. 194 punten, goed voor in totaal 2 winstpunten. 

Als extra beloning voor zijn prachtig resultaat 
De nu net 13-jarige Deyonta Flash mocht hij ook een supergrote beker 
Twilight heeft voorafgaand aan voor “Best presterend Pernod 
zijn KNHS wedstrijddebuut kind” in ontvangst nemen. 
een jaar lang keihard 
getraind met zijn pittige Deynaï Arabians is 
merrie Sinaï en heeft apetrots op het 
in dat jaar lessen van resultaat en eerbetoon 
Frenk Jespers, Johan aan de geweldige 
Rockx en Ati v. hengst PERNOD 
Diessen gehad. van Jan en 
Zaterdag 5 januari Eveline Calis 
was het dan (Zenith Arabians).
eindelijk zover, 
zijn allereerste 

In het vorige nummer (6 van 2007) van het AVS Magazine werd 
duidelijk tweemaal gewezen op de open dag van “The Shah Arabians”  
te Hierden/Harderwijk.

GEMISTE KANS DOOR (BESTUURSLEDEN) AVS 

DRESSUURDEBUUT 
PERNOD

OPGEDRAGEN 
AAN 

Manilah (v.Radamas II)

Jazzmeen (v.Essteem)

Jary el Jamaal (v.Ali Jamaal)
Pernod (v.Nadejni x Peseta)
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stammerrie van The Shah Arabians, namelijk de Amal-dochter Duitsland.
Atlantis. De jonge merrie liet zich goed zien en genoot 
duidelijk van alle aandacht! Hoewel The Shah 
Hierna kwam een van mijn favoriete merries binnen, een van Arabians eerder altijd 
de eerste paarden van The Shah Arabians, namelijk Amal- mooie Russische merries 
Chariklia. Een merrie van internationale klasse. Een prachtig had staan, ben ik toch 
hoofd met grote ogen, enorme hals, mooie body en goede wel erg onder de indruk 
bewegingen. Een dochter van Insjallah's Fayoum (v.Abakan) uit van hun nieuwe 
opnieuw de merrie Atlantis, zo werd er verteld. Chariklia is fokprogramma. Zo uit 
dragend van El Ninjo (v.Laman HVP). een sprookjesboek 
Hierna was het tijd voor haar dochter. De extreem showy weggelopen Egyptische 
Brasilia Chariklia van Borsalino K (v.Encore Ali). Ik had dit merries en imponerende 
merrieveulen al eerder in de stallen gezien, maar dat ze zo mooi Ali Jamaal nakomelingen. 
was had ik niet verwacht! Wat een plaatje! Een die zeker de Hiermee voert The Shah 
showwereld zal gaan veroveren. Zelfs aan de hand toonde ze Arabians als één van de 
enorme bewegingen. Haar body is dicht tegen perfectie aan. Een weinige in Europa een uniek fokprogramma!
mooie lange hals, een heel typisch hoofdje en de enorme ogen En een echte aanwinst voor The Shah Arabians is toch wel de 
van mams. Dit kleine poppetje heeft echt mijn hart gestolen! Ali Jamaal zoon Jary el Jamaal. Deze fantastische hengst komt 
De presentatie ging verder en de kwaliteit bleef van hoog niveau. uit een unieke moederlijn, namelijk NV Justa Dream van Bey 
Vooral de prachtige kampioensmerrie Manilah benam mij de Shah. Hoewel deze hengst niet aanwezig was op de open dag, 
adem. Wat een plaatje! Een dochter van Radamess II (v.Salaa el speelde er wel een video van hem af. Ik was onder de indruk 
Dine) uit de fantastische Plakat dochter Marischka. Manilah is van zijn goede body en spectaculaire bewegingen en een 
op dit moment dragend van de jonge hengst Bishr (v.Hlayyil heerlijke look at me attitude! En uiteraard een lange hals en een 
Ramadan). Ben benieuwd wat deze combinatie gaat brengen. typisch hoofdje, wat veel gezien is binnen de Ali Jamaal lijnen.

Ik vond het een geslaagde middag met mooie paarden en een 
enorm enthousiast team. De passie spoot er van af! Ik wil ook 
een groot compliment geven aan de voorbrengers van de 
paarden. Later voorgesteld als de gezusters Robin en Romy 
Kasche. Geen geruk aan lijntjes of gezwaai met zwepen, maar 
een mooi samenspel tussen voorbrenger en paard. Ik wou dat ik 
dit vaker kon zien! Tegenwoordig is er weinig samenspel meer 
te vinden op de shows.
Ik heb enorm genoten van deze middag in de wereld van het 
Arabische Volbloedpaard en kom zeker volgend jaar terug! En 
tegen Talitha van The Shah Arabians wil ik nog even zeggen: 
Ga zo door! Het is mooi om te zien dat iemand nog moeite 
doet om nieuw bloed naar Nederland te brengen!

Vanaf 1 februari gaat The Shah Arabians verder onder de 
naam: Arabian Stud Europe!

Uiteindelijk was het tijd voor de zwarte Jazzmeen. Een 
prachtige zoon van wereldkampioen Essteem (Fame VF) uit de 
merrie Jasmyne van Nyhl el Jamaal. Deze hengst is in eigendom 
van JB Arabians in Engeland en is voor onbepaalde tijd 
verhuurd aan The Shah Arabians. De hengst liet een goede draf 
zien en ik was onder de indruk van zijn rustige karakter. Hij 
heeft een lange hals en echt een waanzinnig mooi hoofdje! 
Diepe dish, grote ogen, heel kleine oortjes! De hengst werd ook 
onder zadel getoond. Zijn amazone Talitha Bakker verscheen in 
een prachtige trouwjurk in de bak, gezeten op Jazz. De hengst 
blijkt ook onder het zadel enorm braaf. In galop wapperde de 
jurk om het paard heen. Het was echt heel mooi om te zien. 
Daarna liet de hengst ook zijn Spaanse pas zien, die hij had 
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Door: Arjan Schenau gebied van fokken, leden commissie van gebruik, voorbrengers 
en vooraanstaande AVS-leden aanwezig waren.

Bovengetekende heeft gehoor gegeven aan de oproep en heeft Juist deze middag verdienden de beide jonge onderneemsters 
na een hartelijke ontvangst deze middag prachtige paarden uw belangstelling. Hiermee had de daad bij het woord gevoegd 
gezien, meiden die met enthousiasme de paarden voorbrachten kunnen worden waar het onder meer gaat bij de discussies op 
en heerlijke erwtensoep gegeten. de AVS vergaderingen over fokbeleid en al wat dies meer zij.
De show was niet zo “gelikt” als bij de nationale De uitvoering van veel van de op AVS vergaderingen besproken 
kampioenschappen, natuurlijk gingen er kleine dingen mis, items beginnen met belangstelling en waardering voor elkaars 
maar de passie van Talitha Bakker en Linda Schut initiatieven. 
compenseerde dit ruimschoots. Dit vooral in combinatie met 
het feit dat de geshowde paarden op de nationale De quasi eenheid binnen het AVS werd deze zaterdagmiddag 
kampioenschappen thuishoren. De zwarte hengst `Jazzmeen`  onderstreept waardoor het niet onbegrijpelijk zou zijn dat 
(Essteem/Jasmijne) is hier de exponent van. gedacht wordt: “Ik moet lid zijn van het AVS en voor de rest 

trek ik mijn eigen plan”. Ergo: nog meer verdeeldheid.
Een teleurstelling was voor mij dat (voor zover ik heb kunnen Jammer bestuur, leden en voorbrengers: een gemiste 
waarnemen) niemand van het AVS bestuur, deskundigen op het kans………..

Door: familie Leeggangers dressuurwedstrijd, georganiseerd door de vereniging 
Arabische Sportpaarden op de Keytenburg te Rucphen. 

Na het heengaan van de 24-jarige Arabische Volbloedhengst Al heel vroeg was hij op de manege om zijn merrie Sinaï 
Pernod (Nadejni x Peseta) besloot Deyonta Flash Twilight wedstrijd klaar te maken, hierna vertrok familie Leeggangers - 
Leeggangers zijn eerste officiële KNHS dressuurwedstrijd met inclusief Oma, de vaste supportster en mascotte - naar 
de nakomeling Sinaï Al Ray (Pernod x Siphara) als eerbetoon Rucphen. 
op te dragen aan deze super hengst. Dit leek hem ook een 
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Als extra beloning voor zijn prachtig resultaat 
De nu net 13-jarige Deyonta Flash mocht hij ook een supergrote beker 
Twilight heeft voorafgaand aan voor “Best presterend Pernod 
zijn KNHS wedstrijddebuut kind” in ontvangst nemen. 
een jaar lang keihard 
getraind met zijn pittige Deynaï Arabians is 
merrie Sinaï en heeft apetrots op het 
in dat jaar lessen van resultaat en eerbetoon 
Frenk Jespers, Johan aan de geweldige 
Rockx en Ati v. hengst PERNOD 
Diessen gehad. van Jan en 
Zaterdag 5 januari Eveline Calis 
was het dan (Zenith Arabians).
eindelijk zover, 
zijn allereerste 

In het vorige nummer (6 van 2007) van het AVS Magazine werd 
duidelijk tweemaal gewezen op de open dag van “The Shah Arabians”  
te Hierden/Harderwijk.
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Het tweede onderdeel is de behendigheidstest op stijl (in de reining pattern. Bij Working 
TREC-sport PTV genoemd). In de arena worden dan Equitation is de hoofdhouding 
oefeningen uit het veld gevraagd, bijvoorbeeld een hek openen, echter hoog in plaats van laag.
een brug oversteken, springen over strobalen, een bel rinkelen, Er zijn drie niveau's: Novice voor 
enzovoort. Andere oefeningen zijn zijwaarts of achterwaarts, beginners, daarna Intermediair 
vaak in combinatie met een balk die niet verplaatst mag (inclusief galopwissels) en Advanced 
worden. Veel obstakels lijken op die uit de Western-trail of de voor de gevorderden (sturen alleen 
TREC-PTV. toegestaan met één hand)
Het derde onderdeel is min of meer hetzelfde als de tweede, Onderdeel 2  De Obstakels op stijl
maar dan enkel op snelheid, wat tot spectaculaire resultaten De ruiter neemt een aantal obstakels 
leidt en de aandacht van toeschouwers vasthoudt. in stap of galop, als opgegeven. Het 
Het vierde onderdeel is een teamonderdeel, waarbij drie ruiters parcours is ontworpen om het 
achter een lijn wachten, terwijl de vierde ruiter een koe uit de vermogen te testen van de ruiter om 
kudde haalt en naar de overzijde drijft. Het team met de snelste de gangen van zijn paard optimaal te 
tijd, krijgt de hoogste score. controleren. Tevens laat het zien 
Deze mix van dressuur, behendigheid en werken met vee hoeveel vertrouwen het paard heeft 
betekent dat er een goed afgericht en allround paard nodig is. in zijn berijder.

Veel van de hindernissen zijn 
De hippische rijstijlen die worden gebruikt bij deze discipline verwant aan de PTV hindernissen 
zijn: - MAREMANA Equitation (Italië) uit de TREC en de Trailhindernissen 

- CAMARGUE Equitation (Frankrijk) uit de Westernsport.
- DOMA VAQUERA (Spanje)
- PORTUGUESE Equitation (Portugal) Onderdeel 3  De Obstakels op tijd
- WESTERN Equitation (USA) Zelfde of ingekort parcours, maar dan worden er geen 

Inmiddels is het scala aan deelnemende landen uitgebreid met stijlpunten meer gegeven en gaat het puur om de snelheid 
Zweden, Brazilië en België. Men zou ook heel graag de waarbij de obstakels correct genomen worden.
Australische cultuur erbij willen hebben.

Onderdeel 4  Veedrijven
Historie Elk van de vier teamleden moet een koe uit de kudde halen en 
Working Equitation begon in 1996 met de eerste Europese naar de overzijde brengen. De overige teamleden helpen hierbij 
Kampioenschappen, die dat jaar plaatsvonden in Italië. Het is door de rest van de kudde te controleren, de koe in de kooi te 
nu een erkende sport in Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal en drijven, etc. Een soort combinatie van Cutting en 
Brazilië. Teampenning in het Westernrijden.
De sport heeft in elk land zijn eigen Federatie:
- The Federation Francaise D'Equitation in Frankrijk, Meer informatie: 
- The Real Federacion Hipica Espanola in Spanje, 
- The APSL in Portugal, 
- The Federazione Italiana Sport Equestri in Italië.
Engeland deed voor het eerste mee aan de 
Wereldkampioenschappen in 2002 in Portugal. België deed 
mee aan de Europese Kampioenschappen 2007 in Engeland.

Dress-code
Deelnemers worden 
verwacht in een sober doch 
cultuurgebonden outfit te 
verschijnen. Liefst in 
aardekleuren. Jas, laarzen 
en hoed zijn verplicht. 

Onderdeel 1  Dressuur 
De ruiters krijgen een 
aantal dressuurbewegingen 
die gereden moeten worden 

in een freestyle proef. Arena is 20 x 40 meter. Voor de proef is 
een tijdslimiet opgesteld waarbinnen de proef gereden wordt. 
De stijl is Doma Vaquera en de voorgeschreven bewegingen 
komen voort uit het werken met en het manipuleren van de 
koe. Denk dus aan snelle wendingen, stops en galopwissels. 
Veel aspecten vertonen gelijkenis met de onderdelen in een 

www.workingequitation.nl

L

De herfst doet zijn kleurrijke intrede en we genieten ondanks weer en wind, 
af en toe van een prachtig najaarszonnetje. Het buitenseizoen nadert weliswaar 
zijn einde maar we staan aan de vooravond van een hippische mijlpaal: 
een voor velen nieuwe discipline, namelijk Working Equitation.

WORKING EQUITATION

Door: Brigitte Kilian 
Foto's: Wolff Photography.nl

Lotje Moerdijk, pionier pur sang, nam de proef op de som en 
schreef zich in voor een wedstrijd in het Waalse Gistoux, 
gelegen aan de voet van de Ardennen. In een schilderachtige 
vallei werd de eerste Nederlandse deelname een feit.
Moerdijk zal zich in gaan spannen om Working Equitation op 
de Nederlandse hippische kaart te krijgen, net zoals zij eerder 
gedaan heeft met de eerste 160km wedstrijd endurance in 
Nederland en het eerste TREC evenement in Nederland.
Working Equitation leent zich prima voor recreatieruiters, 
western ruiters en liefhebbers van barokke rassen, maar ook 
'gewone' wat gespierdere rassen als Quarters, Berbers, Tinkers 
enzovoort. Wie denkt dat Arabieren niks te zoeken hebben in 
deze sport voor typische 'zware jongens' heeft het mis. 
Afhankelijk van het type kan een Arabier immers wel degelijk sterk en rond zijn en op zich hoeft men geen barok ogend 

raspaard te hebben om deel te nemen, het is vooral de 
behendigheid en intelligentie van paard en ruiter welke een 
deelname succesvol maken. Uit oogpunt van traditie en 
cultuur, is Working Equitation vooral gericht op barokke 
raspaarden, omdat zij in de landen van herkomst al eeuwenlang 
worden gebruikt voor het werk in het veld, de campo, waarop 
Working Equitation gebaseerd is. Over het algemeen omschrijft 
het dressuurniveau zich het best als vrij hoog, maar de sprongen 
die er genomen moeten worden, vallen best mee. TREC kan 
een recreatieruiter wat afschrikken wanneer deze niet gewend 
is af en toe een sprongetje te nemen. Maar de sprongen die bij 
working equitation gebruikelijk zijn, zijn echt veel minder 
imposant dan de obstakels bij TREC.
Lotje Moerdijk verscheen in Gistoux aan de start met 
El Guapo, een Hispano-Arabe, en hield dus de eer van 
de Arabische veelzijdigheid hoog.

Wat is Working Equitation?
De Working Equitation (WE) laat een ieder kennismaken met 
de plaatselijke cultuur van een land. Elk land gebruikt zijn 
eigen type harnachement, meestal is dit een bepaald soort 
stangbit en een comfortabel zadel dat ze in het betreffende land 
gebruiken in het werk. Het is belangrijk dat er variatie is in de 
manier van rijden en dat de verschillende culturen zichtbaar 
worden. Juist dit maakt het interessant voor de toeschouwers. 
De wedstrijd kent vier onderdelen: Het eerste onderdeel is de 
dressuur in een 20 x 40m arena. Er wordt enkel met één hand 
gereden (de linker) waarbij gebruik maken van beide handen 
tot diskwalificatie leidt. Er wordt enkel gebruik gemaakt van de 
werkgangen stap en galop. Geen draf. De bewegingen zijn 
zijwaartse gangen, pirouettes, galopwissels (enkel, geen series). 
Deze vorm van dressuur heeft het meeste weg van de Doma 
Vaquera, de Spaanse tak van western rijden.

Twee echte WE hindernissen: de ring die gelift moet worden 
met een heuse lans (de garrocha) en een kan die men vanaf het 
paard moet oppakken en 'een slok nemen' (of doen alsof). 
Hierbij imiteert men dus de dagelijkse bezigheden van herders 
te paard in Zuid-Europa. 
 

En zo ziet het eruit met garrocha!

Mooi WE hoofdstel. 
Alles dient sober en 
traditioneel te zijn. 

Ook de staart dient opgebonden te zijn. 
Veiliger, schoner, praktischer..
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De afgelopen jaren zijn voor de commissie van gebruik een periode 
van behoorlijke aanpassingen geweest. Een aantal zaken zijn 
verbeterd en nieuwe onderdelen zijn toegevoegd of gewijzigd 
aan het reeds aloude en bestaande programma.

DE COMMISSIE VAN GEBRUIK 
DE STOFDOEK

DE PLANNING GEHAALD!

HEEFT
 MAAR WEER EENS 

DOOR N

Zaterdag 24 november, zeven uur 's ochtends. Mijn paard kijkt me nogal 
wantrouwend aan. Als ik hem uit zijn hok haal voor een wasbeurt 
weet hij het zeker: “ik voel nattigheid”. 

SPORTWEEKEND ST. OEDENRODEIN 

Door: Cara van der Heijden het ziet er allemaal perfect uit. Ook de weergoden laten zich 
dit jaar van de goede kant zien, geen sneeuw, geen storm en ook 

Na het wassen even opdrogen en ontbijten en dan inladen geen hoosbuien.
maar. De reis gaat lekker vlot en anderhalf uur later staat Eerst zijn de B-ruiters aan de beurt. Bij de pony's is de 
Daaf op stal bij de familie Beckers, waar hij inmiddels een overwinning voor de pas 12-jarige Samara van Veen op Jahil, 
bekende logé is. Met een gerust gevoel laat ik hem daar achter zij mag met 2 winstpunten en een deken naar huis. Bij de 
om zelf naar manege de Pijnhorst te gaan, waar de familie Stoop paarden is de overwinning 1x voor Nadine Koo met Enderllin 

eal voor de 6  keer dit sportweekeinde organiseert. Als ik daar en 1x voor Esmee Giezen met AB Shadow.
binnenkom is het al flink druk, in de ene bak staan twee 
hindernissen om in te springen, in de andere is een compleet Bij de L1 paarden maakt Grafite zijn blundertje van gisteren 
parcours uitgezet. De ruiters kunnen allemaal een weer goed, door 2 winstpunten en 2 eerste plaatsen binnen te 
oefenparcours springen van 60, 80 of 100 cm hoog. halen. De L1 pony's wordt gewonnen door Daisy Swinkels, 
Ze worden bijgestaan door een instructeur en als het dan toch die met maar liefst 3 winstpunten en een deken terug naar
nog mis gaat, staat Emmie in de baan. Ja, als je paard niet mee huis gaat.
kan enje hebt toch het weekeinde vrij, dan ga je gezellig helpen! De L2 paarden is voor Ilona Bax met AR Sivmayall en 
En dat er bij een oefenparcours een helpende hand hard nodig Eveline Calis met Sagrand. Ze winnen allebei één proef. 
is, blijkt wel. Regelmatig valt er een balk en Grafite van Carola Bij de L2 pony´s is het Reneé Palland met haar SR Soraya 
Hansen presteert het om een hele hindernis om te laten storten. die 2x de prijzen en een deken mee mag nemen. M1 paarden 
Na het oefenparcours is er nog de mogelijkheid voor de mensen heb ik even gemist, spieken in de uitslagen verteld dat er een 
met een startkaart om een parcours voor punten te springen. proef is gewonnen door Ingrid Geurts met Miabka. 

In de andere proef hadden zowel Jeanette de Bruin met 
Hoe dit is afgelopen heb ik even gemist, ik heb ondertussen Karien als Getty Ketels met Tobarah 192 punten. De regels 
Daaf opgehaald voor de oefendressuur. Er wordt begonnen bepalen dan wie er gewonnen heeft, ik weet het niet… 
met de Z-ruiters. Het is de bedoeling om 1 proef te rijden, Marijke Slok Soede met AF Aya en Debby Peters met Gelimer 
gevolgd door een kwartiertje instructie. “Veel te kort” roept winnen allebei een proef in de M2 paarden. 
de instructeur/jury, de heer Nico van Stigt, “ik zou wel een Bij de M2 pony´s is slechts een deelneemster. Sanne van 
uur door willen gaan”. Hij neemt dan ook ruim de tijd om der Sommen met Mahary of Tersk haalt hier 2 winstpunten 
alle ruiters van aanwijzingen te voorzien. en omdat zij de beste combinatie van het M1/M2 is, 
Terwijl ik mijn paard terug rijd naar de stal wordt de bak mag ze ook nog een deken mee naar huis nemen
kleiner gemaakt voor de overige klassen. Als ik weer terug 
ben, is meneer van Stigt nog net zo enthousiast bezig als Als laatste nog de klasse Z. Bij de Z1 rijdt Annelieke Stoop 
met de eerste ruiter. In de andere bak wordt gereden bij met haar Paroeska als enige pony. Ze haalt 2 winstpunten en 
KNHS-jurylid Karin van Soelen, zelf ook Arabieren-amazone bevestigt hiermee dat ze haar pas behaalde dressuurpredikaat 
en net nog deelnemer in het Z met haar Sja-Hieda. Ook zij echt waard is. De Z1 paarden wordt 2x gewonnen door 
neemt alle tijd om de paarden over hun “bakkabouter”-fobieën Thara Smith op Pachenko. 
heen te helpen. Het is leuk om te zien dat bijna alle paarden In het Z2 is het Barbara van Veen die met haar 19-jarige (!) 
beter de bak uitkomen dan dat ze er in gaan. Jahil de overwinning behaalt. Zij heeft tevens de hoogste 

punten van de Z en zo mag Jahil met nog een deken naar 
Het is al ver na zes uur als de laatste ruiter van zijn paard huis. Tot slot kan ik het niet laten nog even te vermelden 

eafkomt en we met een klein groepje vertrekken naar het huis dat mijn Daaf hier zijn 1  winstpunt in de Z loopt en zich 
van de familie Stoop, waar het eten al staat te wachten. Ine dus binnenkort Davidov (STER) *D mag noemen.
Stoop heeft weer vreselijk haar best gedaan, het eten is super 
lekker, veel te veel en erg gezellig. Moe van de kou en rozig van Ook aan deze lange dag is een einde gekomen. Royaal na 
de cognactaart (Annelieke doet er echt minder cognac in…) zes uur vertrekken de laatste trailers richting huis. 
gaan we slapen. Het was weer een geweldig weekeinde! Veel dank aan alle 

mensen die dit soort leuke evenementen steeds weer mogelijk 
De volgende dag, zondag 25 november, is voor de maken. 
Sinterklaasdressuurwedstrijd. De familie Stoop heeft weer En in het bijzonder bedank ik de familie Stoop; Pieter, Ine en 

eonwaarschijnlijk veel mooie prijzen kunnen regelen bij de Annelieke, ga zo door! Volgend jaar de 7  keer, dan zijn wij er 
sponsors. Mooie dekens, emmertjes voer, bekers en linten, weer bij!

 

Ekstern

Zo zag in 2005 de AVS dressuurcompetitie voor het eerst - De Arabissimo is ook onder de loep genomen en wordt
het daglicht, kreeg de Arabissimo een face-lift en werd het voor 2008 een stuk gesimplificeerd. Dit bij gebrek aan te 
NK Dressuur voor Volbloed Arabieren afgesplitst van de weinig deelnemers in vooral het springen en de cross. 
amateurkeuring. Redenen genoeg om e.e.a. te evalueren en Dit was een aantal jaren geleden nog beter bezet maar we 
te kijken of alle wijzigingen wel tot hun recht zijn gekomen. moeten duidelijk een stapje terug doen en weer bij de basis 
Derhalve kwam recent de commissie bij elkaar in beginnen. 
St. Oedenrode voor een beleidsvergadering. Onder de nog Geen A, B of C niveaus meer, alleen nog maar een keuze 
immer onuitputtelijke energieke leiding van Toto Modderman aan hoeveel onderdelen de combinatie wenst deel te 
kwam de commissie tot een aantal innovatieve besluiten. nemen, variërend van twee tot alle vijf disciplines. 

Iedereen zal even hoog springen en crossen (KNHS niveau 
- Om te beginnen wordt het Nationale Kampioenschap B-pony's) en de dressuur wordt op eigen KNHS niveau 

Dressuur weer verhuisd naar het buitenseizoen. Er is een gereden waarbij het percentage geldt voor de rangschikking. 
geschikte lokatie gevonden, op het terrein van stal Johan Uiteraard blijven de speed en de liberty hetzelfde voor 
Laseur te Soest. Op 31 mei zal daar dus het NK dressuur iedereen, zoals dat voorheen ook al was. 
worden verreden. Zo zal ook hier meer concurrentie zijn en hopen we op 

een enthousiaste deelname in het laatste weekend van 
- De dressuurcompetitie had de afgelopen jaren te kampen augustus 2008.

met rekenproblemen i.v.m. met promoties naar hogere 
klassen en met te weinig deelname in sommige klassen. - Verder zal de commissie meer aandacht schenken aan 
De gedwongen splitsing tussen paarden- en ponyruiters oefendagen. Zo hopen we o.a. op meer enthousiaste 
maakte de spoeling nog dunner! Derhalve is de springers en verder zal er onderzocht worden of een 
dressuurcompetitie nu één lijst waarbij het hoogste info-dag over mennen mensen wellicht enthousiast kan 
percentage wint. We beloven bijzonder mooie prijzen voor maken over de Arabier voor de kar ! 
de top 25% van de competitiedeelnemers volgens KNHS Zeer interessant voor de oudere of zwaardere liefhebber 
norm en hopen dat één lijst meer concurrentie met die iets anders wil gaan doen met zijn Arabier.
zich mee zal brengen. Voorlopig zijn er 8 á 9 
wedstrijden in de planning en zal de competitie Hopende op een sportief jaar wenst de 
worden besloten op het sportweekend te commissie iedereen heel veel gezonde 
St. Oedenrode  in november 2008. ruiterdagen toe.
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Zondag 13 Januari 2008, 09.00 uur. Alles is ingepakt voor de AVS-dressuurwedstrijd in 
Didam. Vroeg erheen, want zoals bij ieder secretariaat bekend, Karin de Graaf is altijd 
lekker op tijd. Tobarah op stal gezet, het secretariaat ingericht en dan even een bakkie 
thee doen met Ans, de eigenaresse van de manege in Didam. De bak lag er weer stralend 
bij, zoals ieder jaar. 

AVS DRESSUUR DIDAMIN 

Bij de B-pony's werden beide proeven gewonnen door Michelle Door: Getty Ketels
Foto: Marcel Dik Heersink met Munus (Oosterveld's Marsaz) met 180 en 185 

punten. Twee winstpunten dus en dat voor een eerste keer in 
Karin de Graaf arriveert in de kantine. De eerste deelnemers zijn een AVS-wedstrijd. Gefeliciteerd Michelle! 
binnen! Tevens waren de eerste afzeggingen ook al binnen, dat is Inmiddels was het middagprogramma begonnen met de B-
dan weer minder natuurlijk. paarden. Tevens werd de L1-paarden, L2-paarden en de L2-
11.00 uur: De wedstrijd begint met de Z-deelnemers. Eigenlijk pony's verreden op de middag. 
zouden we om 10.30 uur beginnen, maar gezien de jury en de In de kantine was het alweer gezellig druk en was er bijna niets 
deelnemers niet moeilijk zijn, konden we zo de gaten in het te merken van de 5 afzeggingen die waren gedaan vanwege de 
programma door afzeggingen oplossen. griep die heerste.
Ondertussen was ik zelf ook op mijn paard geklommen want ik De uitslagen voor de middag:
moest natuurlijk zelf ook rijden, daar had ik ooit namelijk de De B-paarden werd gewonnen door Andrea Mac Laine Pont 
wedstrijd voor georganiseerd, niet meer zover te hoeven rijden met Nazaar met 170 en 190 punten! Ook Andrea gefeliciteerd 
om bij de AVS-wedstrijden te komen. Leuk was het ook te zien met je behaalde resultaat en vooral met je winstpunt!
dat er een kleine groep B-pony ruiters aan het warm rijden was,  De L1-paarden werd gewonnen door Marijke Slok Soede met 
allemaal afkomstig uit de Achterhoek. Biblion. Dit was Marijke's eerste wedstrijd met Biblion en gelijk 
Voor Tobarah was het een warm weerzien van haar zus Torbah, had ze 186 en 187 punten! Gefeliciteerd! Marijke zou normaal 
die ook aanwezig was in de B-paarden met Merel van Hoeve. gesproken ook hebben meegereden in de M2 maar vanwege een 
Hoewel de dames geheel van kleur verschillen zijn het toch echte nare blessure die haar paard Aya heeft opgelopen in de trailer 
zussen. Hun vader is Dosator en hun moeder is Tobah (Top). enkele weken geleden, kon ze niet deelnemen met Aya. Alle 
Tijd voor een familiefoto dus! beterschap toegewenst! 
13.00 uur: De eerste uitslagen konden eindelijk vrijgegeven De L2-paarden werd gewonnen door Ilona Bax met AR 
worden. Er was iets fout gegaan met het invullen van de Sivmayall, wederom beide proeven. Ilona kreeg 182 en 201 
coupons waardoor de punten van de een bij de ander op de punten voor haar proeven en heeft nu al haar winstpunten om 
coupon stonden. Niet leuk, maar uiteindelijk is alles opgelost door te stromen naar de M. Gefeliciteerd! 
met dan aan jurylid Rooks, die in staat was structuur in de Dan de L2-pony's. Ook deze keer was het weer een zware strijd 
chaos te brengen. De Z was gewonnen door Debby Peters met tussen de beide zusjes Radstake die beide rijden op hetzelfde 
Gelimer in beide proeven met 201 en 206 punten! gefeliciteerd paard, namelijk Gloria. Deze keer was het de eer aan Niki 
Debby! Radstake. Niki had in haar eerste proef 178 punten, waar haar 
De M was gewonnen door Getty Ketels met Tobarah van de zus 177 punten had. De tweede proef lag het weer dicht bij 
Pakop met 174 en 178 punten! Niet erg verassend dat ik zelf elkaar, namelijk 170 punten voor Niki en voor Eline 168 
eerste zou worden, aangezien ik de enige M deelnemer was. punten. Gewaagd aan elkaar dus. Niki gefeliciteerd met je 
Toch was ik erg blij met mijn punten want dit was mijn 2de behaalde resultaat! 
keer M2. Ondanks wat kleine tegenslagen was het een geslaagde dag! 

Hopenlijk hebben we volgend jaar weer voldoende deelnemers 
zodat we de wedstrijd in Didam weer kunnen verrijden.
Iedereen bedankt voor jullie deelname en enthousiasme. Ook de 
helpers van harte bedankt!
 
IJzerlo
En dan nu op naar IJzerlo. Iedereen die meegereden heeft in 
Didam maakte kans bij starten in IJzerlo op de Oosterveld's 
Marsaz prijs. Deze prijs kun je alleen winnen als je zowel Didam 
als IJzerlo start. Degene die het beste gemiddelde heeft na 4 
proeven gaat er met de prijs vandoor. 

De dressuur zal dit jaar ook opengesteld worden voor de Dit is een wisselbeker en op dit moment in het bezit van Eveline 
Barokke paarden. Calis. Naast de KNHS-wedstrijden zal er ook nog Oosters 
De wedstrijd in IJzerlo wordt voor de Arabische volbloeden gekostumeerd verreden worden en een bestgaand rijpaard 
verreden op 20 april 2008. Tevens is het die dag mogelijk voor verkiezing zijn. Zoals valt te lezen, er valt genoeg te verdienen in 
de springruiters om mee te springen op de KNHS- IJzerlo! Ik wil dan ook iedereen van harte uitnodigen om een 
springwedstrijd. Voor de ruiters die dressuur en springen starten bezoekje te brengen aan IJzerlo op 20 April 2008! Het is zeker 
in IJzerlo is er de H.J. Westerveld Memorial Beker te winnen. de moeite waard!

Torbah met Merel van Hoeve en Tobarah v/d Pakop
bereden door Getty Ketels
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thee doen met Ans, de eigenaresse van de manege in Didam. De bak lag er weer stralend 
bij, zoals ieder jaar. 

AVS DRESSUUR DIDAMIN 

Bij de B-pony's werden beide proeven gewonnen door Michelle Door: Getty Ketels
Foto: Marcel Dik Heersink met Munus (Oosterveld's Marsaz) met 180 en 185 

punten. Twee winstpunten dus en dat voor een eerste keer in 
Karin de Graaf arriveert in de kantine. De eerste deelnemers zijn een AVS-wedstrijd. Gefeliciteerd Michelle! 
binnen! Tevens waren de eerste afzeggingen ook al binnen, dat is Inmiddels was het middagprogramma begonnen met de B-
dan weer minder natuurlijk. paarden. Tevens werd de L1-paarden, L2-paarden en de L2-
11.00 uur: De wedstrijd begint met de Z-deelnemers. Eigenlijk pony's verreden op de middag. 
zouden we om 10.30 uur beginnen, maar gezien de jury en de In de kantine was het alweer gezellig druk en was er bijna niets 
deelnemers niet moeilijk zijn, konden we zo de gaten in het te merken van de 5 afzeggingen die waren gedaan vanwege de 
programma door afzeggingen oplossen. griep die heerste.
Ondertussen was ik zelf ook op mijn paard geklommen want ik De uitslagen voor de middag:
moest natuurlijk zelf ook rijden, daar had ik ooit namelijk de De B-paarden werd gewonnen door Andrea Mac Laine Pont 
wedstrijd voor georganiseerd, niet meer zover te hoeven rijden met Nazaar met 170 en 190 punten! Ook Andrea gefeliciteerd 
om bij de AVS-wedstrijden te komen. Leuk was het ook te zien met je behaalde resultaat en vooral met je winstpunt!
dat er een kleine groep B-pony ruiters aan het warm rijden was,  De L1-paarden werd gewonnen door Marijke Slok Soede met 
allemaal afkomstig uit de Achterhoek. Biblion. Dit was Marijke's eerste wedstrijd met Biblion en gelijk 
Voor Tobarah was het een warm weerzien van haar zus Torbah, had ze 186 en 187 punten! Gefeliciteerd! Marijke zou normaal 
die ook aanwezig was in de B-paarden met Merel van Hoeve. gesproken ook hebben meegereden in de M2 maar vanwege een 
Hoewel de dames geheel van kleur verschillen zijn het toch echte nare blessure die haar paard Aya heeft opgelopen in de trailer 
zussen. Hun vader is Dosator en hun moeder is Tobah (Top). enkele weken geleden, kon ze niet deelnemen met Aya. Alle 
Tijd voor een familiefoto dus! beterschap toegewenst! 
13.00 uur: De eerste uitslagen konden eindelijk vrijgegeven De L2-paarden werd gewonnen door Ilona Bax met AR 
worden. Er was iets fout gegaan met het invullen van de Sivmayall, wederom beide proeven. Ilona kreeg 182 en 201 
coupons waardoor de punten van de een bij de ander op de punten voor haar proeven en heeft nu al haar winstpunten om 
coupon stonden. Niet leuk, maar uiteindelijk is alles opgelost door te stromen naar de M. Gefeliciteerd! 
met dan aan jurylid Rooks, die in staat was structuur in de Dan de L2-pony's. Ook deze keer was het weer een zware strijd 
chaos te brengen. De Z was gewonnen door Debby Peters met tussen de beide zusjes Radstake die beide rijden op hetzelfde 
Gelimer in beide proeven met 201 en 206 punten! gefeliciteerd paard, namelijk Gloria. Deze keer was het de eer aan Niki 
Debby! Radstake. Niki had in haar eerste proef 178 punten, waar haar 
De M was gewonnen door Getty Ketels met Tobarah van de zus 177 punten had. De tweede proef lag het weer dicht bij 
Pakop met 174 en 178 punten! Niet erg verassend dat ik zelf elkaar, namelijk 170 punten voor Niki en voor Eline 168 
eerste zou worden, aangezien ik de enige M deelnemer was. punten. Gewaagd aan elkaar dus. Niki gefeliciteerd met je 
Toch was ik erg blij met mijn punten want dit was mijn 2de behaalde resultaat! 
keer M2. Ondanks wat kleine tegenslagen was het een geslaagde dag! 

Hopenlijk hebben we volgend jaar weer voldoende deelnemers 
zodat we de wedstrijd in Didam weer kunnen verrijden.
Iedereen bedankt voor jullie deelname en enthousiasme. Ook de 
helpers van harte bedankt!
 
IJzerlo
En dan nu op naar IJzerlo. Iedereen die meegereden heeft in 
Didam maakte kans bij starten in IJzerlo op de Oosterveld's 
Marsaz prijs. Deze prijs kun je alleen winnen als je zowel Didam 
als IJzerlo start. Degene die het beste gemiddelde heeft na 4 
proeven gaat er met de prijs vandoor. 

De dressuur zal dit jaar ook opengesteld worden voor de Dit is een wisselbeker en op dit moment in het bezit van Eveline 
Barokke paarden. Calis. Naast de KNHS-wedstrijden zal er ook nog Oosters 
De wedstrijd in IJzerlo wordt voor de Arabische volbloeden gekostumeerd verreden worden en een bestgaand rijpaard 
verreden op 20 april 2008. Tevens is het die dag mogelijk voor verkiezing zijn. Zoals valt te lezen, er valt genoeg te verdienen in 
de springruiters om mee te springen op de KNHS- IJzerlo! Ik wil dan ook iedereen van harte uitnodigen om een 
springwedstrijd. Voor de ruiters die dressuur en springen starten bezoekje te brengen aan IJzerlo op 20 April 2008! Het is zeker 
in IJzerlo is er de H.J. Westerveld Memorial Beker te winnen. de moeite waard!

Torbah met Merel van Hoeve en Tobarah v/d Pakop
bereden door Getty Ketels
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middelgrote Hallensia Matthesi. Dit maakt Messel tot één van hoek maken dan die van grazers; ze zouden een pincetgebit 
de belangrijkste vindplaatsen van oerpaardjes ter wereld. hebben in plaats van een nijptanggebit. Ook zijn de wortels van 

de tanden en kiezen van graseters zo groot dat het oog 
En het is niet alleen dat er zoveel van deze fossielen gevonden noodgedwongen hoger in de schedel geplaatst is, vandaar het 
zijn (men is nog steeds aan het graven dus wie weet wat men lange aangezichtsgedeelte van het paard. Het korte hoofdje van 
nog vindt!) maar vooral in wat voor staat ze gevonden zijn. de Arabier zou dan te verklaren zijn uit de wat minder massieve 
Bij sommige fossielen zijn nog sporen van zacht weefsel terug tanden waardoor het oog wat lager in de schedel is geplaatst 
te vinden, zoals huid en haren. Ook is het mogelijk bij een (maar wie de lezing van L.J. Hofland bij de familie Kuijf heeft 
aantal fossielen de maaginhoud te onderzoeken omdat die ook bijgewoond weet dat korte hoofdjes ook nadelige gevolgen 
geconserveerd bleek te zijn. Zo heeft men ontdekt dat sommige kunnen hebben).
oerpaardjes wilde druiven aten want de pitten zaten nog in de 
maag. Of ze hadden bladeren in de maag waarbij de Als je over dergelijke dingen wilt mijmeren is een bezoek aan 
huidmondjes die onder aan de bladeren zaten nog te herkennen museum Naturalis in Leiden zeer aan te bevelen, want daar, op 
waren. En, als extra bonus, waren er ook nog een aantal de vierde verdieping van het hoofdgebouw, helemaal achteraan, 
fossielen van drachtige merries, met het ongeboren veulen zijn ze in een aparte tentoonstelling te bewonderen: Eurohippus 
nog in de baarmoeder. Parvulus en zijn consorten. Heel voorzichtig uit de olieachtige 
Al deze fossielen geven ons een zeer goed beeld van de vroege kleischalie gelicht en in goudkleurige kunsthars geconserveerd 
ontwikkeling van het paard. Natuurlijk zijn er ook elders zijn het ware juwelen van fossielen. En zij zijn niet de enige 
fossielen gevonden die samen met die van Messel een overzicht dieren die daar te bewonderen zijn: krokodillen, vissen, 
geven van de evolutie van dageraadspaard tot onze hedendaagse vleermuizen (waaronder ook een zwangere), kikkers, 
lievelingen en kampioenen. schildpadden en zelfs een miereneter, allemaal uit Messel, zijn 
Daarbij worden sommige dingen duidelijk maar nieuwe vragen hier tot 4 mei te zien, voordat ze weer terug moeten naar 
worden ook opgeworpen. Zo nam men algemeen aan dat de Duitsland. 
oerpaardjes vruchten en bladeren aten omdat hun tanden niet 
sterk genoeg waren om taai gras te eten. Pas toen later de 
savannen en steppen ontstonden moest het paard, ''uit nood'', 
zich ontwikkelen tot een grazer met steviggewortelde tanden en 
kiezen. 
Maar de Eurohippus Parvulus, zo klein als hij is, heeft al echte 
paardentandjes.

Zo heeft men ook gedacht dat het darmstelsel van de paarden 
zich moest aanpassen aan het grasmenu en dat daardoor het 
paard een grote blindedarm ontwikkelde, die als 
fermentatiekamer dienst deed. Het blijkt echter dat de 
Hallensia Matthesi, die ook in Messel werd gevonden, ook 
een grote blindedarm had, want de omtrekken daarvan 
werden in het fossiel teruggevonden. 
De evolutie gaat niet in een rechte lijn, en soms lijken oorzaak 
en gevolg van plaats te wisselen. Misschien moeten we nu 
constateren dat het paard zich niet noodgedwongen aanpaste 

Op 3 en 4 mei begint in Nederland het internationale aan een ander milieu, maar eerder dat het paard bepaalde 
showseizoen weer met de Deurne International Cup, dus dan eigenschappen bezat waardoor het zich kon aanpassen aan 
gaat onze belangstelling weer uit naar de levende, hedendaagse een ander milieu toen het klimaat veranderde. Wie weet was de 
paarden. overgang van bosdier naar savanne- en later steppedier niet 
Wie tot die tijd nog iets te lezen wil hebben kan het zo groot als wij altijd gedacht hadden. 
Engelstalige boek over de Messelfossielen in het museum 
kopen, maar wie echt alleen maar over deze oerpaardjes wil Ook de simpele voorstelling dat het paard eerst klein was en 
lezen kan het beste de heer Bogaart van Eurocenter vragen om toen groot is waarschijnlijk te kort door de bocht. Eurohippus 
het boek ''Die Urpferde der Morgenröte'' van Jens Lorenz Parvulus, Hallensia Matthesi en Propaleotherium Hassiacum 
Franzen, die als archeoloog meer dan dertig jaar oerpaarden en waren verschillend van grootte maar wel allemaal 
hun verwanten heeft opgegraven, waarvan vele in Messel. In dit Eoceenpaarden. Andere fossielen uit latere perioden geven 
boek beschrijft hij op zeer onderhoudende en ook voor leken aanwijzingen dat er op gegeven moment zelfs hele grote 
begrijpelijke manier de oorsprong en ontwikkeling van ons (Megahippus) naast middelgrote (Merychippus) soorten 
geliefde paard.hebben bestaan. Ook gingen niet alle paarden op hezelfde 

moment braaf over van bladeter naar graseter. Terwijl 
Dus, wie zijn Arabier eens nadenkend op wilgentakjes ziet Hipparion gras at, bleef Megahippus bladeren eten. 
kauwen, kijk hem of haar dan eens diep in de ogen en bedenk En er wordt zelfs beweerd, o.a. door Michael Schäfer, dat onze 
wat voor miljoenen jaren aan geschiedenis ons uit die grote huidige Arabier nog altijd sporen vertoont van die vroege 
donkere kijkers beziet…bladeters. De snijtanden van bladeters zouden een iets scherpere 

2120

Door: Saskia Klaassen behouden moest blijven  en uiteindelijk werd de groeve op de 
werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Zo bleef het als 

De lange, donkere, saaie winter is aangebroken en het duurt vindplaats voor Eocene fossielen bewaard en kunnen er nog 
nog even voordat de zomershows er weer aankomen. Wat te steeds wetenschappelijke opgravingen plaatsvinden. 
doen op paardengebied in die tussentijd, wanneer je geen 
hengst voor hebt te bereiden voor de keuring? Wat maakt Messel nu zo bijzonder? En vooral, zo bijzonder 
Wel, misschien is het interessant om je eens te verdiepen in de voor ons, paardenliefhebbers?
achtergrond van onze Arabier, en dan bedoel ik niet zijn recente Wel, het is in Messel dat een zeer grote hoeveelheid fossielen 
verleden als Bedouinenpaard maar zijn heel verre verleden als van oerpaardjes zijn ontdekt, van de Eophippus. Wij weten 
bosdiertje. Toen bestonden wij mensen nog niet als mensen, waarschijnlijk allemaal dat het paard is ontstaan uit een klein 
maar paarden bestonden al wel en al waren het toen bosdieren, diertje, zo groot als een hond ongeveer, dat in bossen leefde, 
het waren toch ook al echte paarden. en dat Eohippus of dageraadspaard wordt genoemd. 

Via verschillende tussenstadia, bekend als Mesohippus, 
''Toen'', dat is 47 miljoen jaar geleden, toen Europa er heel Miohippus en Merychippus ontwikkelde zich het tot Equus, 
anders uitzag dan nu en het er veel warmer was. Vulkanen ons paard. In zowat elk biologieboek waarin de evolutietheorie 
hadden grote kraters gevormd en toen zij uitdoofden zijn in een wordt uitgelegd wordt deze reeks van Eohippus tot Equus als 
deel daarvan kratermeren ontstaan. Die waren bijzonder diep schoolvoorbeeld van evolutionaire ontwikkeling vermeld, met 
en het allerdiepste water was nagenoeg zuurstofloos. Dode plaatjes erbij van steeds groter wordende paardjes.
planten en dieren die in dit water terecht kwamen zakten naar En de meeste Eohippus-fossielen zijn in Messel gevonden, en 
de bodem maar verrotten niet, want voor verrotting is zuurstof wel 43 volledige skeletten van de ondersoort Eurohippus 
nodig. Modder bedekte hen, laag na laag, en vormde samen parvulus, en daarnaast nog 15 skeletten van de grotere 
met algen een oliehoudend sediment dat wij tegenwoordig Propaleotherium hassiacum, en nog enkele skeletten van de 
''kleischalie'' noemen. 

In deze kleischalie bleven de resten 
van de planten en dieren uit die tijd 
bewaard, totdat de mens dit 
sedimentaire gesteente ging winnen 
om de olie die het bevatte. Dit 
gebeurde onder andere in de groeve 
van Messel in het Duitse Hessen. 
Toen doken prachtig geconserveerde 
fossielen op. 
Aardolie was veel gemakkelijker te 
winnen en op veel grotere schaal dus 
op gegeven moment loonde de 
winning van kleischalie niet meer. 
Men besloot om de groeve vol te 
storten met huisvuil. 
Gelukkig waren er genoeg mensen 
die inzagen dat de groeve van Messel 

EUROHIPPUS 

PARVULUS 

CONSORTEN

EN ZIJN 

Equus (huidig paard) met tanden die grote wortels hebben 

Eurohippus Parvulus (drachtige merrie). Foetus is donker
getekend, veulen in rugligging (zoals ook bij hedendaagse veulens).

Eurohippus Parvulus (1-jarig hengstveulen)
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Het rijden met of zonder hoefijzers, bitten en zadels met of zonder boom vormt steeds 
meer een bron van oneindige en felle discussie. Talloze internetfora zijn al aan deze 
onderwerpen gewijd en voor- en tegenstanders gedragen zich soms als ware sekteleden. 
Er lijkt soms weinig ruimte voor de voor de hand liggende gulden middenweg, 
bijvoorbeeld af en toe eens een ijzer.
Centrale vraag bij deze discussie is echter: wat is goed voor onze paarden en wat niet.

Door: Saskia Klaassen en Brigitte Kilian Romeinen hebben ook dit soort zadels gebruikt en er zijn in 
Foto's: Wolff Photography.nl 1967 in Nederland archeologische vondsten gedaan waar oude 

Romeinse zadels werden teruggevonden, en wel in Valkenburg 
Gedegen onderzoek en objectieve interpretatie van informatie en Vechten. Dr. W. Groenman-van Waateringe heeft daarover 
zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Nieuwsgierig als wij zijn, gepubliceerd en de Engelsman Peter 
gingen we dus op onderzoek uit. Conolly heeft aan de hand daarvan 

zo'n soort zadel gereconstrueerd. Ann 
Historie Hyland heeft zo'n zadel vervolgens op 

haar paard uitgeprobeerd en zij ervoer Wat betreft het rijden met hoefijzers of juist niet, wist u dat 
dat het alleen met een heel dik hoefijzers juist ontwikkeld zijn in landen waar de ondergrond 
zadeldek gebruikt kon worden en dat vochtig was? Als gevolg hiervan ontwikkelden paarden wat 
de randen van de boom voor de ruiter zachtere hoeven en toen de mens dat soort paarden ging 
wel heel duidelijk en oncomfortabel berijden ontstonden er problemen. Ann Hyland, die over het 
voelbaar waren (wellicht reden de oude paard in de oudheid speciaal onderzoek heeft gedaan en ook 
Romeinen met een deken op het oude tuigage na heeft laten maken om ze op haar eigen paarden 
zadel?) maar dat het geheel wel een uit te  proberen, vermeldt voorts dat ze twee paarden van 
heel stabiele zit gaf en het paard geen Amerika naar Engeland importeerde, die in hun land van 
drukplekken kreeg. Hier kan de herkomst altijd blootsvoets hadden gelopen over zanderige en 
conclusie luiden dat de boom is relatief droge bodem, maar in Engeland werden hun van 
ontwikkeld om de schoft te ontzien en oorsprong harde hoeven al snel zachter zodat ze niet zonder 
om de ruiter, die moest vechten vanuit beslag konden. 
het zadel, stabiliteit te geven.Zij vindt het daarom veelzeggend dat het de Kelten, en niet de 
Tegenwoordig is ons gebruik van het Romeinen, zijn geweest die het hoefijzer hebben uitgevonden. 
paard wel heel anders, maar als je naar De Romeinen kenden ook al hoefschoenen, en wel in twee 
de endurance sport kijkt dan zijn er toch overeenkomsten met vormen, de solea ferrae en de solea spartea.
het gebruik door een cavalerist in het Romeinse leger. Lange De eerste was gemaakt van ijzer of een combinatie van ijzer en 
ritten over soms slecht terrein, soms wegen, waarbij het van leer (de zool was dan van ijzer), en de tweede soort van een 
belang is dat het paard niet kreupel wordt door pijn in de harde gras- of rietsoort. Ze werden met leren banden rond de 
hoeven, en niet wordt geplaagd door drukplekken op de schoft kogel vastgemaakt. Ze werden gebruikt voor paarden met een 
en rug door een verkeerde verdeling van het gewicht. hoefzweer of iets dergelijks, of voor muildieren die langzaam 
Daarom zijn hoefijzers en conventionele zadels met boom zware vrachten moesten trekken. Er zijn opvallend veel van deze 
ontwikkeld, en daarom zullen ze nog steeds nodig zijn.''hipposandalen'' gevonden. Normale hoefijzers werden blijkbaar 
Bron: Ann Hyland, Equus, the Horse in the Roman World, veel minder gebruikt, en de cavalerie reed niet midden op de 
London, 1990.beroemde Romeinse heirwegen, die keurig bestraat konden zijn, 
 maar aan de kanten om de hoeven van hun paarden te sparen. 
IJzerloos bij stoeterij Flying Horse Conclusie: hoefijzers werden vooral in gematigde, vochtige 

klimaten gebruikt, en waren juist daar onontbeerlijk voor Lotje Moerdijk is een veelzijdige amazone die haar sporen al 
paarden die lange afstanden moesten ruimschoots verdiend heeft in endurance, TREC, cattle 
afleggen. penning, dressuur, eventing en de mensport. Elk hulpmiddel is 

in haar lange carrière inmiddels wel voorbij gekomen.Wat betreft het zadel: oude vormen van 
zadels zoals die zijn gevonden in de "Voor alles is een noodzaak of een mogelijkheid, maar als de 
Pazyryk-grafkamers laten zien dat de noodzaak of de mogelijkheid ontbreekt en er blijft enkel 
Scythen en aanverwante volkeren hun idealisme over, dan kun je er een groot vraagteken bij zetten. 
zadels al snel met een boom maakten Mijn mening:Ik ben een enthousiaste voorstander van bitloos, 
om te voorkomen dat de opgevulde mits de controle over snelheid en ruggebruik hierdoor niet 
zadelkussens door het gebruik zouden verloren gaat. Als het nodig is, gebruik ik probleemloos een 
vervormen. De boom had verder als stang, want een kleine dwang met erna veel vrijheid, verkies ik 
functie om te voorkomen dat het geheel boven een constant geruk in de mond. Jonge paarden rijden we 
teveel op de schoft zou drukken en bitloos in en oudere paarden proberen we zoveel mogelijk zo af 
drukplekken zou veroorzaken. De te richten. Maar niet elk paard is geschikt of reageert goed op de 

IJZERLOOS & BOOMLOOS RIJDEN

neus. Bij bitloos zoek ik geen toevlucht tot de zogenaamde km begonnen ze allemaal problemen te krijgen. Helaas 
bitloze optomingen zoals de hackemore, Meroth, cross link of ontkomen we als endurance ruiter dus niet aan ijzers.
side pull, maar beperk ik me tot het (rij)halster. De teugels maak Recreatiepaarden kunnen wel zonder. Ook kan voor hen 
ik wel aan de onderzijde van de zijring, zodat door aantrekking gekozen worden voor kunststof beslag en hoefschoenen. 
van de teugel een lichte hefboomwerking ontstaat; Hoefschoenen zijn duur en liggen nooit onbeweeglijk stil daar 
Verder ben ik een voorstander van blote voeten, maar wil je de hoef continu groeit. De periode waarin de hoefschoen 
endurance, TREC of in de Ardennen rijden, dan zul je er toch optimaal past, is dus kort.
gewoon aan moeten. Mijn voorkeur is om in de winter en Kunststof beslag is vaak te stroef waardoor het paard dat veel 
buiten het wedstrijdseizoen de ijzers eronderuit te halen, zodat gereden wordt, uiteindelijk blessures oploopt. Maar misschien 
de hoef kan bijkomen van het noodzakelijke kwaad. wordt er ooit een vorm ontwikkeld die zowel voor recreatie- 
Hoefschoenen hebben mijn voorkeur niet, omdat ik meer tijd als sportdoeleinden voldoet.
heb doorgebracht met eronder doen en ernaar te zoeken, dan er Boomloos rijden is prima voor lichtere ruiters. Bij zwaardere 
daadwerkelijk mee te rijden. ruiters is de drukverdeling echt te klein. Er is ook veel verschil in 
Ik ben absoluut geen voorstander van boomloos, omdat de kwaliteit. Je kunt dit uittesten met een zadeldruk pad. Bij 
boom juist een ideale drukverdeler is en deze noodzaak door de langdurig en veelvuldig gebruik schiet een boomloos zadel ook 
eeuwen heen wel bewezen is. Ik heb een boomloos zadel, wat ik tekort. Te weinig steun om het ruitergewicht te verdelen. Ook 
onder bepaalde omstandigheden gebruik: bijvoorbeeld ritten dit kun je uittesten met een zadeldruk pad.
naar de wei, als ik niet zonder zadel durf en erna terug naar huis Verder kun je tegenwoordig kiezen uit andere prettige 
moet lopen; in noodgeval in endurance, bijvoorbeeld bij alternatieven bijvoorbeeld kussens met luchtvulling, flexibele 
bepaalde zadeldrukking (ligt dus altijd als reserve in de boom, de grote draagvlakken van panelen.
groomwagen); voor de fun. Ik heb zelf twee Italiaanse D.A.G. Al mijn paarden worden standaard bitloos ingereden. Indien 
zadels. Inmiddels dik onder het stof....” iemand met een lang teugeltje rondrijdt, maakt het voor het 

paard heel weinig uit of er wel of geen bit aan zit. Het lange 
IJzerloos volgens Dutch Joy teugeltje is van groter belang. Kwestie van discipline en 
Yvonne van der Velde is fervent endurance amazone. vertrouwen. Ik ben een fel tegenstander van de freestyle 
“Als eerste is het altijd een goed streven om zonder beslag te hoofdstellen, want het spul snijdt, doet pijn en kan zelfs heel 
rijden, want beslag is altijd een noodzakelijk kwaad. Echter gevaarlijk zijn als je (bij calamiteiten) moet ingrijpen. En bij 
ijzerloos veel kilometers maken kan alleen op zachte ondergrond paarden moet je hier altijd rekening mee houden. Het liefste 
zoals in Nederland en de woestijn. In veel andere landen slijten dier kan opeens schrikken”.
de hoeven te veel door de harde ondergrond. Bij gewone Wat ons betreft zijn we er inmiddels wel uit. IJzerloos rijden kan 
recreatieve tochtjes is het prima om zonder beslag te rijden. Bij paardvriendelijk zijn, mits de gulden middenweg met een flinke 
endurance is het onmogelijk zonder ijzers te rijden. Dit omdat je dosis realiteitszin gevolgd wordt. Boomloos rijden is intussen 
bij beslag met plaatjes en zolen kan werken zodat je paard tegen geliefd bij hele volksstammen van ruiters maar ook hier dient 
zoolkneuzingen beschermd wordt, een veel voorkomend men dit concept met verstand en beleid toe te passen. Niet doen 
probleem bij endurance paarden. Veel ruiters hebben geprobeerd dus in situaties die zich er niet toe lenen (erg lange afstanden 
hun paard zonder beslag endurance te laten rijden. Rond de 100 en/of veel ruitergewicht).
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Het rijden met of zonder hoefijzers, bitten en zadels met of zonder boom vormt steeds 
meer een bron van oneindige en felle discussie. Talloze internetfora zijn al aan deze 
onderwerpen gewijd en voor- en tegenstanders gedragen zich soms als ware sekteleden. 
Er lijkt soms weinig ruimte voor de voor de hand liggende gulden middenweg, 
bijvoorbeeld af en toe eens een ijzer.
Centrale vraag bij deze discussie is echter: wat is goed voor onze paarden en wat niet.

Door: Saskia Klaassen en Brigitte Kilian Romeinen hebben ook dit soort zadels gebruikt en er zijn in 
Foto's: Wolff Photography.nl 1967 in Nederland archeologische vondsten gedaan waar oude 

Romeinse zadels werden teruggevonden, en wel in Valkenburg 
Gedegen onderzoek en objectieve interpretatie van informatie en Vechten. Dr. W. Groenman-van Waateringe heeft daarover 
zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Nieuwsgierig als wij zijn, gepubliceerd en de Engelsman Peter 
gingen we dus op onderzoek uit. Conolly heeft aan de hand daarvan 

zo'n soort zadel gereconstrueerd. Ann 
Historie Hyland heeft zo'n zadel vervolgens op 

haar paard uitgeprobeerd en zij ervoer Wat betreft het rijden met hoefijzers of juist niet, wist u dat 
dat het alleen met een heel dik hoefijzers juist ontwikkeld zijn in landen waar de ondergrond 
zadeldek gebruikt kon worden en dat vochtig was? Als gevolg hiervan ontwikkelden paarden wat 
de randen van de boom voor de ruiter zachtere hoeven en toen de mens dat soort paarden ging 
wel heel duidelijk en oncomfortabel berijden ontstonden er problemen. Ann Hyland, die over het 
voelbaar waren (wellicht reden de oude paard in de oudheid speciaal onderzoek heeft gedaan en ook 
Romeinen met een deken op het oude tuigage na heeft laten maken om ze op haar eigen paarden 
zadel?) maar dat het geheel wel een uit te  proberen, vermeldt voorts dat ze twee paarden van 
heel stabiele zit gaf en het paard geen Amerika naar Engeland importeerde, die in hun land van 
drukplekken kreeg. Hier kan de herkomst altijd blootsvoets hadden gelopen over zanderige en 
conclusie luiden dat de boom is relatief droge bodem, maar in Engeland werden hun van 
ontwikkeld om de schoft te ontzien en oorsprong harde hoeven al snel zachter zodat ze niet zonder 
om de ruiter, die moest vechten vanuit beslag konden. 
het zadel, stabiliteit te geven.Zij vindt het daarom veelzeggend dat het de Kelten, en niet de 
Tegenwoordig is ons gebruik van het Romeinen, zijn geweest die het hoefijzer hebben uitgevonden. 
paard wel heel anders, maar als je naar De Romeinen kenden ook al hoefschoenen, en wel in twee 
de endurance sport kijkt dan zijn er toch overeenkomsten met vormen, de solea ferrae en de solea spartea.
het gebruik door een cavalerist in het Romeinse leger. Lange De eerste was gemaakt van ijzer of een combinatie van ijzer en 
ritten over soms slecht terrein, soms wegen, waarbij het van leer (de zool was dan van ijzer), en de tweede soort van een 
belang is dat het paard niet kreupel wordt door pijn in de harde gras- of rietsoort. Ze werden met leren banden rond de 
hoeven, en niet wordt geplaagd door drukplekken op de schoft kogel vastgemaakt. Ze werden gebruikt voor paarden met een 
en rug door een verkeerde verdeling van het gewicht. hoefzweer of iets dergelijks, of voor muildieren die langzaam 
Daarom zijn hoefijzers en conventionele zadels met boom zware vrachten moesten trekken. Er zijn opvallend veel van deze 
ontwikkeld, en daarom zullen ze nog steeds nodig zijn.''hipposandalen'' gevonden. Normale hoefijzers werden blijkbaar 
Bron: Ann Hyland, Equus, the Horse in the Roman World, veel minder gebruikt, en de cavalerie reed niet midden op de 
London, 1990.beroemde Romeinse heirwegen, die keurig bestraat konden zijn, 
 maar aan de kanten om de hoeven van hun paarden te sparen. 
IJzerloos bij stoeterij Flying Horse Conclusie: hoefijzers werden vooral in gematigde, vochtige 

klimaten gebruikt, en waren juist daar onontbeerlijk voor Lotje Moerdijk is een veelzijdige amazone die haar sporen al 
paarden die lange afstanden moesten ruimschoots verdiend heeft in endurance, TREC, cattle 
afleggen. penning, dressuur, eventing en de mensport. Elk hulpmiddel is 

in haar lange carrière inmiddels wel voorbij gekomen.Wat betreft het zadel: oude vormen van 
zadels zoals die zijn gevonden in de "Voor alles is een noodzaak of een mogelijkheid, maar als de 
Pazyryk-grafkamers laten zien dat de noodzaak of de mogelijkheid ontbreekt en er blijft enkel 
Scythen en aanverwante volkeren hun idealisme over, dan kun je er een groot vraagteken bij zetten. 
zadels al snel met een boom maakten Mijn mening:Ik ben een enthousiaste voorstander van bitloos, 
om te voorkomen dat de opgevulde mits de controle over snelheid en ruggebruik hierdoor niet 
zadelkussens door het gebruik zouden verloren gaat. Als het nodig is, gebruik ik probleemloos een 
vervormen. De boom had verder als stang, want een kleine dwang met erna veel vrijheid, verkies ik 
functie om te voorkomen dat het geheel boven een constant geruk in de mond. Jonge paarden rijden we 
teveel op de schoft zou drukken en bitloos in en oudere paarden proberen we zoveel mogelijk zo af 
drukplekken zou veroorzaken. De te richten. Maar niet elk paard is geschikt of reageert goed op de 
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neus. Bij bitloos zoek ik geen toevlucht tot de zogenaamde km begonnen ze allemaal problemen te krijgen. Helaas 
bitloze optomingen zoals de hackemore, Meroth, cross link of ontkomen we als endurance ruiter dus niet aan ijzers.
side pull, maar beperk ik me tot het (rij)halster. De teugels maak Recreatiepaarden kunnen wel zonder. Ook kan voor hen 
ik wel aan de onderzijde van de zijring, zodat door aantrekking gekozen worden voor kunststof beslag en hoefschoenen. 
van de teugel een lichte hefboomwerking ontstaat; Hoefschoenen zijn duur en liggen nooit onbeweeglijk stil daar 
Verder ben ik een voorstander van blote voeten, maar wil je de hoef continu groeit. De periode waarin de hoefschoen 
endurance, TREC of in de Ardennen rijden, dan zul je er toch optimaal past, is dus kort.
gewoon aan moeten. Mijn voorkeur is om in de winter en Kunststof beslag is vaak te stroef waardoor het paard dat veel 
buiten het wedstrijdseizoen de ijzers eronderuit te halen, zodat gereden wordt, uiteindelijk blessures oploopt. Maar misschien 
de hoef kan bijkomen van het noodzakelijke kwaad. wordt er ooit een vorm ontwikkeld die zowel voor recreatie- 
Hoefschoenen hebben mijn voorkeur niet, omdat ik meer tijd als sportdoeleinden voldoet.
heb doorgebracht met eronder doen en ernaar te zoeken, dan er Boomloos rijden is prima voor lichtere ruiters. Bij zwaardere 
daadwerkelijk mee te rijden. ruiters is de drukverdeling echt te klein. Er is ook veel verschil in 
Ik ben absoluut geen voorstander van boomloos, omdat de kwaliteit. Je kunt dit uittesten met een zadeldruk pad. Bij 
boom juist een ideale drukverdeler is en deze noodzaak door de langdurig en veelvuldig gebruik schiet een boomloos zadel ook 
eeuwen heen wel bewezen is. Ik heb een boomloos zadel, wat ik tekort. Te weinig steun om het ruitergewicht te verdelen. Ook 
onder bepaalde omstandigheden gebruik: bijvoorbeeld ritten dit kun je uittesten met een zadeldruk pad.
naar de wei, als ik niet zonder zadel durf en erna terug naar huis Verder kun je tegenwoordig kiezen uit andere prettige 
moet lopen; in noodgeval in endurance, bijvoorbeeld bij alternatieven bijvoorbeeld kussens met luchtvulling, flexibele 
bepaalde zadeldrukking (ligt dus altijd als reserve in de boom, de grote draagvlakken van panelen.
groomwagen); voor de fun. Ik heb zelf twee Italiaanse D.A.G. Al mijn paarden worden standaard bitloos ingereden. Indien 
zadels. Inmiddels dik onder het stof....” iemand met een lang teugeltje rondrijdt, maakt het voor het 

paard heel weinig uit of er wel of geen bit aan zit. Het lange 
IJzerloos volgens Dutch Joy teugeltje is van groter belang. Kwestie van discipline en 
Yvonne van der Velde is fervent endurance amazone. vertrouwen. Ik ben een fel tegenstander van de freestyle 
“Als eerste is het altijd een goed streven om zonder beslag te hoofdstellen, want het spul snijdt, doet pijn en kan zelfs heel 
rijden, want beslag is altijd een noodzakelijk kwaad. Echter gevaarlijk zijn als je (bij calamiteiten) moet ingrijpen. En bij 
ijzerloos veel kilometers maken kan alleen op zachte ondergrond paarden moet je hier altijd rekening mee houden. Het liefste 
zoals in Nederland en de woestijn. In veel andere landen slijten dier kan opeens schrikken”.
de hoeven te veel door de harde ondergrond. Bij gewone Wat ons betreft zijn we er inmiddels wel uit. IJzerloos rijden kan 
recreatieve tochtjes is het prima om zonder beslag te rijden. Bij paardvriendelijk zijn, mits de gulden middenweg met een flinke 
endurance is het onmogelijk zonder ijzers te rijden. Dit omdat je dosis realiteitszin gevolgd wordt. Boomloos rijden is intussen 
bij beslag met plaatjes en zolen kan werken zodat je paard tegen geliefd bij hele volksstammen van ruiters maar ook hier dient 
zoolkneuzingen beschermd wordt, een veel voorkomend men dit concept met verstand en beleid toe te passen. Niet doen 
probleem bij endurance paarden. Veel ruiters hebben geprobeerd dus in situaties die zich er niet toe lenen (erg lange afstanden 
hun paard zonder beslag endurance te laten rijden. Rond de 100 en/of veel ruitergewicht).



B
Bron: KNHS kilometer lange rit met een gemiddelde snelheid van 13.58 

km/u te overbruggen. In 2007 nam zij afscheid van de 
Binnen de Nederlandse Endurance sport vervulde Joan Nederlandse endurancesport op een haar kenmerkende wijze. 
Eikelboom vele jaren een hoofdrol. Zo was zij in 2002 Zij won met Ainhoa Scratch de wedstrijd over honderd 
betrokken bij de oprichting van de Fasna Trail, sinds dat kilometer met een gemiddelde snelheid van 18,2 km/u. 
moment de eerste en enige jaarlijkse FEI wedstrijd in deze Met Joan Eikelboom is op veel te jonge leeftijd een fantastische 
discipline (de endurance) in Nederland. Deze wedstrijd, tevens ambassadeur van de endurancesport heengegaan, die met haar 
het NK, vindt jaarlijks plaats rondom de terreinen van het daadkracht en enthousiasme in haar nieuwe vaderland de 

KNHS-centrum te Ermelo. endurancesport een enorme impuls had kunnen geven. In 
Joan Eikelboom was een Nederland mogen we haar in dankbaarheid gedenken voor wat 
betrokken jonge vrouw, die van zij, op zo innemende wijze, voor deze schitterende tak van sport 
mensen hield en mensen wist te heeft gedaan. 
enthousiasmeren. Zo was zij 
tijdens de WEG 2006 nauw ‘Ik zal mij Joan Eikelboom herinneren als de vrouw die mijn 
betrokken bij de Zuid- ogen opende voor de schoonheid van de endurance sport. Voor 
Afrikaanse deelnemers in de de eenzaamheid van de endurancerijder, maar ook voor het 
endurance. In 2004 reed zij de gevoel waarover een endurancerijder dient te beschikken, om 
legendarische schimmel samen met het paard op verantwoorde wijze deel te nemen aan 
Salomon's Djinti naar de deze tak van sport, die open staat voor iedereen die het op kan 
Nederlandse titel in de en wil brengen zo vele uren te steken in de trainingsarbeid.’ 
Endurance, door de 160 KNHS Mediavoorlichting/ Jacob Melissen

O
Door: Hanneke Brand hun plaats in de 'top -100 lijst', plus 10 kg. Als mijn paard 

op 48 kg in de handicap staat, moet hij met 58 kg in de koers 
Op 1000 meter maakt een pond gewicht een verschil van een lopen, een prima gewicht, maar als hij op de lijst op 59 kg 
paardenlengte, 2 ½ meter, als de paarden even sterk zijn. Deze staat, zou hij moeten lopen met 69 kg en dat gewicht is 
wetenschap heeft geleid tot het ontstaan van 'handicappen', dat eigenlijk een te zware belasting. Het is daarom de taak van 
wil zeggen dat men alle paarden aan de hand van behaalde de trainer om voor ieder paard de beste koers uit te zoeken, 
resultaten een bepaald gewicht toekent en dit wordt wat betreft afstand en wat betreft gewicht.
gepubliceerd in de Handicap Generaal, zeg maar de ranking Een handicapkoers kan ook 'volgens de handicap' of 'handicap 
voor renpaarden. Hoe hoger op de handicaplijst, hoe beter het -5 kg' worden uitgeschreven. In dat geval kunnen alleen de 
paard. De Handicapper is een speciaal daartoe door de betere paarden deelnemen. Feitelijk bestaat er ook nog een 
Jockeyclub aangestelde persoon, die, gebaseerd op veel ervaring, indeling in vier klassen, Handicap I t/m IV, maar het gaat te ver 
de ondankbare taak heeft te beoordelen hoe goed een paard is. om in dit artikeltje alles uit te pluizen. Diegenen die het naadje 
Om te weten te komen hoe goed een paard is, moet hij eerst van de kous willen weten, moeten maar eens op uitnodiging 

aan conditierennen van de DARC een dagje Duindigt doen. 
deelnemen, dit zijn 
rennen waarbij de Door het handicapsysteem kunnen er koersen worden 
condities, dat wil zeggen gecreëerd om de beste of juist de mindere paarden aan de start 
de voorwaarden, voor te laten komen. De handicapper heeft een uitermate belangrijke 
alle paarden gelijk zijn. functie: hij moet er voor zorgen dat die gewichtsverdeling ook 
Standaard dragen klopt. Het doel van het handicappen is alle paarden dezelfde 
hengsten in winkans te geven, waardoor het spel, de gokkerij dus, 
conditierennen 2 kg spannender wordt. 
meer dan merries, maar In Groot-Brittannië zie je ieder seizoen wel een sprintkoers 
daar kunnen nog andere waarbij drie tot soms wel zes paarden vrijwel op één lijn over 
voorwaarden aan de finish komen. Een machtig gezicht en een ongelooflijk 
toegevoegd worden, zoals goede inschatting van de Handicapper. De Handicapper 
ontheffing van 3 kg voor moet voortdurend alert zijn en alle paarden in de gaten 
Nederlands gefokte houden. Als een paard een aantal keer minder heeft gepresteerd 

paarden of ontheffing van 2 kg wanneer het paard door een of een bepaalde tijd niet heeft gekoerst, zakt hij weer in de 
leerling wordt gereden of extra gewicht per overwinning of een handicap. Daarom kan het gebeuren dat de jockey de opdracht 
bepaalde winsom. Zo kan het gebeuren dat een Nederlands krijgt het paard 'weg te houden', dat wil zeggen, niet zijn best 
gefokte merrie gereden door een leerling in een conditieren te doen. Dit is een strafbare zaak, want iedere jockey hoort zijn 
slechts 51 kg moet dragen, tegen bijvoorbeeld een in het kansen optimaal te verdedigen; als het gokkende publiek 
buitenland gefokte hengst gereden door een prof jockey 58 kg. verwacht dat paard X bij de eerste drie zal zitten en de jockey 
Toch is dit dan nog steeds een conditieren, omdat voor spoort het paard onvoldoende aan, is dit een vorm van 
hetzelfde soort paard de voorwaarden voor deelname aan de spelbederf en verlies voor de spelers. Het mag dus niet 
wedstrijd gelijk zijn. opvallen dat een paard niet wordt aangespoord. 

Het gewicht dat het paard moet dragen tijdens een koers 
Het andere soort koers dat we kennen is de handicap koers; bepaalt mede zijn prestaties, en het gewicht dat het paard moet 
deze koersen worden uitgeschreven 'volgens de handicap'. dragen volgens de handicap bepaalt daardoor in belangrijke 
Paarden 'worden gehandicapt' nadat ze een aantal (in mate of en wanneer een paard aan de start kan komen. 
Nederland 3) conditierennen hebben gelopen; hierna bepaalt 
de Handicapper aan de hand van de prestaties 'de handicap' en Een professionele jockey wordt betaald per rit. Soms heeft hij 
dit wordt enkele malen per jaar door de Jockeyclub, in een vast dienstverband met een bepaalde trainingstal, in dat 
Nederland de stichting NDR, gepubliceerd via de Handicap geval ontvangt hij salaris. Maar in de meeste gevallen zijn 
Generaal (HG, in andere landen Timeform of GAG genoemd). jockeys freelancers en hoe meer ritten ze krijgen, hoe meer ze 
Het is een soort 'top-100' lijst, zoals we ook bij tennis kennen. verdienen. In Nederland krijgt een jockey per rit € 40,- en 10% 
Als het paard 'gehandicapt is', kan het deelnemen aan van het prijzengeld als ze de eerste plaats behalen en 5% als ze 
handicapkoersen. Deze worden bijvoorbeeld uitgeschreven als een van de andere geldprijzen voor de eigenaar verdienen. 
'handicap + 10 kg'. In deze koers lopen alle paarden volgens Geen vetpot dus, in een land waar maar 1 keer per week wordt 

In de rensport draait het allemaal om snelheid en de snelheid van de 
paarden wordt in de koers door een aantal factoren beïnvloed; hierover 
was vorig jaar al eens te lezen in ons blad. De belangrijkste factor, en dat is 
al decennia bekend in de (inter)nationale renwereld, is echter het gewicht 
dat een paard tijdens de ren op zijn rug heeft. 

RENZADELS HANDICAPPERSEN 

L
Lopen de Engelse Volbloeds hun Derby op driejarige leeftijd, ingeschreven, maar loopt op richting € 15000,- en zal dankzij 
voor de Arabische Volbloeds wordt vier jaar aangehouden, de extra sponsoring wellicht nog hoger uitkomen.
omdat Arabieren immers later rijp zijn dan Engelse Volbloeds. Op dit moment staan de volgende paarden nog ingeschreven 
Later inschrijven is niet mogelijk, er lopen dus uitsluitend voor de DERBY 2008: Gazella; Nib Hiduc Star; Hedonitz; 
paarden in deze koers die hiervoor vier jaar geleden al door hun N.D.'s Matrix; Sharifa Qameli St; Amira Al Jarra; Grand Kalh; 
eigenaren werden opgegeven. Duc Lemay; Setna Heli; White Socks; Acca D.A.; Macha D.A.; 

Calucha D.A.; Via Verdi Kossack; Nib Ducrin Star; Popidol 
Er werd met groot enthousiasme gereageerd, ook vanuit de Kossack; Najid el Samawi; Periander; Sakba; Marano; Topspeed 
omringende landen en met name ook vanuit Scandinavië. In Kossack; Perak. Hiermee hopen we in september niet alleen 
totaal werden 35 paarden ingeschreven. De eerste inleg bedroeg Nederlandse, maar ook Belgische, Duitse en Zweedse eigenaren 
slechts 25 euro en dit werd tweemaal per jaar gevolgd door een tegemoet te zien op Duindigt. 
in hoogte oplopende inleg. De laatste inleg van 250 euro vindt 
plaats kort voordat de koers wordt verlopen. De koers wordt Er zijn diverse sites waar u meer informatie vindt over de 
gelopen over een afstand van 2150 meter. rensport, de belangrijkste voor ons is de IFAHR site. 
De datum voor dit grote evenement staat inmiddels vast op http://www.ifahr.net. De site van de International Federation 
14 september. Noteer deze datum alvast in uw agenda, want for Arabian Horse Racing geeft informatie over de actuele sport 
het belooft een mooie koersdag te worden, met internationale en alle bij de IFAHR aangesloten landen hebben hun eigen 
deelname. De heer Klaver van Adams Management heeft webpagina met hierop gegevens over de paarden, eigeren en 
toegezegd de koers extra te sponsoren met € 3000,- waar de trainers van het betreffende land. 
DARC hem zeer erkentelijk voor is. Het totale prijzengeld is Het actuele renprogramma voor Duindigt vindt u op 
afhankelijk van het aantal paarden dat daadwerkelijk wordt http://www.renbaanduindigt.nl/. 

In 2004 besloot de DARC tot het organiseren van een Derby voor Arabische Volbloeds 
die in opzet hetzelfde zou zijn als de Derby voor Engelse Volbloeds, namelijk voor 
paarden die vanaf het jaar van geboorte werden ingeschreven voor deze koers. 

NORTH EUROPEAN 2008DERBY 

avs magazine avs magazine

2524

Leerling-jockeys

JOAN EIKELENBOOM OVERLEDEN

Op 1 februari is Joan Eikelboom uit Hall op 38-jarige leeftijd overleden tijdens haar 
middagdutje op haar farm 'Katjapia' in Namibië, waarheen zij in oktober vorig jaar 
emigreerde. Op 21 december jl. trad zij daar in het huwelijk met Ab van Wijk. 



B
Bron: KNHS kilometer lange rit met een gemiddelde snelheid van 13.58 

km/u te overbruggen. In 2007 nam zij afscheid van de 
Binnen de Nederlandse Endurance sport vervulde Joan Nederlandse endurancesport op een haar kenmerkende wijze. 
Eikelboom vele jaren een hoofdrol. Zo was zij in 2002 Zij won met Ainhoa Scratch de wedstrijd over honderd 
betrokken bij de oprichting van de Fasna Trail, sinds dat kilometer met een gemiddelde snelheid van 18,2 km/u. 
moment de eerste en enige jaarlijkse FEI wedstrijd in deze Met Joan Eikelboom is op veel te jonge leeftijd een fantastische 
discipline (de endurance) in Nederland. Deze wedstrijd, tevens ambassadeur van de endurancesport heengegaan, die met haar 
het NK, vindt jaarlijks plaats rondom de terreinen van het daadkracht en enthousiasme in haar nieuwe vaderland de 

KNHS-centrum te Ermelo. endurancesport een enorme impuls had kunnen geven. In 
Joan Eikelboom was een Nederland mogen we haar in dankbaarheid gedenken voor wat 
betrokken jonge vrouw, die van zij, op zo innemende wijze, voor deze schitterende tak van sport 
mensen hield en mensen wist te heeft gedaan. 
enthousiasmeren. Zo was zij 
tijdens de WEG 2006 nauw ‘Ik zal mij Joan Eikelboom herinneren als de vrouw die mijn 
betrokken bij de Zuid- ogen opende voor de schoonheid van de endurance sport. Voor 
Afrikaanse deelnemers in de de eenzaamheid van de endurancerijder, maar ook voor het 
endurance. In 2004 reed zij de gevoel waarover een endurancerijder dient te beschikken, om 
legendarische schimmel samen met het paard op verantwoorde wijze deel te nemen aan 
Salomon's Djinti naar de deze tak van sport, die open staat voor iedereen die het op kan 
Nederlandse titel in de en wil brengen zo vele uren te steken in de trainingsarbeid.’ 
Endurance, door de 160 KNHS Mediavoorlichting/ Jacob Melissen

O
Door: Hanneke Brand hun plaats in de 'top -100 lijst', plus 10 kg. Als mijn paard 

op 48 kg in de handicap staat, moet hij met 58 kg in de koers 
Op 1000 meter maakt een pond gewicht een verschil van een lopen, een prima gewicht, maar als hij op de lijst op 59 kg 
paardenlengte, 2 ½ meter, als de paarden even sterk zijn. Deze staat, zou hij moeten lopen met 69 kg en dat gewicht is 
wetenschap heeft geleid tot het ontstaan van 'handicappen', dat eigenlijk een te zware belasting. Het is daarom de taak van 
wil zeggen dat men alle paarden aan de hand van behaalde de trainer om voor ieder paard de beste koers uit te zoeken, 
resultaten een bepaald gewicht toekent en dit wordt wat betreft afstand en wat betreft gewicht.
gepubliceerd in de Handicap Generaal, zeg maar de ranking Een handicapkoers kan ook 'volgens de handicap' of 'handicap 
voor renpaarden. Hoe hoger op de handicaplijst, hoe beter het -5 kg' worden uitgeschreven. In dat geval kunnen alleen de 
paard. De Handicapper is een speciaal daartoe door de betere paarden deelnemen. Feitelijk bestaat er ook nog een 
Jockeyclub aangestelde persoon, die, gebaseerd op veel ervaring, indeling in vier klassen, Handicap I t/m IV, maar het gaat te ver 
de ondankbare taak heeft te beoordelen hoe goed een paard is. om in dit artikeltje alles uit te pluizen. Diegenen die het naadje 
Om te weten te komen hoe goed een paard is, moet hij eerst van de kous willen weten, moeten maar eens op uitnodiging 

aan conditierennen van de DARC een dagje Duindigt doen. 
deelnemen, dit zijn 
rennen waarbij de Door het handicapsysteem kunnen er koersen worden 
condities, dat wil zeggen gecreëerd om de beste of juist de mindere paarden aan de start 
de voorwaarden, voor te laten komen. De handicapper heeft een uitermate belangrijke 
alle paarden gelijk zijn. functie: hij moet er voor zorgen dat die gewichtsverdeling ook 
Standaard dragen klopt. Het doel van het handicappen is alle paarden dezelfde 
hengsten in winkans te geven, waardoor het spel, de gokkerij dus, 
conditierennen 2 kg spannender wordt. 
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paarden wordt in de koers door een aantal factoren beïnvloed; hierover 
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Immers, iemand van 50 kg kan met een zwaarder zadel en wat plaats te houden wordt er gebruik gemaakt van een oversingel 
extra lood een paard in de koers rijden met 58 kg, maar en soms een borsttuig.
omgekeerd is niet mogelijk. Wel is het zo dat 'dood gewicht' en 
vooral lood, het paard meer hindert dan 'levend gewicht', zodat Van drukverdeling op de paardenrug is geen sprake, de druk 
een trainer in sommige gevallen liever zal kiezen voor een wordt geconcentreerd op een klein oppervlak. Het is daarom 
jockey die een pondje te zwaar is dan een veel lichtere jockey niet alleen voor de veiligheid van de jockey van groot belang 
die dan een paar kilo lood in zijn loodsjabrak zou moeten dat er goed wordt opgezadeld, maar ook voor het welzijn van 
meenemen. het paard. De krachten tijdens een ren zijn enorm groot en een 

bultje of vouw in een onderdek kan binnen de tijdspanne van 
In vroegere tijden waren de mensen, door slechte voeding, cq één race voor een behoorlijke weefselbeschadiging zorgen. 
ondervoeding, een stuk kleiner dan tegenwoordig, zoals uit De trainer is verantwoordelijk voor het opzadelen van 
bijgaande foto uit 1923 wel blijkt. Toch waren de zadels in die het paard voor de koers. 
tijd ook al niet groot, zoals ook op het andere kiekje, genomen 
in de twintiger jaren, is te zien. Voor en na de koers worden de jockeys met hun zadel gewogen. 
En ook vroeger moesten de jockeys al in de 'sweatbox' om de Indien er een te groot verschil is, kan het paard uit de uitslag 
laatste grammetjes eruit te zweten voor een koers. worden geschrapt. Een jockey hoeft dus niet te proberen 

onderweg wat lood 'te verliezen' want dit wordt onherroepelijk 
opgemerkt. Er wordt enigszins rekening gehouden met 
gewichtsverlies door zweten van de jockey (maximaal een 
pond), of gewichtstoename indien de baan zeer modderig is 
(maximaal 1 ¼ kg)
Bij het uitwegen (het wegen voor de koers) en inwegen 
(het wegen na de koers) wordt het complete zadel met 
toebehoren (stijgbeugels, singel) sjabrak en onderlegdek 
gewogen. Hoofdstel, oogkleppen, bandages, valhelm, pet, 
karwats, martingaal, borsttuig en dergelijke worden niet 
meegewogen. Tegenwoordig rijden de jockeys verplicht met een 
bodyprotector, en daarvoor wordt een ½ kg extra gerekend.
Al met al hebben renzadels letterlijk niet veel om het lijf. 

Op de foto koninklijke jockey Harry Car in 1959. 

Werden de zadels vroeger uitsluitend gemaakt uit hout (de 
boom) en leer, tegenwoordig wordt er veelvuldig gebruik 
gemaakt van kunststof. Zelfs de stijgbeugels zijn verkrijgbaar 
in kunststof in plaats van aluminium. Niet alleen zijn de zadels 
hierdoor lichter, ze zijn ook gemakkelijker schoon te houden 
en nemen geen vocht op.
De trainingszadels wegen meestal 3 kilo en hebben van binnen 
een hele boom, van hout of kunststof. Deze zadels zijn 
comfortabeler voor de ruiter, maar ook voor het paard. 
Dat is nodig, want de training neemt dagelijks meer tijd in 
beslag dan die ene ren van anderhalve minuut of zo. 
Bij de renzadels die in de koers worden gebruikt, draait het 
vooral om het gewicht en de optimale ligging, zodat het paard 
zo min mogelijk wordt gehinderd in zijn beweging. 
Op de oude foto's en schilderijen zien we jockeys met lange 
stijgbeugels zitten; tegenwoordig hangen ze hoog boven het 
paard, om het paard niet te storen in de beweging. 
Het renzadel heeft feitelijk nog maar één functie: het is een 
lapje leer of kunststof waar stijgbeugels aan bevestigd kunnen 
worden. De jockey heeft, in tegenstelling tot alle andere takken 
van paardensport, behalve via de teugels, verder geen enkel 
contact met paard of zadel.
Om het gewicht zo laag mogelijk te houden wordt er gebruik 
gemaakt van een halve boom, één flap en vaak maar één stoot 
aan om een singel aan te bevestigen. Om het zadel goed op zijn 

I
LIBERTY KLASSE, CIRCUS OF SERIEUS?

Al enige tijd is tijdens veel shows de liberty-klasse een bijzondere rubriek te noemen. 
En zoals bij veel zaken rond de keuringen zijn er hier absolute liefhebbers, maar ook 
notoire tegenstanders van deze klasse. Ik hoorde zelfs al opmerkingen 
dat men het een “Arabier- onwaardig” gebeuren vindt en nogmaals, ik weet ook 
van de vele gezinnen die hier maanden bezig zijn met het bedenken en uitvoeren 
van een soort creatieve voorstelling van mens en paard, meestal onder begeleiding 
van ludieke muziek, en daar bijzonder veel plezier aan beleven.
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Door: Hannie Wehkamp-Onvlee Voor diegenen die op verantwoorde wijze hun creativiteit willen 
uiten is het mogelijk om dit te doen tijdens de liberty-klasse op 

In het verleden was het gebruikelijk om één paard met één de amateurkeuring. 
voorbrenger een korte tijd de gelegenheid te geven om zijn/ 
haar paard in vrijheid in de ring te tonen. Type en beweging Op de keuringen waarin een liberty-klasse uitgeschreven is, zal 
waren de belangrijkste beoordelingspunten en daarnaast was de verdeling van de punten als volgt plaatsvinden:
het noodzakelijk om je paard binnen een bepaalde tijd te - Beweging- 50 %
pakken, lukte dit niet, dan volgde diskwalificatie. - Type - 25 % 
Dit concept is de afgelopen jaren duidelijk aangepast c.q. - Contact voorbrenger-paard - 25 % waarin o.a. 
uitgebreid en de juryleden staan tegenwoordig ook nog voor de   inbegrepen zit het eerder of later pakken van het paard 
taak (terwijl ze daar ook niet echt voor opgeleid zijn) om een   wanneer het signaal daarvoor wordt gegeven 
combinatie op originaliteit te beoordelen.
Een aantal deelnemers, zo blijkt uit het verleden, denkt nogal Tenslotte een melding van een fout die gemaakt werd tijdens 
makkelijk over het deelnemen aan deze rubriek, waardoor de liberty op de regionale keuring te St. Oedenrode 2007. 
ongetrainde, paniekerig rondrennende paarden die na veel Daar zijn paarden te laat of met hulp van het publiek gepakt 
moeite te vangen zijn, bepaald geen reclame voor het ras en de nadat de tijd voor het vrij-bewegen was verlopen. Wij hebben 
desbetreffende combinatie vormen. deze gang van zaken moeten reconstrueren aan de hand van een 
Dit seizoen willen we starten met het “terug naar de basis” aantal getuigenverklaringen en betreuren dat de geldende regels 
verhaal. Allereerst gaan we ervan uit dat u uw paard ook voor niet geheel zijn nageleefd t.b.v. de plaatsingen. Wij willen dan 
deze klasse traint, zodat het rustig voor de jury opgesteld kan ook melding maken dat het paard met de hoogste punten dat 
staan. Vervolgens stapt men met het paard aan de hand een wel op tijd gepakt werd door zijn voorbrenger, de hengst 
driehoek, waarna het plm. 1 minuut de gelegenheid krijgt om Prismen (zie foto) van de familie van den Hoogenband was. In 
in vrijheid te bewegen en vervolgens ook rustig teruggepakt kan overleg met de eigenaren is besloten om de uitslagen 
worden, zonder tijdstraf. Dit alles zonder “verkleedpartij” maar ongewijzigd te laten maar wel melding te maken van het feit 
het natuurlijke paard voorgebracht met voorkeur aan een dat als de regels wel juist toegepast waren geweest, Prismen als 
showhalster, hengsten verplicht met bit. Per paard is één eerste was geëindigd in deze rubriek.
voorbrenger toegestaan. Een ieder een plezierige voorbereiding gewenst!

Foto’s renzadels met dank aan Margje van der Starre
en Marjo Scholte van Nibblestar Star Stables.
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LIBERTY KLASSE, CIRCUS OF SERIEUS?

Al enige tijd is tijdens veel shows de liberty-klasse een bijzondere rubriek te noemen. 
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Herkomst en ontwikkeling van de fokkerij
De meeste mensen kennen de Lippizaner als het ras dat de 
hengsten levert voor de Spaanse Rijschool in Wenen. Die 
optredens hebben het ras niet alleen wereldwijd beroemd 
gemaakt maar er ook voor gezorgd dat het bleef bestaan, 
want dat hing nogal eens aan een zijden draadje. Toen na de 

Eerste Wereldoorlog het Oostenrijkse keizerrijk 
ophield te bestaan wilde men ook maar meteen de 

Spaanse Rijschool, inclusief de Lippizaners, 
afschaffen. Gelukkig zag men op tijd in dat deze 

keizerlijke paarden tot het Oostenrijkse culturele erfgoed 
behoorden en dus behouden moesten blijven.

Het waren de keizers van Oostenrijk voor wie het ras werd 
ontwikkeld; vandaar dat de Lippizaner ook wel de 
''Keizerschimmel'' wordt genoemd. In die tijd, omstreeks 
1580, wilde iedereen die ook maar iets betekende een 
Spaans paard bezitten. Dit paard was het ultieme 
statussymbool. De Habsburgse heersers hadden als groot 
voordeel dat hun familie ook over Spanje had geheerst zodat 
zij de mogelijkheid hadden om aan goede Spaanse paarden te 
komen. Die importeerden zij om hun eigen stoeterijen te 
beginnen, met als doel een eigen pronkpaard met Spaans 
bloed te fokken.

Maar wat was er nou zo bijzonder aan het Spaanse paard? 
Om te beginnen weten we nu dat het een oud ras is, in feite 
zo oud dat het een directe navolger is van het Iberische paard 
dat al bekend was in de tijd van de Romeinen. Samen met 
het nauwverwante Numidische paard uit Noord Afrika 
stond het toen al bekend als het beste cavaleriepaard in 
het Romeinse rijk. Het werd beschreven als snel, 
met veel uithoudingsvermogen en ook nog heel mooi. 
Het had een aantal, dat nog steeds in zijn huidige 
nakomelingen te zien zijn.
Allereerst zijn de paarden middelgroot en vrij compact 
gebouwd. Ze hebben ronde lijnen, vooral van het hoofd: een 
bolle voorhoofdslijn, en de hals, die mooi gebogen is, en de 

croupe, die zo rond is dat wel eens van een ''meloencroupe'' voorkwamen waren van 
wordt gesproken. zeer goede kwaliteit en 
Ze hebben weelderig behang, vooral van de manen en de staart, daarom werd gebruik 
die laag ingeplant is, en soms aan de koten. gemaakt van inheemse 
Ze hebben bijzondere gangen, waarbij opgemerkt moet worden merries. De merries 
dat wilde paarden van oorsprong meer gangen kenden dat stap, Sardinia (1776), Spadaglia 
draf en galop, maar ook telgang en diverse vormen van (1778) en Argentina 
gebroken stap en draf, die bekend staan onder verschillende (1767), alledrie 
namen zoals tölt, rack, indian shuffle en wat niet al. In de schimmels, stichtten 
Spaanse paarden was de aanleg voor al die verschillende gangen lijnen die nu nog bestaan.
bewaard gebleven, en sommige ervan werden door selectieve Verder werden uit 
fokkerij verder ontwikkeld of juist verwijderd. Zo werd in de Kladrub ook merries 
Andalusiër, de directe voorouder van de Lippizaner, de aanleg gehaald, evenals uit 
voor gebroken gangen weggeselecteerd ten voordele van de Frederiksborg. Er is een 
verheven gangen. periode geweest dat ook 
Tenslotte hadden Spaanse paarden bijzondere kleuren, want een aantal Arabische 
naast vos, bruin, schimmel of zwart waren er ook nog merries voor de fokkerij 
verschillende soorten van bonte, zoals tobiano, overo en sabino werd ingezet, maar dit 
(niet voor niets Spaanse termen) en verdunde kleuren zoals bleek niet altijd het 
cremello en palomino, en daarnaast ook nog eens de aanleg tot gewenste resultaat te 
die speciale variant van bont die wij nu ''appaloosa'' noemen. hebben.

De Arabier behoort tot 
Dit alles, gecombineerd met de grote wendbaarheid en een ander rassencluster; 
leergierigheid, het snel kunnen stoppen en starten, en de het heeft een andere bouw 
vriendelijke aard van het paard, maakte dat het een zeer gewild dan het Spaanse paard 
ras werd dat, indien men het niet in zijn zuivere vorm kon met een holle neuslijn, 
verkrijgen, ook voor kruisingen zeer geschikt was. Vandaar dat een neiging tot hertenhals en een hoog, vlak kruis. Ook heeft 
iedereen die het zich veroorloven kon inheemse paarden met het andere gangen, veel minder verheven maar ruimer en meer 
Spaans bloed ging verbeteren, en zo is een complete cluster van bedoeld om lange afstanden af te leggen. Herhaald kruisen met 
rassen ontstaan, eerst in Europa, waar zowel de Fries als de Arabisch bloed doet paarden van de Iberische groep, waartoe de 
Kladruber en de Knapstrupper tot deze groep behoren en later Lippizaner behoort, een aantal van hun kenmerkende 
in Amerika waar het Spaanse paard een belangrijke rol speelde eigenschappen verliezen. De neuslijn wordt rechter, de staart 
bij de verovering van dit continent en niet alleen de voorvader hoger ingeplant, en de gangen worden vlakker. 
werd van de mustang maar ook van talloze rassen als de In de periode waarin veel Arabisch bloed werd ingekruist 
Quarter Horse, de Appaloosa, de Criollo, de Paso Fino, (ongeveer vanaf 1840 tot 1880) ontstond er een soort 
enzovoort. tweedeling in het ras: het oude ''Karster type'' en het 

''gearabiseerde type''.
De Lippizaner heeft dus nobele voorzaten en een uitgebreide Uiteindelijk keerde men naar het oude type terug.
familie. Toen de Keizerlijke stoeterij in Lipica gesticht werd 
gebruikte men als stamhengsten dieren die uit andere Zo is de Lippizaner gebleven wat hij was: een Oostenrijkse 
vorstelijke stoeterijen afkomstig waren en al waren gefokt variant van het roemruchte Spaanse paard; een paard dat 
volgens het ''Spaanse recept''. De oudste hengstenlijn is die van misschien wat ''ouderwets'' aandoet maar wel een van de 
Pluto, een Frederiksborger, dus een paard met Spaanse oudste systematisch in stamboekverband gefokte rassen is. Een 
bloedlijnen uit de koninklijke Frederiksborg stoeterij in tijdlang werd het overvleugeld door de moderne warmbloeds en 
Denemarken, geboren in 1765. Daarna volgen Conversano, het Engels Volbloed, maar sinds enige jaren is er weer 
(1767) een zwarte hengst, en Neapolitano (1790), een bruine, hernieuwde belangstelling voor de paarden van het Iberische 
beide Neapolitaners, het Italiaanse ras met Spaanse bloedlijnen rassencluster, dat veel rassen omvat die nu als ''barokpaarden'' 
dat heden ten dage niet meer bestaat. bekend staan. De Lippizaner is er een van.
De Kladruber bestaat als ras nog wel, en is de zwaardere variant Samen met zijn nauwste verwanten, de Lusitano en de PRE 
van de Lippizaner. De hofstoeterij van Kladrub was eerder (ook wel Andalusiër genoemd) is dit ras speciaal gefokt voor de 
gesticht dan die van Lipica en twee Kladruber hengsten, te Hogeschool der dressuur, en het heeft daar dus aanleg voor. 
weten de schimmel Maestoso (1773) en de isabel Favory (1779) Maar ook is het een veelzijdig recreatie- en sportpaard. 
kwamen naar Lipica om het nieuwe ras vorm te geven. Vanzelfsprekend is de Lipizzaner geen onverdienstelijk 
Later werd Arabisch bloed toegevoegd in de vorm van Siglavy competitiepaard voor de moderne dressuur. Menig liefhebber 
(1810), en ontstonden er ook nog twee hengstlijnen van zal zijn Lipizzaner ook kunnen gebruiken in de mensport, zoals 
Hongaarse en Roemeense origine, namelijk Tulipan en Incitato. de Habsburgse keizers overigens ook deden. Zelfs als werkpaard 
De stammoeders van het Lippizaner ras waren gedeeltelijk zijn ze te gebruiken, zoals de boeren in de vroegere 
inheemse merries. Lipica ligt in een gebied dat ''de Karst'' Donaumonarchie en de later daaruit ontstane staten dat deden, 
wordt genoemd en dat gevormd wordt door een want Lippizaners kunnen hard werken en zijn sober in het 
kalksteenplateau. De paarden die hier van oudsher onderhoud. Deze laatste eigenschappen maakt hen ook geschikt De zwarte Neapolitano XXIX-18, halfbroer van "Diamond" 

Wie een Lipizzaner heeft, heeft een bijzonder paard. Dat vindt niet iedereen, 
bijvoorbeeld degenen die een beetje neerbuigend vanaf hun 1.70m. grote 
KWPNer of hun supersnelle Engelse Volbloed op dat compacte witte beestje 
van hoogstens 1.60m. neerkijken. 
Wat dat betreft ervaren ruiters van Arabische Volbloeden zo nu en dan hetzelfde. 
Maar wie ook maar een beetje belangstelling heeft voor historie en een paard 
wil dat niet alleen mooi is, maar ook nog heel hard wil werken en een groot 
uithoudingsvermogen heeft, die zou voor een Lipizzaner kunnen kiezen. 

Bruine Lipizzaner dochter van "Diamond"  
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dat heden ten dage niet meer bestaat. bekend staan. De Lippizaner is er een van.
De Kladruber bestaat als ras nog wel, en is de zwaardere variant Samen met zijn nauwste verwanten, de Lusitano en de PRE 
van de Lippizaner. De hofstoeterij van Kladrub was eerder (ook wel Andalusiër genoemd) is dit ras speciaal gefokt voor de 
gesticht dan die van Lipica en twee Kladruber hengsten, te Hogeschool der dressuur, en het heeft daar dus aanleg voor. 
weten de schimmel Maestoso (1773) en de isabel Favory (1779) Maar ook is het een veelzijdig recreatie- en sportpaard. 
kwamen naar Lipica om het nieuwe ras vorm te geven. Vanzelfsprekend is de Lipizzaner geen onverdienstelijk 
Later werd Arabisch bloed toegevoegd in de vorm van Siglavy competitiepaard voor de moderne dressuur. Menig liefhebber 
(1810), en ontstonden er ook nog twee hengstlijnen van zal zijn Lipizzaner ook kunnen gebruiken in de mensport, zoals 
Hongaarse en Roemeense origine, namelijk Tulipan en Incitato. de Habsburgse keizers overigens ook deden. Zelfs als werkpaard 
De stammoeders van het Lippizaner ras waren gedeeltelijk zijn ze te gebruiken, zoals de boeren in de vroegere 
inheemse merries. Lipica ligt in een gebied dat ''de Karst'' Donaumonarchie en de later daaruit ontstane staten dat deden, 
wordt genoemd en dat gevormd wordt door een want Lippizaners kunnen hard werken en zijn sober in het 
kalksteenplateau. De paarden die hier van oudsher onderhoud. Deze laatste eigenschappen maakt hen ook geschikt De zwarte Neapolitano XXIX-18, halfbroer van "Diamond" 

Wie een Lipizzaner heeft, heeft een bijzonder paard. Dat vindt niet iedereen, 
bijvoorbeeld degenen die een beetje neerbuigend vanaf hun 1.70m. grote 
KWPNer of hun supersnelle Engelse Volbloed op dat compacte witte beestje 
van hoogstens 1.60m. neerkijken. 
Wat dat betreft ervaren ruiters van Arabische Volbloeden zo nu en dan hetzelfde. 
Maar wie ook maar een beetje belangstelling heeft voor historie en een paard 
wil dat niet alleen mooi is, maar ook nog heel hard wil werken en een groot 
uithoudingsvermogen heeft, die zou voor een Lipizzaner kunnen kiezen. 

Bruine Lipizzaner dochter van "Diamond"  



voor het werk over langere afstanden, al dan niet 
in wedstrijdvorm.

Vanuit Lipica zijn de Lippizaners verspreid over 
tal van andere stoeterijen, zoals Piber in 
Oostenrijk, dat de hengsten voor de Spaanse 
Rijschool levert (en die rijschool heet ''Spaans'' 
omdat de paarden van Spaanse bloedlijnen waren 
en in feite dus nog steeds zijn) en Szilvasvarad in 
Hongarije, Simbata de Jos in Roemenië en 
Topolcianky in Slowakije. Elk van die stoeterijen 
heeft een eigen type gefokt, soms meer voor de 
hogeschool dressuur, soms meer als wagenpaard, 
soms zelfs meer als paard dat ook voor de boeren 
van nut kan zijn. Zo zijn in Lipica de 
verschillende kleuren die het ras had, zoals zwart, 
isabel, bruin, vos, palomino en zelfs appaloosa, 
zoals te zien op het beroemde schilderij van 
George Hamilton uit 1727, praktisch allemaal 
verdwenen en is de schimmelfactor in bijna elk 
paard aanwezig. De oorspronkelijke kleuren zijn 
alleen nog te zien bij de veulens, die doorgaans 
zwart of bruin geboren worden, maar met het 
ouder worden verkleuren bijna alle paarden via 
allerlei gradaties grijs naar wit.
In andere stoeterijen echter werd de 
schimmelkleur als niet erg praktisch voor het het Spaanse paard is wel lichter, vooral in het fundament, dan 
dagelijkse werk gezien, want om zo'n paard mooi te houden de Lippizaner. Ook kampt het met zijn eigen problemen, zoals 
moet je steeds heel goed poetsen, dus daar bleven de donkerder een vallende manenkam, en niet altijd even correcte 
kleuren als bruin en vos iets meer bewaard. Ook zie je daar wel beenstanden.
eens een zwarte Lippizaner. Bij het hedendaagse gebruik van Arabisch bloed loopt men 
Verder is er variatie in type: sommige stoeterijen zien de tegen het probleem aan dat de Arabier niet alleen tot een 
paarden liever wat zwaarder en krachtiger, andere wat eleganter andere rassengroep behoort en dus fundamenteel anders is dan 
en lichter. Soms ''arabiseert'' men het paard wat meer, soms de Lippizaner, maar ook dat de nadruk bij de huidige 
neigt men meer tot uitgesproken ramshoofden. Er wordt wel Arabierenfokkerij lijkt te liggen op het fokken van showpaarden 
eens van uit gegaan dat het type van de Lippizaner samenhangt wiens bouw totaal anders is dan die van de Lippizaner. Als je 
met de hengstenlijn, (zo zouden de paarden van de Siglavy-lijn dan toch Arabisch bloed wil inkruisen is het aan te raden geen 
meer Arabische kenmerken hebben dan die van de andere showarabier te gebruiken en misschien zelfs de voorkeur te 
lijnen), maar in de praktijk is dat niet altijd zichtbaar. geven aan een Shagya-Arabier (een oud Arabische halfbloedras 

dat ook in de voormalige Donaumonarchie is ontwikkeld en 
De reden daarvan is dat men het liefst de hengstenlijnen zelfs hier en daar gelijksoortige voorouders heeft).
afwisselt bij het fokken om inteelt te voorkomen. Het ras is niet Een gebruikskruising die goede sportpaarden kan opleveren is 
heel talrijk en de fokbasis is ook niet al te breed. Oorlogen Lippizaner x Orlow-draver; een sterke combinatie voor het 
hebben in het verleden het ras veel schade toegebracht, fokken van paarden voor de vierspansport.
recentelijk ook die in het voormalige Joegoslavië, en de Maar daar zijn raszuivere Lippizaners ook heel goed voor, zoals 
bloedbasis vernauwd. Inteeltdepressies kunnen een ernstige vele Hongaarse wedstrijdmenners hebben laten zien, en ook 
bedreiging voor het ras betekenen, zoals het in Piber deed. Het Felix Brasseur uit België.
kan het immuunsysteem minder efficiënt maken, zodat 
wanneer zich er een infectie voordoet meteen de hele kudde Dus kruisen? De echte liefhebber van de Lippizaner heeft ze het 
gevaar loopt. liefst toch onvermengd, want het ras heeft vele talenten en het 
Vandaar dat internationale samenwerking en uitwisseling van is nog maar de vraag of het nog te ''verbeteren'' is met ander 
fokmateriaal tussen de diverse fokkerijen van groot belang is. bloed. 
De Lipizzan International Federation (L.I.F.), waar het Het is een bijzonder paard en wie er eens zijn hart aan verloren 
Nederlandse Lippizanerstamboek ook bij aangesloten is, is daar heeft blijft eraan verslingerd. Rijdend op een keizerschimmel 
een belangrijk instrument voor. (of een keizerbruine, want die komen ook voor) waan je je zelf 
In het verleden is ook getracht genetische variatie aan te een keizer….
brengen door kruisingen. Zo is gekruist met Andalusisch en 
Arabisch bloed (resp. de hengsten Honroso en Gazlan in Piber). Lippizaners in de sport
Bij het gebruik van de Andalusiër of PRE blijft men binnen het Naast de wens om de Lippizaner als historisch 'monument' en 
rassencluster en zal het type niet zo heel veel veranderen, maar cultureel erfgoed te behouden, is er ook de tendens ontstaan 
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om de Lippizaner zodanig te fokken en houden dat deze als onbedoeld problemen creëren”.
modern sportpaard furore kan maken en zich op topniveau kan Thamar begon ooit op haar inmiddels twintig jaar oude 
meten met andere 'dressuur' kanonnen. palomino pony Cherefna in de dressuur en bereikt daarmee het 
Modern en klassiek gaan niet altijd hand in hand. Het type hoogste niveau in de ponydressuur. Daarna stapte zij met deze 
(top)sportlippizaner, lijkt op sommige punten af te wijken van jeugdliefde over naar de seniorendressuur en won ook daar elke 
de Lippizaners die dit jaar op de Nationale Keuring eerste wedstrijd. Inmiddels heeft zij vele paarden telkens naar het 
premies in de wacht sleepten. Beide types zijn mooi en kennen hoogst haalbare gebracht en bereikte met haar topper Ioka het 
hun eigen schare van bewonderaars. De Nationale Keuring Grand Prix niveau.
werd op 29 september gehouden op het landgoed van Moravita 
te Coevorden, een fokkerij en trainingsstal welke zich Thamar heeft een voorliefde voor Lippizaners. Eerder slaagde 
specialiseert in barokke raspaarden als de Lippizaner, de Pura haar vader erin om een kostbare kudde van jonge merries en 
Raza Española en de Frederiksborger. Daarnaast is het echtpaar hengsten te kopen van Simbata de Jos, de Roemeense 
Ton en Aletta van Duivenoorden van Moravita, een van de staatsstoeterij. Gewoonlijk zijn deze raspaarden, 
grootste Lippizanerfokkers in Nederland. Zij brachten eerder staatseigendom, niet te koop voor buitenlanders. De vader van 
(uit eigen fok) al prachtige eerste premie- en keuringswinnaars Thamar slaagde er niet alleen in om een belangrijke groep van 
voort. Ook dit jaar gooiden hun paarden hoge ogen bij de jury. drie hengsten en een handvol merries te kopen, maar tevens 
Het 'eerste premie' type Lippizaner doet erg klassiek aan, met wist hij twee zwarte hengsten te bemachtigen. Wereldwijd 
een mooi convex neusprofiel, hoog geplaatste ogen, sterk en waren (en/of zijn) er slechts zes zwarte Lippizaner hengsten!
compact van lichaam. Neapolitano XXIX-22 (Diamond) wordt momenteel 

uitgebracht op Intermediair niveau. Deze mooie negenjarig 
Daarnaast bezochten wij de gerenommeerde sportstal schimmelhengst van ruim 1.60m  op een vroegere keuring ook 
Thafalonie Stables te Hilvarenbeek, welke geleid wordt door beloond met een eerste premie  heeft van de drie voor het 
Grand Prix dressuuramazone Thamar Gotthjalpsen. Haar drie meeste nageslacht gezorgd. Diamond geeft soms gekleurde 
Lippizaner hengsten presteren allemaal op Subtopniveau en zijn nakomelingen en fokt vooral zijn schitterende bewegingen 
daarnaast erg in trek voor modellenwerk en filmwerk. door. Kenners noemen hem een hengst van het gearabiseerde 
Naast het fokken met gewone warmbloedpaarden als haar type. Zijn hoofd en lichaamsbouw zijn erg edel.
Grand Prix merrie Ioka, houdt Thamar zich bezig met het 
promoten van de Lippizaner als sportpaard. Door haar De zwarte, tienjarige en 1.63m hoge Neapolitano (Nap) wordt 

uitgebracht in de Prix St. Georges. Deze 
ongelooflijk imponerende hengst ziet eruit 
als een superster. Met zijn weelderige 
haardos, prachtige hoofd en spectaculaire 
gangen is hij eveneens erg in trek voor 
modellenwerk. Zijn charisma straalt je 
tegemoet. Nap heeft dezelfde vader als 
Diamond en is ook van het langbenige 
gearabiseerde type.

De zwarte achtjarige Siglavy Capriola 
(Ziggy) van 1.61m, wordt liefkozend door 
Thamar “ADHD-tje” genoemd. Hij is tevens 
de Benjamin van de stal. Ziggy heeft ruime 
bewegingen en houdt erg van het 'losgooien'. 
Als een dolle raast hij door de paddock. 
Hij is erg energiek, maar leert net als zijn 
stalgenoten zeer snel en heeft een goed 
karakter.
De vrolijke Ziggy toont zich bij het 
losgooien als een balletje elastiek. In 2003 
werd deze bewegingskunstenaar benoemd 
tot Barok sportpaard van het jaar. 

sportieve carriere en ervaring als fokker van sportpaarden, bezit Ziggy is  ondanks zijn Arabische hengstenlijn  het meest barok 
zij gedegen kennis van de correcte conformatie van in type.
sportpaarden. Thamar,”In Nederland wordt er weer te veel voor De kwaliteit van deze Lippizaner hengsten is heel hoog en een 
de sport gefokt. Zo wil men een achterhand welke een bezoek aan deze stal is een aanrader voor wie atletische 
dressuurpaard gemakkelijk onder kan brengen, maar men Lipizzaners eens aan het werk wil zien. 
vergeet dat die achterhand dusdanig gebouwd moet zijn dat het De schare van bewonderaars is nog kleiner dan die van de 
de noodzakelijke hoek nog maakt. Ook geldt dit voor Volbloed Arabier en alhoewel kruisingen in Nederland nog 
bijvoorbeeld de schouder. Fokt men een bouw die voor de sport niet eens op kleine schaal worden gefokt, zien wij als liefhebber 
handig is, maar niet meer paard-eigen is, dan kan men van beide rassen wel mogelijkheden.

Neapolitano XXIX-22 (Diamond) elegant "Arabisch" type  

Siglavy Capriola, zwarte hengst, barok van type, echter uit 
een Arabische hengstenlijn. 



voor het werk over langere afstanden, al dan niet 
in wedstrijdvorm.

Vanuit Lipica zijn de Lippizaners verspreid over 
tal van andere stoeterijen, zoals Piber in 
Oostenrijk, dat de hengsten voor de Spaanse 
Rijschool levert (en die rijschool heet ''Spaans'' 
omdat de paarden van Spaanse bloedlijnen waren 
en in feite dus nog steeds zijn) en Szilvasvarad in 
Hongarije, Simbata de Jos in Roemenië en 
Topolcianky in Slowakije. Elk van die stoeterijen 
heeft een eigen type gefokt, soms meer voor de 
hogeschool dressuur, soms meer als wagenpaard, 
soms zelfs meer als paard dat ook voor de boeren 
van nut kan zijn. Zo zijn in Lipica de 
verschillende kleuren die het ras had, zoals zwart, 
isabel, bruin, vos, palomino en zelfs appaloosa, 
zoals te zien op het beroemde schilderij van 
George Hamilton uit 1727, praktisch allemaal 
verdwenen en is de schimmelfactor in bijna elk 
paard aanwezig. De oorspronkelijke kleuren zijn 
alleen nog te zien bij de veulens, die doorgaans 
zwart of bruin geboren worden, maar met het 
ouder worden verkleuren bijna alle paarden via 
allerlei gradaties grijs naar wit.
In andere stoeterijen echter werd de 
schimmelkleur als niet erg praktisch voor het het Spaanse paard is wel lichter, vooral in het fundament, dan 
dagelijkse werk gezien, want om zo'n paard mooi te houden de Lippizaner. Ook kampt het met zijn eigen problemen, zoals 
moet je steeds heel goed poetsen, dus daar bleven de donkerder een vallende manenkam, en niet altijd even correcte 
kleuren als bruin en vos iets meer bewaard. Ook zie je daar wel beenstanden.
eens een zwarte Lippizaner. Bij het hedendaagse gebruik van Arabisch bloed loopt men 
Verder is er variatie in type: sommige stoeterijen zien de tegen het probleem aan dat de Arabier niet alleen tot een 
paarden liever wat zwaarder en krachtiger, andere wat eleganter andere rassengroep behoort en dus fundamenteel anders is dan 
en lichter. Soms ''arabiseert'' men het paard wat meer, soms de Lippizaner, maar ook dat de nadruk bij de huidige 
neigt men meer tot uitgesproken ramshoofden. Er wordt wel Arabierenfokkerij lijkt te liggen op het fokken van showpaarden 
eens van uit gegaan dat het type van de Lippizaner samenhangt wiens bouw totaal anders is dan die van de Lippizaner. Als je 
met de hengstenlijn, (zo zouden de paarden van de Siglavy-lijn dan toch Arabisch bloed wil inkruisen is het aan te raden geen 
meer Arabische kenmerken hebben dan die van de andere showarabier te gebruiken en misschien zelfs de voorkeur te 
lijnen), maar in de praktijk is dat niet altijd zichtbaar. geven aan een Shagya-Arabier (een oud Arabische halfbloedras 

dat ook in de voormalige Donaumonarchie is ontwikkeld en 
De reden daarvan is dat men het liefst de hengstenlijnen zelfs hier en daar gelijksoortige voorouders heeft).
afwisselt bij het fokken om inteelt te voorkomen. Het ras is niet Een gebruikskruising die goede sportpaarden kan opleveren is 
heel talrijk en de fokbasis is ook niet al te breed. Oorlogen Lippizaner x Orlow-draver; een sterke combinatie voor het 
hebben in het verleden het ras veel schade toegebracht, fokken van paarden voor de vierspansport.
recentelijk ook die in het voormalige Joegoslavië, en de Maar daar zijn raszuivere Lippizaners ook heel goed voor, zoals 
bloedbasis vernauwd. Inteeltdepressies kunnen een ernstige vele Hongaarse wedstrijdmenners hebben laten zien, en ook 
bedreiging voor het ras betekenen, zoals het in Piber deed. Het Felix Brasseur uit België.
kan het immuunsysteem minder efficiënt maken, zodat 
wanneer zich er een infectie voordoet meteen de hele kudde Dus kruisen? De echte liefhebber van de Lippizaner heeft ze het 
gevaar loopt. liefst toch onvermengd, want het ras heeft vele talenten en het 
Vandaar dat internationale samenwerking en uitwisseling van is nog maar de vraag of het nog te ''verbeteren'' is met ander 
fokmateriaal tussen de diverse fokkerijen van groot belang is. bloed. 
De Lipizzan International Federation (L.I.F.), waar het Het is een bijzonder paard en wie er eens zijn hart aan verloren 
Nederlandse Lippizanerstamboek ook bij aangesloten is, is daar heeft blijft eraan verslingerd. Rijdend op een keizerschimmel 
een belangrijk instrument voor. (of een keizerbruine, want die komen ook voor) waan je je zelf 
In het verleden is ook getracht genetische variatie aan te een keizer….
brengen door kruisingen. Zo is gekruist met Andalusisch en 
Arabisch bloed (resp. de hengsten Honroso en Gazlan in Piber). Lippizaners in de sport
Bij het gebruik van de Andalusiër of PRE blijft men binnen het Naast de wens om de Lippizaner als historisch 'monument' en 
rassencluster en zal het type niet zo heel veel veranderen, maar cultureel erfgoed te behouden, is er ook de tendens ontstaan 
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om de Lippizaner zodanig te fokken en houden dat deze als onbedoeld problemen creëren”.
modern sportpaard furore kan maken en zich op topniveau kan Thamar begon ooit op haar inmiddels twintig jaar oude 
meten met andere 'dressuur' kanonnen. palomino pony Cherefna in de dressuur en bereikt daarmee het 
Modern en klassiek gaan niet altijd hand in hand. Het type hoogste niveau in de ponydressuur. Daarna stapte zij met deze 
(top)sportlippizaner, lijkt op sommige punten af te wijken van jeugdliefde over naar de seniorendressuur en won ook daar elke 
de Lippizaners die dit jaar op de Nationale Keuring eerste wedstrijd. Inmiddels heeft zij vele paarden telkens naar het 
premies in de wacht sleepten. Beide types zijn mooi en kennen hoogst haalbare gebracht en bereikte met haar topper Ioka het 
hun eigen schare van bewonderaars. De Nationale Keuring Grand Prix niveau.
werd op 29 september gehouden op het landgoed van Moravita 
te Coevorden, een fokkerij en trainingsstal welke zich Thamar heeft een voorliefde voor Lippizaners. Eerder slaagde 
specialiseert in barokke raspaarden als de Lippizaner, de Pura haar vader erin om een kostbare kudde van jonge merries en 
Raza Española en de Frederiksborger. Daarnaast is het echtpaar hengsten te kopen van Simbata de Jos, de Roemeense 
Ton en Aletta van Duivenoorden van Moravita, een van de staatsstoeterij. Gewoonlijk zijn deze raspaarden, 
grootste Lippizanerfokkers in Nederland. Zij brachten eerder staatseigendom, niet te koop voor buitenlanders. De vader van 
(uit eigen fok) al prachtige eerste premie- en keuringswinnaars Thamar slaagde er niet alleen in om een belangrijke groep van 
voort. Ook dit jaar gooiden hun paarden hoge ogen bij de jury. drie hengsten en een handvol merries te kopen, maar tevens 
Het 'eerste premie' type Lippizaner doet erg klassiek aan, met wist hij twee zwarte hengsten te bemachtigen. Wereldwijd 
een mooi convex neusprofiel, hoog geplaatste ogen, sterk en waren (en/of zijn) er slechts zes zwarte Lippizaner hengsten!
compact van lichaam. Neapolitano XXIX-22 (Diamond) wordt momenteel 

uitgebracht op Intermediair niveau. Deze mooie negenjarig 
Daarnaast bezochten wij de gerenommeerde sportstal schimmelhengst van ruim 1.60m  op een vroegere keuring ook 
Thafalonie Stables te Hilvarenbeek, welke geleid wordt door beloond met een eerste premie  heeft van de drie voor het 
Grand Prix dressuuramazone Thamar Gotthjalpsen. Haar drie meeste nageslacht gezorgd. Diamond geeft soms gekleurde 
Lippizaner hengsten presteren allemaal op Subtopniveau en zijn nakomelingen en fokt vooral zijn schitterende bewegingen 
daarnaast erg in trek voor modellenwerk en filmwerk. door. Kenners noemen hem een hengst van het gearabiseerde 
Naast het fokken met gewone warmbloedpaarden als haar type. Zijn hoofd en lichaamsbouw zijn erg edel.
Grand Prix merrie Ioka, houdt Thamar zich bezig met het 
promoten van de Lippizaner als sportpaard. Door haar De zwarte, tienjarige en 1.63m hoge Neapolitano (Nap) wordt 

uitgebracht in de Prix St. Georges. Deze 
ongelooflijk imponerende hengst ziet eruit 
als een superster. Met zijn weelderige 
haardos, prachtige hoofd en spectaculaire 
gangen is hij eveneens erg in trek voor 
modellenwerk. Zijn charisma straalt je 
tegemoet. Nap heeft dezelfde vader als 
Diamond en is ook van het langbenige 
gearabiseerde type.

De zwarte achtjarige Siglavy Capriola 
(Ziggy) van 1.61m, wordt liefkozend door 
Thamar “ADHD-tje” genoemd. Hij is tevens 
de Benjamin van de stal. Ziggy heeft ruime 
bewegingen en houdt erg van het 'losgooien'. 
Als een dolle raast hij door de paddock. 
Hij is erg energiek, maar leert net als zijn 
stalgenoten zeer snel en heeft een goed 
karakter.
De vrolijke Ziggy toont zich bij het 
losgooien als een balletje elastiek. In 2003 
werd deze bewegingskunstenaar benoemd 
tot Barok sportpaard van het jaar. 

sportieve carriere en ervaring als fokker van sportpaarden, bezit Ziggy is  ondanks zijn Arabische hengstenlijn  het meest barok 
zij gedegen kennis van de correcte conformatie van in type.
sportpaarden. Thamar,”In Nederland wordt er weer te veel voor De kwaliteit van deze Lippizaner hengsten is heel hoog en een 
de sport gefokt. Zo wil men een achterhand welke een bezoek aan deze stal is een aanrader voor wie atletische 
dressuurpaard gemakkelijk onder kan brengen, maar men Lipizzaners eens aan het werk wil zien. 
vergeet dat die achterhand dusdanig gebouwd moet zijn dat het De schare van bewonderaars is nog kleiner dan die van de 
de noodzakelijke hoek nog maakt. Ook geldt dit voor Volbloed Arabier en alhoewel kruisingen in Nederland nog 
bijvoorbeeld de schouder. Fokt men een bouw die voor de sport niet eens op kleine schaal worden gefokt, zien wij als liefhebber 
handig is, maar niet meer paard-eigen is, dan kan men van beide rassen wel mogelijkheden.

Neapolitano XXIX-22 (Diamond) elegant "Arabisch" type  

Siglavy Capriola, zwarte hengst, barok van type, echter uit 
een Arabische hengstenlijn. 



M

DE  10 VRAGEN AAN 
KARIN DE GRAAF-WOLF
Door: Annelieke Stoop Bestgaand werd. Dit 

was in 1992 in Den 
1. Kunt u zich even kort voorstellen? Bosch met mijn hengst Poros T. Ook waren voor mij mooie 
Ik ben Karin de Graaf-Wolf en ik woon in Spakenburg. Ik ben momenten als ik verdere kampioenschappen won. Wat voor mij 
43 jaar en ik rijd al vanaf mijn achtste jaar. Op mijn dertiende ook een heel bijzonder moment is, was toen ons eerste veulentje 
had ik mijn eerste Volbloed Arabier. werd geboren. Dat was heel erg speciaal en hier leefden we ook 

echt naartoe. We hadden een geboortealarm aangeschaft wat 
2. Wat is uw betrokkenheid met het Arabisch iedere nacht wel 3-4 keer afging en iedere keer gingen we er Volbloedpaard en hoe is dat zo gekomen?

naartoe. Uiteindelijk toen het veulentje geboren werd waren we Ik was altijd al weg van een Arabier en las alle boekjes van De zo moe dat we er bijna niet meer van genieten konden maar het Zwarte Hengst. Ik wilde ook altijd al graag een zwarte Arabier was een prachtige gebeurtenis.maar omdat deze voor een jong meisje niet te betalen waren, 
heb ik naar hard sparen mijn eerste Arabier kunnen kopen. Dit 8. Heeft u wel eens specifieke karakterproblemen 
was een ruin, Jamal gefokt door de Fam. Tergau van de hengst meegemaakt met paarden en hoe heeft u deze opgelost?
Atik. Dit was mijn eerste Arabier die ik kocht ong. op 13/14 Ja, ik heb wel karakterproblemen met paarden meegemaakt. Ik 
jarige leeftijd. Met hem heb ik ook altijd wedstrijden gereden bij ga liever geen namen van deze paarden noemen. Eentje heb ik er 
het AVS en bij de KNHS tot en met M1 dressuur. inmiddels verkocht toen ik hem had goed gekregen. Dit paard 

was heel dominant en was verreden. Ik heb dit paard toch nog 
3. Welke bloedlijn spreekt u het meeste aan? zo ver gekregen dat ik hem in driekwart jaar van niks naar het Z 
Mij spreken eigenlijk niet echt bepaalde bloedlijnen aan. Ik kijk met winstpunten heb gereden. Uiteindelijk is het een super 
meer naar het paard of ik het paard mooi vind, of het paard mij braaf paard geworden. Ik heb dit opgelost door heel consequent 
aanspreekt en natuurlijk de bewegingen voor de sport vind ik te zijn, en niet alleen als ik er op zit maar ook tijdens het 
ook heel belangrijk. Het moet wel een echte Arabier zijn om te poetsen, leiden aan de hand etc. en constant corrigeren maar 
zien en hij moet groot zijn.  ook weer belonen als het goed is. Rijtechnische problemen zijn 

op te lossen door bij het begin te beginnen en af en toe ook een 4. Welke wedstrijdtak vindt u het leukst?
flinke stap terug te doen. Ook als je op Z niveau zit en het lukt Ik vind de dressuursport het leukste om te doen. Het samenspel 
een tijdje niet dan is het goed om weer aan de basis te werken. met het paard, het trainen naar een bepaald doel, steeds verder 
Het belangrijkste is de basis bijvoorbeeld; het paard moet zien te komen dat vind ik het mooiste om te doen. Soms moet 
rechtlopen, het paard is aan het been en komt ook weer netjes je ook een stapje terug doen maar elke keer dat je een stapje 
op de teugel terug. Als de basis goed is dan lukken de verder komt geeft dat zoveel voldoening. Ik vind het ook heel 
oefeningen vaak ook wel.mooi om naar te kijken maar vooral om zelf te rijden. 

9. Wat zou u anders willen zien binnen de 5. Hoe traint u? Wordt u begeleid/heeft u les?
Arabierenwereld en/of het AVS? Hoe zou u dit veranderen?Ik les momenteel nog steeds bij M. Dorestein en F. Jespers. 
Ik zou graag willen dat er naar een grote of buitenlandse Daarnaast maak ik ook veel buitenritten en af en toe krijgen de 
wedstrijd wat meer begeleiding zou kunnen komen en ook een paarden een paar dagen rust. In de zomer gaan de 
financiële tegemoetkoming. Ik zou het heel leuk vinden als het paarden ook de wei op of gaan we een keertje 
AVS ons daarin zou willen steunen. Ik bedoel daarmee echt niet wandelen. 
alleen de Z ruiters mee maar ook de talenten binnen de jeugd of 
volwassenen. Ik doe ook af en toe aan shows mee maar ik vind 6. Hoe bereidt u uw paarden voor op een 
het jammer dat de gezelligheid en het amateuristische karakter wedstrijd?
vergeleken met vroeger weg is waarbij de meeste mensen aan Ik train naar een wedstrijd toe door wat 
Bestgaand maar ook aan de show meededen. vaker dressuurmatig te rijden. Vooral 

voor de laatste wedstrijd van de 
10. Tot slot: Welke goede raad zou u de jeugdleden van competitie en het Nederlands 
het AVS willen meegeven?Kampioenschap hebben we iedere dag 
Wat ik de AVS jeugd en vooral de ouders mee zou willen geven fanatiek getraind.
is dat de ouders de kinderen teveel pushen. Ik zie dit vooral veel 
met het lesgeven om mij heen. Ik vind de reclames op tv 7. Wat is het mooiste/leukste 
tegenwoordig heel erg goed dat kinderen hun spel terug moeten moment dat u ooit heeft meegemaakt 
krijgen. Houd plezier in het rijden en alles eromheen. Het draait met de paarden?
niet alleen om wedstrijden maar het draait om je paard en het Een van de mooiste momenten die ik 
plezier wat je erin hebt, ongeacht wat je met je paard doet.heb, was dat ik Europees Kampioen 
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DAWRA JUBILEUM!10-JARIG 
Door: Krista Sterrenburg zoals de WRAN, DPHC of onder de 
Foto’s: Jos Karouw - Picturelifestyle.nl FNW. Maar ook een succesformule met 

het Arabisch Volbloed Paarden 
Meerdere keren hebben DAWRA leden hun Arabier al naar een Stamboek Nederland: de AVS Western 
Nederlands Kampioenstitel bij de WRAN kunnen rijden, de Riding Cup is inmiddels traditie 
onderdelen Western Horsemanship, Trail, Versatile Horse en geworden. Dit jaar wordt deze show 
Western Riding zijn hierbij favoriet! De Arabier blijkt dus goed alweer voor de zevende keer verreden! 
en divers inzetbaar in de westernsport. Een dag vol Arabisch geweld, een 
In de afgelopen jaren van haar bestaan heeft de DAWRA veel keuring, zadelrubrieken en de 
aandacht besteed aan promotie en ontwikkeling van de sport. westernwedstrijd. Uit deze 
Diverse clinics zijn ook georganiseerd. Met groot succes samenwerking met het stamboek blijkt 
kunnen we wel zeggen, want alle clinics zijn niet alleen goed ook een stuk erkenning voor de 
bezocht door DAWRA leden, maar ook westernruiters met prestaties van de Arabieren. Mits er 
diverse rassen weten de DAWRA clinics te vinden! De voldoende punten zijn verzameld kan 
oefenwedstrijddagen zijn inmiddels een begrip, de In Hand een lid voor haar of zijn paard het 
Trail clinics vinden ook gretig aftrek en daarnaast schuwt de Western Prestatie Predikaat aanvragen!
DAWRA reining clinics, working cowhorseclinics en Sinds twee jaar heeft de DAWRA ook haar eigen Nederlands 
hunterclinics niet! Kampioenschap. In aanloop naar het eerste kampioenschap 
Uiteraard staan shows ook altijd weer op het programma, hetzij heeft de DAWRA ook een masterclass verzorgd, voor alle 
alleen of in samenwerking met andere westernverenigingen ruiters die aan het NK wilden deelnemen. Maandelijkse 

trainingen, teambuilding, vooruitgang, het was er allemaal in 
terug te vinden, een mooi en goed intiatief. 
Een aantal jaar zijn nu ook de 'mixers' actief. Van diverse 
kanten kreeg de DAWRA de vraag of ook paarden met 
aantoonbaar minimaal 50% Arabisch bloed konden 
deelnemen. De fokkerij van Quarabs wint ook steeds meer 
terrein en de DAWRA geeft hieraan graag de ruimte; zij zijn 
dus ook van harte welkom op de DAWRA shows. In de 
toekomst hopen wij ook dat hier zoveel animo gegroeid is dat 
we hen een volwaardig NK aan kunnen bieden!
In de tien jaar dat de DAWRA nu bestaat kunnen we wel 
spreken van een hechte, enthousiaste groep, die elkaar steunt op 
de grote wedstrijden en sportief met elkaar en tegen elkaar 
strijdt. Allemaal absoluut overtuigd van de kwaliteit van het 
Arabisch Volbloed paard! 
Uiteraard willen we dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten 

Wat in 1998 begon als een klein groepje liefhebbers van Arabische Volbloed 
paarden die 'toevallig' westernreden, niet onverdienstelijk ook, is uitgegroeid tot 
een mooie club met nog steeds liefhebbers van Arabische Volbloedpaarden met 
een bewuste keuze voor de westernsport.
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In aanvulling op de jaarlijkse Dressuurcompetitie gaan we in 
2008 vanuit het AVS starten met een Endurancecompetitie voor 
Arabische Volbloedpaarden voor leden en donateurs van het 
AVS. Voor deze competitie hebben we zeven bestaande 
endurance wedstrijden geselecteerd waarin endurance 
combinaties punten kunnen verdienen, uiteraard onderscheid 
makend tussen de klassen I t/m IV, volgens KNHS norm.
Maak je klassepromotie dit jaar, dan doe je mee aan de 
Endurancecompetitie in de klasse waarin je de meeste starts 
hebt gehad in 2008.

De volgende wedstrijden hebben we uitgezocht:
1. Kootwijk, 19 april
2. Ommen-Vechtdal, 27 april
3. Zelhem, 10 mei
4. Utrechtse heuvelrug, 31 mei
5. Ginkelseheide, 5 juli
6. Katwijk, 4 oktober
7. Wanroy-Peelrand, 18 oktober

De punten worden als volgt verdeeld over de officiële uitslag van de 
wedstrijd:
1e Arabisch Volbloedpaard in klasse: 10 punten
2e Arabisch Volbloedpaard in klasse:   8 punten
3e Arabisch Volbloedpaard in klasse:   6 punten
4e Arabisch Volbloedpaard in klasse:   4 punten
5e Arabisch Volbloedpaard in klasse:   2 punten

- Voor klasse I en II geldt dat je minimaal drie maal gefinisht en goedgekeurd 
moet zijn. De beste drie uitslagen tellen dan voor de competitie. 
- Voor klasse III geldt een minimum van twee goedgekeurde finishes en tellen we 
de beste twee prestaties 
- Voor klasse IV geldt minimaal één goedgekeurde finish en telt er dus één als 
beste prestatie. 

Je mag natuurlijk aan meerdere wedstrijden meedoen dan het 
gestelde minimum en jezelf verbeteren, maar wees zuinig op je 
paard ! Je kunt je opgeven voor de Endurance Competitie, 
geheel gratis bij cara_daaf@hotmail.com 
Je moet natuurlijk wel lid of donateur van het AVS zijn en op 
een Arabisch Volbloedpaard starten. Cara zal controleren of je 
inderdaad lid of donateur bent en of je paard een Arabisch 
Volbloed is. Het AVS gaat in ieder geval voor hele mooie prijzen 
zorgen voor de winnaars!
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BELANGRIJK

AVS 
COMPETITIE

ENDURANCE

Hengstenkeuring en -Gala, KNHS Centrum te Ermelo Regionale Keuring West, Oudkarspel

Oefendag Dressuur, The Kossack Stud, Beemster AVS NK Dressuur, Stal Johan Laseur, Soest

Fokkerij voorlichtingsavond. Arabian Horse Weekend 
Thema: entingen, ontwormen, rhino en influenza. AVS/KNHS Dressuurwedstrijd, 
KNHS Centrum te Ermelo, aanvang: 20.00 uur Manege de Pijnhorst, St.Oedenrode

DAWRA Oefenwedstrijddag, Stuifzand Regionale Keuring Zuid, Manege de Pijnhorst, 
St.Oedenrode

DAWRA Oefenwedstrijddag, Bleiswijk
Regionale Keuring Noord, Hippisch Centrum, Exloo

Dressuur en oefenspringen, 
Manege de Achterhoek, IJzerlo Lowland Arabian Cup, 

International ECAHO B-Show
Hippisch Centrum, Exloo

Amateurkeuring, manege Groenendaal, Bunschoten

Arabissimo, HC de Schalm, Renswoude
DAWRA AVS Western Riding Cup 2008, Bunschoten

Nationale Keuring, 
Hemelvaart KNHS Dressuur, The Kossack Stud, Beemster KNHS Centrum te Ermelo

Deurne International Cup, ECAHO B Show, Deurne North European Derby 2008, Duindigt

23 februari 2008 25 mei 2008

22 maart 2008 31 mei 2008

28 maart 2008 28 juni 2008

30 maart 2008 29 juni 2008

13 april 2008
9 augustus 2008

20 april 2008
9 augustus en 10 augustus 2008

26 april 2008

30 augustus en 31 augustus 2008
26 april 2008

6 september en 7 september 2008
1 mei 2008

3 en 4 mei 2008 14 september 2008

AVS EVENEMENTENKALENDER 2008

gaan. Als extra organiseert de DAWRA een speciaal deze dagen. Oefendagen waarin basis en ervaring opdoen 
jubileumweekend, dat voor het eerste weekend in juli 2008 centraal staat. Het ochtendprogramma bestaat uit een stuk 
staat gepland. In dit weekend biedt de DAWRA diverse clinics theorie omtrent wedstrijdrijden, tactiek en wat er van je wordt 
aan haar leden aan, die worden gegeven door trainers die sterk verwacht in de ring. 
verbonden zijn met de Arabier. Diversiteit is het sleutelwoord, Na het theoriegedeelte begint deel 1 van de praktijk. Het 
evenals gezellig samen zijn. Naast rijtechnische clinics zal er in inrijden, voor sommige paarden wennen aan de grote groep en 
het weekend ruimte zijn voor een grooming-clinic, maar ook natuurlijk het oefenen van een aantal patterns. 
showtechniek en showkleding zal besproken worden. Daarnaast De middagpauze is ongetwijfeld nodig om eigen zenuwen weer 
ontwikkelen we nog een paar workshops zonder paard, zodat een plekje te geven, maar ook om jezelf en je paard te gaan 
ook diegene die niet in de mogelijkheid zijn om met hun paard voorzien van showoutfit. Samen met het publiek, de lokatie en 
te komen, gezellig aan dit DAWRA jubileum weekend deel je outfit oefen je zo het allerbeste wat er op een wedstrijd ook 
kunnen nemen! gaat komen! In deel 2 van de praktijk worden de onderdelen 

daadwerkelijk gereden als wedstrijd. Dus inclusief line ups, 
DAWRA Oefenwedstrijden 2008 leren wachten, het alleen rijden van je pattern, maar ook het 
‘de DAWRA komt naar je toe dit voorjaar'! leren gepasseerd te worden in de pleasure. Een schat aan 
In navolging van 2007 zullen ook in 2008 twee ervaring die ruiter en paard hier opdoen!
oefenwedstrijden georganiseerd worden, dicht bij de leden. Zo Deze oefenwedstrijddagen zijn toegankelijk voor DAWRA 
zal op 30 maart in Stuifzand (Drenthe) een oefenwedstrijddag leden en niet-DAWRA leden, open voor alle rassen. Voor 
verreden worden en onder voorbehoud 13 april in Bleiswijk beginners zal er een prijsuitreiking zijn van de gereden klassen. 
(Zuid-Holland), exacte informatie volgt nog via www.dawra.nl Amateur/open ruiters zijn ook welkom met hun onervaren 
Beide oefendagen zullen weer begeleid worden door Chris paarden, echter hiervoor is beperkt plaats. Voor beide dagen 
Knol, al jaren verzorgt hij met veel succes voor de DAWRA geldt dat DAWRA leden voorrang hebben op inschrijving.
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In aanvulling op de jaarlijkse Dressuurcompetitie gaan we in 
2008 vanuit het AVS starten met een Endurancecompetitie voor 
Arabische Volbloedpaarden voor leden en donateurs van het 
AVS. Voor deze competitie hebben we zeven bestaande 
endurance wedstrijden geselecteerd waarin endurance 
combinaties punten kunnen verdienen, uiteraard onderscheid 
makend tussen de klassen I t/m IV, volgens KNHS norm.
Maak je klassepromotie dit jaar, dan doe je mee aan de 
Endurancecompetitie in de klasse waarin je de meeste starts 
hebt gehad in 2008.

De volgende wedstrijden hebben we uitgezocht:
1. Kootwijk, 19 april
2. Ommen-Vechtdal, 27 april
3. Zelhem, 10 mei
4. Utrechtse heuvelrug, 31 mei
5. Ginkelseheide, 5 juli
6. Katwijk, 4 oktober
7. Wanroy-Peelrand, 18 oktober

De punten worden als volgt verdeeld over de officiële uitslag van de 
wedstrijd:
1e Arabisch Volbloedpaard in klasse: 10 punten
2e Arabisch Volbloedpaard in klasse:   8 punten
3e Arabisch Volbloedpaard in klasse:   6 punten
4e Arabisch Volbloedpaard in klasse:   4 punten
5e Arabisch Volbloedpaard in klasse:   2 punten

- Voor klasse I en II geldt dat je minimaal drie maal gefinisht en goedgekeurd 
moet zijn. De beste drie uitslagen tellen dan voor de competitie. 
- Voor klasse III geldt een minimum van twee goedgekeurde finishes en tellen we 
de beste twee prestaties 
- Voor klasse IV geldt minimaal één goedgekeurde finish en telt er dus één als 
beste prestatie. 

Je mag natuurlijk aan meerdere wedstrijden meedoen dan het 
gestelde minimum en jezelf verbeteren, maar wees zuinig op je 
paard ! Je kunt je opgeven voor de Endurance Competitie, 
geheel gratis bij cara_daaf@hotmail.com 
Je moet natuurlijk wel lid of donateur van het AVS zijn en op 
een Arabisch Volbloedpaard starten. Cara zal controleren of je 
inderdaad lid of donateur bent en of je paard een Arabisch 
Volbloed is. Het AVS gaat in ieder geval voor hele mooie prijzen 
zorgen voor de winnaars!
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DVD verkrijgbaar op aanvraag

2006
Nederlands Kampioen Junior Hengsten (unaniem)

Junior Reserve Kampioen Emerald Trophy

2007
Kampioen en de enige 1ste premie hengst

op de AVS Hengstenkeuring

Kampioen Hengsten en 
Best of Show in Oud Karspel

met de hoogste score van die show!

Reserve Nederlands Kampioen Senior Hengsten

Volle broer van Scottsdale en U.S. National Champion Stallion Enzo
2003 Padrons Psyche x RD Bey Shahmpane/Bey Shah

All pictures by Anette Mattsson

www.bbarabians.com
BB Jhadore BB Suhaylah Abia


