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De ruiters hadden ons duidelijk te 
kennen gegeven dat dit kampioenschap 
een buitenwedstrijd moet zijn, en niet in 
de winter aan het eind van het jaar in 
een binnenmanege verreden moet 
worden. Aan het aantal inschrijvingen 
was op te maken dat de verandering 
gewaardeerd werd. 49 aanmeldingen, 
waarvan een paar afwezig, in dit geval 
slechts drie. 
Over het algemeen werd er goed 
gepresteerd, natuurlijk waren er enkele 
teleurstellingen, paarden blijven levende 
wezens en zijn geen machines. 
Paardrijden is een echte teamsport, 
samen zal de prestatie geleverd moeten 
worden, laten we ons daarvan allemaal 
bewust zijn.
Zeer positief is het dat de combinaties 
“hengst zonder startkaart” op een enkele 
uitzondering na in een wedstrijdseizoen 
L1 met een winstpunt zijn en daardoor 
een officiele startkaart kunnen 
bemachtigen en aan alle opengestelde 
KNHS-wedstrijden met succes kunnen 
deelnemen. 
Drie fokprodukten van de Riki Hoeve 
waren buitengewoon goed op dreef, de 
oudste combinatie RH Menuschkin met 
Karin de Graaf start al jaren met succes 
in de Z2 en zelfs een enkele maal in de 
ZZ-licht. RH Pajkovski met Marian 
Leijenhorst is een jongere combinatie in 
Z2 maar werd kampioen met 214 en 
222 punten. 
Riki's Shabri is terug van weggeweest, 
eens het bekende show-en 
wedstrijdpaard van de familie van den 
Berg uit Almere, nu in eigendom van de 
heer Ron Poolen lijkt een zeer sterke 
combinatie te gaan vormen met 
Annelieke Stoop. Zij behaalden het 
Kampioenschap L2 dressuur, weliswaar 

HHet seizoen is in al zijn hevigheid weer losgebarsten en met het 
ontvangen van dit magazine zijn we alweer een amateurkeuring, 
twee regionale keuringen en vijf dressuurwedstrijden gevorderd 
richting een succesvol Arabisch Volbloedpaardenjaar 2008 !

Op 30 mei j.l. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
van het AVS weer plaats. In eerste instantie zou 
mevr. Wehkamp herkiesbaar zijn voor het voorzitterschap 
van de vereniging maar door een langdurige ziekte heeft zij 
haar kandidatuur teruggetrokken. Wij wensen Hannie en 
haar familie heel veel sterkte. 

Ondanks haar afwezigheid heeft het bestuur, met enthousiaste 
steun van de vergadering, besloten om mw. Wehkamp bij haar 
vertrek uit het bestuur omwille van haar tomeloze inzet en 
toewijding als show-organizer van vele Nationale Shows, 
haar 10-jarig jubileum als bestuurslid van het AVS en haar 
jarenlange functie als vaste liaison in de showcommissie van 
ECAHO, te belonen met de status van Lid van Verdienste 
van het AVS!! 

Dan was er nog een bestuurswijziging: Dhr. Cedes Bakker, 
die vier jaar lang de vereniging heeft gediend als bestuurslid, is 
afgetreden. Cedes zal zijn werkzaamheden in de 
fokkerijcommissie voortzetten en wij zullen hem geregeld 
terugzien als jurylid op shows en bij de merriekeuringen van 
het AVS. Het bestuur dankt Cedes voor zijn toewijding binnen 
het bestuur en zijn bijdrage aan de vereniging in het geheel.

Ter vervanging van deze vacante plek heeft het bestuur 
dhr. Pieter Stoop bereid gevonden om toe te treden tot het 
bestuur. Dhr. Stoop is al een aantal jaren actief in de organisatie 
van gebruikswedstrijden en natuurlijk de regionale keuring 
zuid. Wij verwelkomen dhr. Stoop en zijn er van overtuigd dat 
hij een structurele bijdrage zal gaan leveren binnen het bestuur 
van het AVS.

Ook waren er op deze vergadering de nodige vragen omtrent 
ECAHO. Eén van de problemen die zijn voortgekomen uit de 
nieuwe showregels was een verhoging van de leeftijd voor 
deelname van veulens. Daar het AVS al jaren: 4 weken en 
oudere veulens toelaat op haar shows, was een verdubbeling 
van die minimumleeftijd wel een heet hangijzer. 
Gelukkig is mevr. Dijkman dezelfde avond nog vertrokken naar 
Brussel om op 31 mei tijdens de vergadering van de ECAHO 
showcommissie de nodige weerstand te bieden tegen deze regel. 
Gesteund door nog een aantal landen is op die dag de leeftijd 
voor veulens weer terug bij de showorganisaties gelegd en 
veranderd er dus uiteindelijk niets op dat gebied. 
Een opluchting voor velen.

Verder stonden er een aantal wijzigingen voor de reglementen 
op de agenda die allen de goedkeuring hebben gekregen van 
de vergadering. Elders in dit blad zult u een beknopte uitleg 
vinden van de gevolgen van deze wijzigingen.

Namens het AVS bestuur,

Gideon Reisel
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Op de cover:
Winnaar Liberty Amateurkeuring Saamir
(v.Dosator x Marindra)
Fokker: Comb. E. Licen / J.L.A. Calis 

Suzanne van Rossum
Foto: Jan Kan
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Dankzij een goed tip van een van onze deelneemsters vonden we 
een uitermate geschikt terrein met Achterberg bodem in Soest 
om onze jaarlijkse kampioenschappen te verrijden.
Dit terrein behoort toe aan Johan Laseur, bekend springruiter, 
die ons zeer gastvrij ontving.

Annelieke Stoop met Riki´s Shabri

Ware liefde...
Kaylee de Jong en YA Maskotka (v.Piaff x YA Menika)
tijdens de Amateurkeuring.
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alleenstaand in hun rubriek, maar 
met het hoogste daggemiddelde 
194 en 199 punten. 
Er waren verschillende oude 
bekende paarden zoals Brigantin 
en Sinai al Ray, beiden eens Z, 
nu met een jeugdige ruiter in de 
L1 en de B.
Deyonta Leeggangers wist zelfs een 
B-proef te winnen met Sinai, dat 
kan een belofte voor de toekomst 
inhouden.
Ook Shakra was er weer met 
Marian de Boer nu in de Z1 (was 
eens Z2) met dispensatie voor haar 
goede oude vriend, nu 23 jaar oud. 

vindt het zo leuk om op concours te gaan zegt Marian, daarom In de nieuwe Z2 proeven zijn te 
is Djino thuis.veel changementen daar krijgt hij 
Marijke Slok Soede vroeger al vaak kampioen met AF Aya, moeite mee, bovendien was hij 
zet de zegereeks voort met Biblion, proficiat.twee jaar niet in de sport. Maar hij 

Door P. Stoop
Foto´s Jan Kan

Vanaf het begin van de open bedrijvendagen in de Beemster is 
de commissie Gebruik op deze dag te gast om 
dressuurwedstrijden te organiseren en in de pauze te genieten 
van het voorstellen van de Volbloeds van de Kossack Stud, 
vergezeld van een deskundig en vermakelijk commentaar door 
de heer Robbie den Hartog.

Deze kenner gooit met afstammingen alsof het rummikub is, 
terwijl het paard met of zonder veulen aan het publiek wordt 
getoond. Er was dit jaar enorm veel publiek dat zichtbaar 
geïnteresseerd was, niet alleen afkomstig uit de Beemster, 
maar uit Nederland, Duitsland en Belgie. De schatting is 
een 600 belangstellenden.
Tijdens de voormiddag hadden de ruiters de zon op de cap, 
helaas waren de weergoden in de middag niet zo 
paardenminded en is menig amazone met een nat jasje 
naar de stomerij gestuurd.
Na het voorbereidende werk van Vivian Reisel werd het 
secretariaat bevrouwd door de dames Tine Kubbe en Sinie 
Muskee. Genoemde dames hebben het mogelijk gemaakt dat 
de wedstrijd goed is verlopen, ondersteund door een super 
ringmeester de heer Nat. De jury heeft zijn werk gedaan en de 
uitslagen zijn te vinden op de website. Bijgaand enkele 
sfeerfoto’s, die voor zichzelf spreken.

KAMPIOENEN JEUGD

B dressuur: Beaudien Melief met Schamiela, 366 pnt

L1 dressuur: Daisy Swinkels met Achiem (Achmed B), 379 pnt

L2 dressuur: Shannon v.d. Hoogenband met Gipsy H, 343 pnt

M1 en M2 dressuur: Danielle van Rooy met Nicolay, 356 pnt

KAMPIOENEN VOLWASSENEN

B dressuur: Merel v.d. Hoeve met Torbah v.d. Pakop, 371 pnt

L1 dressuur: Mirjam van Woerkom met Pedya, 372 pnt

L2 dressuur: Annelieke Stoop met Riki's Shabri, 194 en 199 pnt

M1 dressuur: Marijke Slok Soede met Biblion, 382 pnt

M2 dressuur: Getty Ketels met Tobarah v.d. Pakop, 338 pnt 

Z1 dressuur: Marianne de Boer met Shakra, 394 pnt

Z2 dressuur: Marian Leijenhorst met RH Pajkovski, 436 pnt

HEMELVAART
OP DE KOSSACK STUD

Sedert 2002 ben ik tijdens Hemelvaart niet 
meer in de kerk geweest, omdat de pastoor 
er begrip voor heeft dat we dan 
met ons gezin en een Volbloed naar de 
Kossack Stud gaan om te genieten van de 
gastvrijheid van de familie den Hartog, 
de weidsheid van het land, de hoge 
luchten, de gekleurde bollenvelden, 
de prachtige paarden en accommodatie 
van de Kossack Stud. 

Beaudien Melief met Schamiela, 
Jeugdkampioen B Dressuur

Marijke Slok-Soede, Biblion
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Onderstaand vindt u een beknopte opsomming van wijzigingen komen, naar eigen inzicht en oordeel van de 
van de reglementen zoals goedgekeurd op de Algemene hengstenhouder zelf. Op de nakeuring worden geen 
Ledenvergadering van 30 mei 2008. premies gegeven echter het voordeel van de nakeuring is, 

dat het kleinschaliger is met een één op één uitleg van de 
jury aan de hengstenhouder.

- Voor iedere hengst kan vanaf heden, mits hij tenminste 
drie keer op de hengstenkeuring een exterieurpremie heeft 

- De naam van een te registreren paard is niet meer gebonden gekregen, al een definitieve exterieurpremie aangevraagd 
aan een maximaal aantal letters (was 17). worden. 

 
- Voor de aanvraag van een definitieve exterieurpremie hoeft 

het premieniveau niet drie keer opeenvolgend te hebben 
- Voor AVS leden met een postadres in het buitenland wordt plaatsgevonden, maar wordt er gekeken naar de drie hoogst 

per 2009 een extra bedrag van € 15,- geheven op verkregen exterieurpremies over zijn gehele 
de lidmaatschaps- of donateurscontributie i.v.m. de extra hengstenkeuringsverleden.
portokosten naar dat adres.

- Definitieve exterieurpremiehengsten mogen niet meer 
- De gewijzigde reglementen zijn te lezen en te downloaden op deelnemen aan de hengstenkeuring, maar zijn uiteraard zeer 

de AVS website. welkom op het hengstengala. 
- De AVS tarievenlijst 2009 zal inclusief bovenstaande 

wijziging en conform de  afgesproken  jaarlijkse verhoging - Eigenaren van niet-premiewaardige hengsten hebben vanaf 
worden geëffectueerd en gepubliceerd op 1 januari 2009 op heden de keuze om met hun hengst naar de centrale 
de AVS website.hengstenkeuring OF rechtstreeks naar de nakeuring te 

Keuringsreglement hengsten:

Stamboekreglement 

AVS Tarievenlijst 

WIJZIGINGEN AVS REGLEMENTEN

Als u dit magazine leest, is het inmiddels juli en zijn we minder in behandeling genomen!
dan twee maanden verwijderd van de Nationale Keuring van Uiteraard is er ook een mogelijkheid tot sponsoring op de 
het AVS. Ditmaal in het landelijk centraal gelegen Renswoude, Nationale Keuring. Er is een beperkt aantal VIP plaatsen 
alwaar Hippisch Centrum de Schalm het toneel zal zijn van beschikbaar gecombineerd met uiteenlopende 
zowel de Nationale Keuring als de Arabissimo voor 2008. sponsormogelijkheden. Vul zo spoedig mogelijk 

het bijgevoegde formulier in. Vol is vol!
Binnen het bestuur is de planning al in volle gang voor 
dit evenement want het is alweer een aantal jaartjes geleden Een ander belangrijk formulier wat u kunt downloaden van
dat wij de Nationale Keuring op een buitenlocatie de AVS website is het WAHO Trophy voordrachtformulier. 
organiseerden. Hierop kunt u uw voorkeur aangeven van uw favoriete 
Wij nodigen dan ook graag iedereen uit om in te schrijven IN NEDERLAND GEFOKT, GEREGISTREERD en
aan de diverse rubrieken of om als toeschouwer dit spektakel  NOG STEEDS AANWEZIG Arabisch Volbloedpaard, 
mee te maken. Wij verwachten een druk en gezellig weekend welk aantoonbaar, op bijzondere wijze gepresteerd heeft 
met een interessante mengelmoes van Sport- en Showpaarden! in de sport, de show en/of de fokkerij, in het heden of het 

verleden, liefst op een veelzijdig en internationaal niveau. 
De inschrijfformulieren staan reeds op de AVS website ter Voorgedragen paarden worden door een commissie tegen 
download. Voor diegenen die niet over een internetverbinding elkaar afgewogen en de eigenaar van de winnaar mag op 
beschikken volstaat een telefoontje naar het stamboekkantoor de Nationale Keuring de WAHO Trophy in ontvangst nemen. 
om deze opgestuurd te krijgen. De inschrijving voor de 
Nationale Keuring zal openblijven tot de dinsdag na Aan u het initiatief om één van onze kanjers voor te dragen!
de Regionale Keuring Noord, om zo mensen toch nog de kans 
te geven om hun paarden nog op te geven. Wij hopen op een enthousiaste deelname en een veelzijdig 
Inschrijvingen ontvangen na die dag worden niet meer weekend!!
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eerste geplaatst, tweede werd A.F. Belarus met voorbrenger Door Mirjam van Woerkom en Sonja Zonderhuis
Foto´s Jan Kan M.G. Lochtenberg. Maroud Najib (v. Nadir 1 m. JNT Callista) 

werd tevens jeugdkampioen hengsten en A.F. Belarus 
(v. Pobeditel m. Belladona) reserve jeugdkampioen hengsten.
In rubriek 2, de hengstveulens, waren BA Aram met 
voorbrenger A. Riphagen en Amore met voorbrenger D. Vodde  
de enige twee. BA Aram (v. Amalfi m. Aroussa Monpelou) werd 
eerste en veulenkampioen. Amore (v. Alkan m. AHN Khyllyah) 
werd tweede en reserve veulen kampioen.
Rubriek 3 waren de ruinen 4 jaar en ouder. Deze rubriek was 
echt super gevuld met acht deelnemers. Eerste en kampioen 
werd Sharif-Aquil (v. Nadir I m. A.F. Abigail) met  voorbrenger 
Caroline Edwards. Tweede en reserve kampioen werd Cortyo 
Honesto (v. Coryo Benigno m. Ber Melodia) met voorbrenger 
Joleen Brink. 
   
Hierna volgde de zadelrubriek merries die gejureerd werd door 
mevr. Modderman en mevr. Zevenhoven. Zij verzorgde tevens 
buiten langs de bak de premiekeuring. Eerste in de zadelrubriek 
werd Irana met amazone Susanne Kerkenaar. Een tweede plaats 
was voor Gipsy met amazone Shannon v.d. Hoogenband. De jury van deze dag was Dhr. E. Tergau, die wij dit jaar voor 
   het eerst op de amateurkeuring meemaakte omdat wij vorig jaar 
Rubriek 5 waren de merries 1-2 jaar met een eerste plaats niet geweest zijn. De wijze waarop Dhr. Tergau elke paard vol 
voor KAS Cacharel met voorbrenger Sanne Kersseboom en enthousiasme beoordeelde, waarbij hij de positieve en negatieve 
een tweede plaats voor M.A. Marescha met voorbrenger punten van het paard op een duidelijke en begrijpelijke manier 
Gijs Sallevelt. voor zowel publiek als de eigenaar/voorbrenger vertelde, 
Rubriek 6, merries 3 jaar werd gewonnen door Shadiya vonden wij fantastisch. Eerst liet hij ieder paard voor het 
met voorbrenger Gijs Sallevelt een tweede plaats was voor publiek opstellen, waarbij hij stapsgewijs alle punten waarop de 
Ysabella 'F' met voorbrenger Marloes Leeman. Arabier gejureerd wordt, uitgelegde op een duidelijke manier. 

Deze uitleg is voor zowel eigenaar/voorbrenger als publiek zeer 
leerzaam. 
Daarna moesten de voorbrengers met hun Arabier van hem 
afstappen, waarbij hij uitleg gaf over hoe correct, of niet, de 
beenzetting was. Daarna een rondje draf, ook hier legde hij 
duidelijk uit hoe hij de beweging beoordeelde. Dhr. Tergau 
bleef de hele dag iedere Arabier zo uitgebreid beoordelen, wij 
vonden dit echt top! 
Ook alle deelnemers hadden weer goed hun best gedaan om te 
zorgen dat hun lieveling weer keurig netjes gepresenteerd kon 
worden aan de jury. Ook aan de kleding van de voorbrengers 
was genoeg aandacht besteed, want iedereen maakte kans om 
de beste voorbrenger worden. Luc Hendrix beoordeelde de 
voorbrengers per rubriek en vertellende wie er doormochten 
naar het kampioenschap 'Beste voorbrenger' aan het einde van 
de dag. 

De hengsten 1-2-3 jaar waren als eerste aan de beurt. In deze 
rubriek werd Maroud Najib, met voorbrenger J. Visser, als 

AMATEURKEURING 2008

Op zaterdag 26 april waren wij al vroeg onderweg naar Bunsschoten 
waar de amateurkeuring 2008 om 10.00 uur begon. Alles was goed 
georganiseerd en de ring lag er super bij. Voor mooie spullen waren 
diverse standhouders al vroeg aanwezig en in de naast gelegen bak 
werd de DAWRA AVS Western Riding Cup gereden.

Sharif Aquil, Kampioen ruinen 4 jaar en ouder

KAS Cacharel met voorbrenger Sanne Kersseboom
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Rubriek 7 zadelrubriek ruinen was de laatste rubriek voor 
de middagpauze. Een goed gevulde rubriek met zes ruinen 
werd wederom gejureerd door mevr. Modderman en 
mevr. Zevenhoven en gewonnen door Saamir, gereden 
door amazone Estelle Cohen. Tweede werd Blacksmid met 
amazone Lois Sluijs en derde werd Yoffry met amazone 
Margriet van der Wiel. 
Hierna kon iedereen even wat eten, langs de standjes gaan of 
even buiten van het inmiddels zeer mooie weer genieten. 

Na de pauze werd er 
gestart met de merries 
4-5 jaar. Winnaar 
YA Maskotka met de 
jongste voorbrengster 
Kaylee de Jong (9 jaar) 
die echt fantastisch met 
de merrie door de baan 
ging. Kaylee mocht 

van eigenaar D. Biesenbeek en voorbrenger Gijs Sallevelt. ook terugkomen voor 
Reserve jeugdkampioen werd KAS Cacharel (v. Kubinec de beste junior 
m. Celendine) van eigenaar A.N. Kuijf en voorbrenger voorbrenger. 
Sanne Kersseboom. Kampioen merries werd YA Maskotka Een tweede plaats was 
(v. Piaff m. YA Menika) van VOF Yaccaranda Arabians en de voor S.A. Asiyah met 
jonge voorbrengster Kaylee de Jong. Reservekampioen merries voorbrengster Suzanne 
werd S.A. Asiyah (v. Biblion m. A.F. Shanaya) van eigenaar van Leeuwen.
J.T.M. van Leeuwen en voorbrenger Sanne van Leeuwen.    
Kampioen hengsten werd Najm (v. Shamekh al Shaqab m. Rubriek 9, merries 
Simeon Shas) van eigenaar P.A.M. Bohmer en voorbrenger 6 jaar en ouder werd 
Stijn Schyvens die deze dag met veel linten en bekers naar huis gewonnen door 
mocht gaan. Reserve kampioen hengsten werd Nokaut Ber Wikowa, voor-
(v. Karat m. Navigacia) van eigenaar A. Hendriks en brenger G. Renkema. 
voorbrenger Joleen Kluitmans. Hierna kwam de BEST OF Tweede werd Vita met 
SHOW en deze werd terecht gewonnen door YA Maskotka voorbrenger D.M. 
die super met de kleine Kaylee door de baan marcheerde. Noordanus. 
Wij denken dat alle voorbrengers en eigenaar tevreden Laatste rubriek voor de 
huiswaarts keerden met een duidelijk beeld van de plussen en liberty en de kampioenschappen was voor de hengsten 4 jaar en 
minnen van hun waardevolle Arabisch volbloed, duidelijk ouder. Helaas ook maar twee deelnemers waar Najm met 
uitgelegd door dhr. Tergau. Jammer dat de premies van de te voorbrenger Stijn Schyvens eerste werd en Nokaut met 
primeren merries en ruinen geheel aan het einde van de dag voorbrenger Joleen Kluitmans tweede. 
omgeroepen werden want nu hoorde bijna niemand dat.Rubriek 11, Liberty werd gewonnen door Saamir met 
Wij vonden het een geslaagde dag en hopen dat iedereen voorbrenger Suzanne van Rossum, tweede werd Pamflet 
dat zo heeft ervaren.met voorbrenger Saskia en derde 

werd Maroud Najib met voorbrenger 
J. Visser. 

Vervolgens was het tijd om de beste 
voorbrenger junioren en senioren uit 
te kiezen. Luc koos  bij de junioren 
voor Stijn Schyvens en gaf alle 
gekwalificeerde deelnemers nog een 
aantal handige tips over hoe je paard 
neer te zetten voor de jury. Bij de 
senioren werd beste voorbrenger 
Sanne Kerseboom.

Als laatste kwamen de 
kampioenschappen, te beginnen met 
de jeugdkampioen merries. Dit werd 
Shadiya (v. Sivmen B m. A.F. Antha 

voor de andere ruiters. Aviv Shakira loopt met veel uitstraling Aviv Shakira, 
en macht door de proeven heen. Omdat Aviv Shakira nog zo bruine merrie, 
jong was moesten we wachten tot april 2007 met het overgaan geboren mei 2002
naar de M1. De eerste wedstrijd op dit niveau eindigde met een Vader: Bas Safari, 
overwinning. Als compliment van de jury kregen we te horen: vadersvader: 
“Kelsey heeft het perfect voor elkaar; de overgangen worden G Basgier
goed voorbereid. Daardoor begint ze ieder onderdeel, zonder Moeder: Ja-Venice, 
haar paard uit balans te brengen, op de juiste plaats. Die moedersvader: Garwolin
voorbereiding mis ik bij heel wat combinaties en dat kost Fokker: M. Westra-Meijer
punten”. Daarna de overgang naar de M2 deze verliep ook Eigenaar: 
super. Ik ben het toen wat rustiger aan gaan doen, ook omdat Kelsey den Exter
ik in het examenjaar zit. In de winterperiode van 2007 heb ik 
alleen mee gedaan aan de selectie wedstrijden voor de indoor Shakira is bij ons gekomen toen ze 3 maanden oud was, een reis 

ekampioenschappen waar we als 5  eindigden. Voor ons stonden van Hardinxveld- Giessendam naar het Zeeuwse Vogelwaarde 
drie beroepsruiters, dus ik was hier heel erg tevreden mee. In om nooit te vergeten. Ze is opgegroeid met mijn pony Nikita 
februari 2008 heb ik de stap gezet naar de Z1, waarbij ik gelijk die ik toen dressuurmatig reed. Als ik met mijn pony bezig was, 

eweer winstpunten behaalde en als 2  eindigde. Pas vroeg zij ook al om aandacht, ze vond het toen al heel leuk dat 
gepromoveerd naar de klasse Z1 lijkt ze op dit niveau ook haar we met haar bezig waren. 
mannetje te staan. Aviv Shakira is leergierig, pakt de proeven In mei 2005 hebben we haar zadelmak gemaakt, dat verliep 
goed op en lijkt niet moe te krijgen. Ik ben heel erg trots op zeer voorspoedig. November 2005 ben ik met haar in de B 
mijn volbloed Arabier, ik heb enorm veel plezier met haar. Ik ga gestart. Dit verliep allemaal vlot en na andere halve maand in 
geregeld met haar op een buitenrit voor de ontspanning, dit verband met vele winstpunten gingen we al over na de L1. In 
doet ze heel graag! Een droom van mij is om met haar op de L1 en de L2 ging de progressieve lijn stevig door, er volgden 
Internationaal niveau uit te komen.veel eerste prijzen, we ontpopten ons tot een ware kwelgeest 
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Davidov Omdat ik nou eenmaal op een Arabierenbedrijf rondloop, 
Eigenaar Cara van der Heijden moest ook Daaf eraan geloven en in de Showring verschijnen. 

Twee maal reserve kampioen bij de ruinen was het resultaat en 
Elf jaar geleden kocht ik Davidov bij de familie van in 2004 mocht hij als eerste AVS-ruin het sterpredikaat in 
Duijvenbode in Drenthe, die hadden hem 2 jaar eerder van de ontvangst nemen! 
Kuijfjes gekocht, dus via een omweg was Daaf weer terug waar In de dressuur bleven we dapper doortrainen en het Z kwam
hij begon.  in zicht. Hoewel ik nooit verwacht had zo ver te komen, 
Hij was toen 2,5 jaar oud en een beetje zadelmak, maar nog te begon het bij mij toch te kriebelen om een prestatiepredikaat 
jong om iets zinnigs mee te doen, dus met veel spelen en te halen. En in november 2007 was het zover, onze tweede 
wandelen kwamen we die eerste winter door, waarna hij nog wedstrijd in het Z, in St. Oedenrode. Eerst een oefenproef op 
een zomertje in de wei verdween om uit te groeien. zaterdag, wat is die 60m bak toch groot... 
Aan het einde van die zomer heb ik hem verder ingereden, Zondag voor het 'eggie', losrijden voelt goed, proef voelt lekker, 
om in 1998 te beginnen met dressuur wedstrijden. Een carrière ik stuur 'm door die grote 
met ups en downs. B-Kampioen in 1998, toen deden er 17 bak heen alsof we dat vaker 
mee in de B! Maar ook een paard wat halverwege de proef kon doen... 
denken: 'Zo baas, de rest van de proef is voor jou', weg impuls, Helaas versta ik mijn lezer 
weg buiging, oefeningen?! In 1999 een stop van acht maanden verkeerd, jammer, foutje.
door een blessure. Daarna de L van Levenslang, maar ineens En dan de punten.... 
werd het L van licht gezien en haalden we op 1 wedstrijd alle Het is gelukt!! 217 punten 
punten om M te gaan starten. en daarmee ons eerste 
Inmiddels hadden we ook de lol van buiten rijden ontdekt winstpunt in het Z. En dus 
 en zo saai en traag als Daaf in de dressuurring kan zijn, zo heeft mijn sterruin nu ook 
geweldig vind hij het in het bos. In 2002 voor het eerst een prestatiepredikaat! 
meegedaan aan een endurancewedstrijd en inmiddels hebben Daaf, ik ben zo trots op je, 
we al meer dan 400 wedstrijdkilometers gemaakt. Afgelopen ik geniet van het plezier en de 
juli hebben we zelfs een prijs gewonnen, de 4e plaats op de liefde die je me iedere 
Ginkelse Heide. dag weer geeft!!

PRESTATIEPREDIKAAT DRESSUUR

YA Maskotka en Kaylee de Jong

Najm met Stijn Schyvens

Jeugdkampioen merries Shadiqa



E

S

avs magazine

8

Rubriek 7 zadelrubriek ruinen was de laatste rubriek voor 
de middagpauze. Een goed gevulde rubriek met zes ruinen 
werd wederom gejureerd door mevr. Modderman en 
mevr. Zevenhoven en gewonnen door Saamir, gereden 
door amazone Estelle Cohen. Tweede werd Blacksmid met 
amazone Lois Sluijs en derde werd Yoffry met amazone 
Margriet van der Wiel. 
Hierna kon iedereen even wat eten, langs de standjes gaan of 
even buiten van het inmiddels zeer mooie weer genieten. 

Na de pauze werd er 
gestart met de merries 
4-5 jaar. Winnaar 
YA Maskotka met de 
jongste voorbrengster 
Kaylee de Jong (9 jaar) 
die echt fantastisch met 
de merrie door de baan 
ging. Kaylee mocht 

van eigenaar D. Biesenbeek en voorbrenger Gijs Sallevelt. ook terugkomen voor 
Reserve jeugdkampioen werd KAS Cacharel (v. Kubinec de beste junior 
m. Celendine) van eigenaar A.N. Kuijf en voorbrenger voorbrenger. 
Sanne Kersseboom. Kampioen merries werd YA Maskotka Een tweede plaats was 
(v. Piaff m. YA Menika) van VOF Yaccaranda Arabians en de voor S.A. Asiyah met 
jonge voorbrengster Kaylee de Jong. Reservekampioen merries voorbrengster Suzanne 
werd S.A. Asiyah (v. Biblion m. A.F. Shanaya) van eigenaar van Leeuwen.
J.T.M. van Leeuwen en voorbrenger Sanne van Leeuwen.    
Kampioen hengsten werd Najm (v. Shamekh al Shaqab m. Rubriek 9, merries 
Simeon Shas) van eigenaar P.A.M. Bohmer en voorbrenger 6 jaar en ouder werd 
Stijn Schyvens die deze dag met veel linten en bekers naar huis gewonnen door 
mocht gaan. Reserve kampioen hengsten werd Nokaut Ber Wikowa, voor-
(v. Karat m. Navigacia) van eigenaar A. Hendriks en brenger G. Renkema. 
voorbrenger Joleen Kluitmans. Hierna kwam de BEST OF Tweede werd Vita met 
SHOW en deze werd terecht gewonnen door YA Maskotka voorbrenger D.M. 
die super met de kleine Kaylee door de baan marcheerde. Noordanus. 
Wij denken dat alle voorbrengers en eigenaar tevreden Laatste rubriek voor de 
huiswaarts keerden met een duidelijk beeld van de plussen en liberty en de kampioenschappen was voor de hengsten 4 jaar en 
minnen van hun waardevolle Arabisch volbloed, duidelijk ouder. Helaas ook maar twee deelnemers waar Najm met 
uitgelegd door dhr. Tergau. Jammer dat de premies van de te voorbrenger Stijn Schyvens eerste werd en Nokaut met 
primeren merries en ruinen geheel aan het einde van de dag voorbrenger Joleen Kluitmans tweede. 
omgeroepen werden want nu hoorde bijna niemand dat.Rubriek 11, Liberty werd gewonnen door Saamir met 
Wij vonden het een geslaagde dag en hopen dat iedereen voorbrenger Suzanne van Rossum, tweede werd Pamflet 
dat zo heeft ervaren.met voorbrenger Saskia en derde 

werd Maroud Najib met voorbrenger 
J. Visser. 

Vervolgens was het tijd om de beste 
voorbrenger junioren en senioren uit 
te kiezen. Luc koos  bij de junioren 
voor Stijn Schyvens en gaf alle 
gekwalificeerde deelnemers nog een 
aantal handige tips over hoe je paard 
neer te zetten voor de jury. Bij de 
senioren werd beste voorbrenger 
Sanne Kerseboom.

Als laatste kwamen de 
kampioenschappen, te beginnen met 
de jeugdkampioen merries. Dit werd 
Shadiya (v. Sivmen B m. A.F. Antha 

voor de andere ruiters. Aviv Shakira loopt met veel uitstraling Aviv Shakira, 
en macht door de proeven heen. Omdat Aviv Shakira nog zo bruine merrie, 
jong was moesten we wachten tot april 2007 met het overgaan geboren mei 2002
naar de M1. De eerste wedstrijd op dit niveau eindigde met een Vader: Bas Safari, 
overwinning. Als compliment van de jury kregen we te horen: vadersvader: 
“Kelsey heeft het perfect voor elkaar; de overgangen worden G Basgier
goed voorbereid. Daardoor begint ze ieder onderdeel, zonder Moeder: Ja-Venice, 
haar paard uit balans te brengen, op de juiste plaats. Die moedersvader: Garwolin
voorbereiding mis ik bij heel wat combinaties en dat kost Fokker: M. Westra-Meijer
punten”. Daarna de overgang naar de M2 deze verliep ook Eigenaar: 
super. Ik ben het toen wat rustiger aan gaan doen, ook omdat Kelsey den Exter
ik in het examenjaar zit. In de winterperiode van 2007 heb ik 
alleen mee gedaan aan de selectie wedstrijden voor de indoor Shakira is bij ons gekomen toen ze 3 maanden oud was, een reis 

ekampioenschappen waar we als 5  eindigden. Voor ons stonden van Hardinxveld- Giessendam naar het Zeeuwse Vogelwaarde 
drie beroepsruiters, dus ik was hier heel erg tevreden mee. In om nooit te vergeten. Ze is opgegroeid met mijn pony Nikita 
februari 2008 heb ik de stap gezet naar de Z1, waarbij ik gelijk die ik toen dressuurmatig reed. Als ik met mijn pony bezig was, 

eweer winstpunten behaalde en als 2  eindigde. Pas vroeg zij ook al om aandacht, ze vond het toen al heel leuk dat 
gepromoveerd naar de klasse Z1 lijkt ze op dit niveau ook haar we met haar bezig waren. 
mannetje te staan. Aviv Shakira is leergierig, pakt de proeven In mei 2005 hebben we haar zadelmak gemaakt, dat verliep 
goed op en lijkt niet moe te krijgen. Ik ben heel erg trots op zeer voorspoedig. November 2005 ben ik met haar in de B 
mijn volbloed Arabier, ik heb enorm veel plezier met haar. Ik ga gestart. Dit verliep allemaal vlot en na andere halve maand in 
geregeld met haar op een buitenrit voor de ontspanning, dit verband met vele winstpunten gingen we al over na de L1. In 
doet ze heel graag! Een droom van mij is om met haar op de L1 en de L2 ging de progressieve lijn stevig door, er volgden 
Internationaal niveau uit te komen.veel eerste prijzen, we ontpopten ons tot een ware kwelgeest 
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Davidov Omdat ik nou eenmaal op een Arabierenbedrijf rondloop, 
Eigenaar Cara van der Heijden moest ook Daaf eraan geloven en in de Showring verschijnen. 

Twee maal reserve kampioen bij de ruinen was het resultaat en 
Elf jaar geleden kocht ik Davidov bij de familie van in 2004 mocht hij als eerste AVS-ruin het sterpredikaat in 
Duijvenbode in Drenthe, die hadden hem 2 jaar eerder van de ontvangst nemen! 
Kuijfjes gekocht, dus via een omweg was Daaf weer terug waar In de dressuur bleven we dapper doortrainen en het Z kwam
hij begon.  in zicht. Hoewel ik nooit verwacht had zo ver te komen, 
Hij was toen 2,5 jaar oud en een beetje zadelmak, maar nog te begon het bij mij toch te kriebelen om een prestatiepredikaat 
jong om iets zinnigs mee te doen, dus met veel spelen en te halen. En in november 2007 was het zover, onze tweede 
wandelen kwamen we die eerste winter door, waarna hij nog wedstrijd in het Z, in St. Oedenrode. Eerst een oefenproef op 
een zomertje in de wei verdween om uit te groeien. zaterdag, wat is die 60m bak toch groot... 
Aan het einde van die zomer heb ik hem verder ingereden, Zondag voor het 'eggie', losrijden voelt goed, proef voelt lekker, 
om in 1998 te beginnen met dressuur wedstrijden. Een carrière ik stuur 'm door die grote 
met ups en downs. B-Kampioen in 1998, toen deden er 17 bak heen alsof we dat vaker 
mee in de B! Maar ook een paard wat halverwege de proef kon doen... 
denken: 'Zo baas, de rest van de proef is voor jou', weg impuls, Helaas versta ik mijn lezer 
weg buiging, oefeningen?! In 1999 een stop van acht maanden verkeerd, jammer, foutje.
door een blessure. Daarna de L van Levenslang, maar ineens En dan de punten.... 
werd het L van licht gezien en haalden we op 1 wedstrijd alle Het is gelukt!! 217 punten 
punten om M te gaan starten. en daarmee ons eerste 
Inmiddels hadden we ook de lol van buiten rijden ontdekt winstpunt in het Z. En dus 
 en zo saai en traag als Daaf in de dressuurring kan zijn, zo heeft mijn sterruin nu ook 
geweldig vind hij het in het bos. In 2002 voor het eerst een prestatiepredikaat! 
meegedaan aan een endurancewedstrijd en inmiddels hebben Daaf, ik ben zo trots op je, 
we al meer dan 400 wedstrijdkilometers gemaakt. Afgelopen ik geniet van het plezier en de 
juli hebben we zelfs een prijs gewonnen, de 4e plaats op de liefde die je me iedere 
Ginkelse Heide. dag weer geeft!!
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YA Maskotka en Kaylee de Jong

Najm met Stijn Schyvens

Jeugdkampioen merries Shadiqa
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Arabian Fantasie geplaatst. Dit was een leuke rubriek van zeer 
uiteenlopende bloedlijnen.
De grand old lady´s waren nu aan de beurt en in deze rubriek 
met ´oudjes´ is de eerste 20 van de dag gevallen voor bewegen. 
Djaikha de oudste deelnemer van de dag, 19 jaar oud, werd 
voorgebracht door de jongste voorbrenger van de dag.
Tom Jimmink, 12 jaar oud, bracht voor het eerst voor in de 
rubriek, na twee keer geoefend te hebben met de liberty ging hij 
nu voor het ´echie´ en haalt meteen een 20 binnen. 
Nu had hij ook niet zomaar een paard vast maar een waar 
bewegingsmonster. Ik had niet alleen kippevel op mijn lijf van 
de kou, bij het zien van deze merrie moest ik ook klappen en 
gillen en joelen. Djaikha had dan ook samen met Kunar ´T´de 
hoogste punten van de dag, daar vlak achter met maar 1 punt 
verschil de zoon van Djaikha, M.A. Djaranik.
De liberty is altijd een leuke rubriek, ik ben blij dat er geen 
gevaarlijke verkleedpartijen meer te zien zijn, het gaat nu echt 
alleen om het paard. Twee jonge dametjes gingen met de eer 
strijken, eerste werd Tara den Hartog met de Russische merrie veulens met M.A. Djaranik als kampioen hengstveulens en 
Pribaltika en tweede werd Kelly de Jong met de Piaff merrie Ya Pribanika Kossack als reserve kampioen merrie veulens.
Maskotka. Alle voorbrengers van Nederland en omstreken pas De heerlijke geuren van de lunch, die dichtbij mij werd 
op want hier liepen die dag 2 beloftes voor de toekomst, uitgestald, gingen niet aan mijn neus voorbij en wilde eigenlijk 
dametjes wat deden jullie het goed.wat gaan eten maar de zadel rubrieken werden nu verreden en 
Klapstuk van de dag was toch wel de rubriek van senior ook die uitslag moest ik noteren, dus maar even klappertanden 
voorbrengers van 45 jaar en ouder. Tijdens de liberty rubriek zonder voedsel tussen mijn kiezen. Martin Jimmink had met de 
was er in de voorring commotie alom.Wat kwam daar een ringmeester geruild en mocht voor even de baas spelen tussen al 
vreemde Arabier de voorring in???het vrouwelijke schoon in de ring. Drie merrie´s met daarop 
Na even gewacht te hebben tot dhr. Jan Calis, de jury van deze drie dames en die dan nog eens beoordeeld werden door twee 
rubriek, zich naar de hoofdring begeven had, kon het feestje vrouwelijke jury leden! Vera Dopper met haar merrie 
beginnen.N.D.´s Pirouette werden als eerste geplaatst, daarachter 
Petra Mulder mocht als eerste naar binnen met Yody 'F' daarna kwamen Mirjam van Woerkom met Pedya en de derde plaats 
zagen we Hans Vermeulen met Bess-Gloria, als derde kwam was voor Ingeborg Bes met Jessica´s Pride.
dhr. Pieter Stoop met Djaikha de ring binnen, als vierde Hierna was het de beurt aan de ruinen en een hengst.
Dhr. Kees Veldt met de Vympel hengst Vanadin en ja hoor Na veel overleg ging de eerste plaats naar Angela Veldt met 
daar kwam hij dan, keurig in het pak, dhr. Onno Dopper haar ruin Fanisha, tweede werd Romy Smit met Aquileja, 
met… een ezel rechtstreeks uit de kerststal!derde plaats voor Denise Boersma met Pamflet, de 
Ondanks de handicap wist dhr. Dopper toch het maximale vierde plaats was voor Karin de Graaf met de 

uit deze ezel te krijgen, chapeau!enige hengst in het gezelschap Bas Drakar Noir, 
Nog schuddebuikend van het lachen de vijfde plaats ging naar Annemiek Heuzen met 

diende de volgende kandidaat Safir en de zesde plaats was voor Maxime Padt met 
zich al aan, dhr. Doede DF-Drug-SU-Junior. Dames allemaal gefeliciteerd 

de Jong kwam binnen met jullie behaalde plaatsen.
met de hengst Het buffet staat nog steeds naar mij te lonken 

en na iedereen lekker te hebben zien smikkelen 
ben ik mij ook te buiten gegaan aan al 
het lekkers. Snel dooreten want de 
4 en 5-jarige merrie´s stonden alweer 
te trappelen.
Een mooie rubriek nakomelingen 
van internationale vaders als 
Enzo, Khidar en Pobeditel.
Eerste in deze rubriek werd de 
beauty Raville ´P´ van vader 
Durango, zij werd later ook 
kampioen van de senior merrie´s.
Tweede werd de donkerbruine 
merrie van Double B Arabians die tevens de reserve kampioens 
titel achter haar naam mocht zetten.
Bij de 6 tot 14-jarige merrie´s werd VD Farilla, de Spaanse 
schone van S. Zonneveld-Fischer, eerste. Als tweede werd de 
behoorlijk zware maar zeer mooie merrie YA Karma van 

(Abdullah x Naomi)

Door J. Blaauboer respectievelijk kampioen en reserve kampioen van de junior 
Foto´s Jan Kan hengsten.

Na deze mooie rubriek kwamen de frêle dametjes van 1 jaar 
Dat betekende wel dat ik erg vroeg mijn warme bedje uit moest oud binnen, de Kossack stud mocht de prijs op halen voor 
om naar het natte en koude Oudkarspel af te reizen, dat viel Naokana kossack die als beste van de rubriek werd bevonden, 
niet mee na een super gezellige feest avond te hebben gehad in tweede werd Kara Flicka met beduidend minder punten.
de kantine van manege Beukers. Nadat ik eens een veiling had Bij de 2-jarige merries kwamen er maar twee de ring in, 
meegemaakt van het KWPN merk was het echt tijd om te en nog wel 2 Kubinec´s van 2 Kuijfen, eerste werd Yody ´F´ 
feesten, dat lukte heel goed met de fantastische zanger Niels van H.A.M. Kuijf  van de Zwet en als tweede werd 
Mul. En dan is het zomaar zondag en tijd voor serieuze zaken. KAS Vogue van Ad Kuijf.
Na een lekkere bak koffie met een overheerlijke muffin ben ik Bess-Gloria van Al Lahab in eigendom van M.J en 
mij gaan settelen om daar de hele dag mee te maken. J.W.T Vermeulen mocht zich de beste noemen van de 3-jarige 
Ik heb eerst eens goed om mij heen gekeken en kan alleen maar merries, persoonlijk vond ik dit een heel mooie merrie die zich 
zeggen dat de fam. Jimmink ook dit jaar weer erg hun best goed liet zien en ik had dan ook wel verwacht dat zij mee ging 
hebben gedaan om dit mega terrein mooi aan te kleden, doen om de kampioenstitel, de jury deelde echter mijn mening 
volgens mij was aan alles gedacht. niet en de jaarling merrie Naokana Kossack werd kampioen 
En dan die beelden midden in de ring op een auto van de en de 2-jarige merrie Yody ´F´werd reserve kampioen van de 
hoofdsponsor……..PRACHTIG! junior merries. Yubilea ´F´ ook weer van H.A. M. Kuijf/van de 
De jury leden Mevr. Stefaniuk, Dhr. Detailleur en Mevr. Zwet werd tweede in de rubriek van de 3-jarige merries.
Zevenhoven hadden zich naar de ring begeven en Mevr. Adrie Nu was het tijd voor de kleine beloftes voor de toekomst, de 
van der Velden riep de deelnemers op om naar de voorring te hengstveulens. Als eerste kwam M.A. Djaranik de ring in 
komen. walsen; wat kan die bewegen zeg! Ik heb vreselijk van dit zeer 
Allereerst kwamen de 1-jarige hengsten de ring binnen, helaas correcte hengstje genoten. Fam. Jimmink gefeliciteerd met 
waren de rubrieken van de junior hengsten niet zo goed gevuld. jullie fokproduct want hij was terecht kampioen geworden bij 
Het typische hengstje A.F. Apache, die vorig jaar op deze show de hengstveulens met Loyd ´F´als een goede reserve kampioen.
reserve kampioen werd bij de hengstveulens, van Abigail Ik begon het nu toch wel heel erg koud te krijgen en bestelde 
Ligthert werd als eerste gekozen met daar achter de Honorrs nog maar een bakkie koffie om mijn handen aan te warmen om 
zoon van A. Kuijf als tweede. de pen weer vast te kunnen houden voor de ruinen rubriek.
Bij de 2-jarige hengsten ging de eer naar LHT Ku-Pac van Een heel mooie rubriek met voor mij twee uitschieters namelijk 
Arabian Fantasie, als Nodatel Kossack en 
tweede de Pobeditel L.A. Jamal, wat een 
zoon Riquel, ik moet plaatjes, ze werden dan 
zeggen dat ik dat een ook terecht kampioen 
heel leuke en reserve kampioen.
verschijning vond. Toen was het tijd voor 
Ja, en toen de 3- de merrie veulens, deze 
jarige binken, Kunar rubriek was met acht 
T is overal heer en deelnemers goed 
meester, zo ook hier gevuld.
in Oudkarspel. De mooie sierlijke 
Hij liet zich weer Valerio ibn Eternity 
super zien en heeft baby Valeria ´F´mocht 
wat meer body als zich kampioen noemen 
KAS Valdes, maar met daar vlak achter 
ook dit vind ik een Pribanika Kossack als 
heel mooi paard met reserve kampioen.
veel type, de heren Vader Aranik Kossack 
werden dan ook later heeft goed van zich 
op de dag doen spreken bij de 

in memoriam: Ik ben een liefhebber van dit geweldige paarden ras en 
de fam. Jimmink heeft mij gevraagd of ik een verslag wilde
schrijven over de keuring die zij organiseren. 

REGIONALE KEURING 
OUDKARSPEL

WEST, 

MA Djaranik, kampioen hengstveulens

Notadel Kossack

Valeria F
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tweede de Pobeditel L.A. Jamal, wat een 
zoon Riquel, ik moet plaatjes, ze werden dan 
zeggen dat ik dat een ook terecht kampioen 
heel leuke en reserve kampioen.
verschijning vond. Toen was het tijd voor 
Ja, en toen de 3- de merrie veulens, deze 
jarige binken, Kunar rubriek was met acht 
T is overal heer en deelnemers goed 
meester, zo ook hier gevuld.
in Oudkarspel. De mooie sierlijke 
Hij liet zich weer Valerio ibn Eternity 
super zien en heeft baby Valeria ´F´mocht 
wat meer body als zich kampioen noemen 
KAS Valdes, maar met daar vlak achter 
ook dit vind ik een Pribanika Kossack als 
heel mooi paard met reserve kampioen.
veel type, de heren Vader Aranik Kossack 
werden dan ook later heeft goed van zich 
op de dag doen spreken bij de 

in memoriam: Ik ben een liefhebber van dit geweldige paarden ras en 
de fam. Jimmink heeft mij gevraagd of ik een verslag wilde
schrijven over de keuring die zij organiseren. 

REGIONALE KEURING 
OUDKARSPEL

WEST, 

MA Djaranik, kampioen hengstveulens

Notadel Kossack

Valeria F
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Ik was stiekem wel jaloers want die mensen gingen toch met 
een aardige verzameling van die mooie beelden naar huis. 
Voordat de kampioenschappen begonnen was er nog een 
speciale prijsbeschikbaar gesteld door Koenis diervoeder bedrijf, 
het ging om het paard dat medewerkers van dit bedrijf het 
mooiste vonden.
Na de hele dag dus goed gekeken te hebben kwamen zij tot de 
slotsom dat het merrieveulen YA Mandy van Yaccaranda 
Arabians voor hen de mooiste was. De eigenaar kreeg uit 
handen van dhr. Houtenbos vier zakken voer voor deze kleine 
winnares.
Nadat alle kampioenen bekend waren ging het nog om één 
ding en dat was de Best of Show.
Alle kampioenen kwamen weer terug in de ring en daar 
werd dan het beste paard van de dag uit gekozen door de jury, 
dit jaar werd het Kunar 'T' van dhr. J. Kan en de Kossack Stud.E.S. Proshnec, daarna zagen we dhr. Aad Kuijf binnen komen 
De prijs voor deze hengst was een mooi showhalster met Le-Grand'F' en de tweede vrouw van het gezelschap was 
beschikbaar gesteld door Roma Brouwer van de Anja Dopper die met de merrie N.D.'s Pirouette binnen kwam.
Arabian Horse Store.Last maar zeker not least waren dhr. Adriaan en mevr. Hennie 
Helemaal verkleumd maar vreselijk genoten van al het moois Kuijf die samen met merrie Veranda de respectabele leeftijd 
wat voor mijn neus voorbij is gekomen hadden van 180 jaar! Dhr. Kuijf ging nog door de bak als een 
ga ik weer op huis aan. jonge god, wat prachtig om te zien, twee mensen die al zolang 
Ik kan alleen maar zeggen meelopen en nog steeds zoveel enthousiasme uitstralen.
prachtige paarden, grandioze Dhr. Jan Calis had de moeilijke taak om de deelnemers op de 
accommodatie en fantastisch Engelse manier te plaatsen. Ik vond jammer dat hij er niet echt 
georganiseerd. commentaar bij gaf, maar het was evengoed een supergave 
Wat mij betreft ben rubriek. Als eerste werd uiteindelijk de fam. Kuijf die een 
ik er volgend jaar prachtig mooi bronzen beeldje kregen, beschikbaar gesteld door 
weer bij.Willem van Beelen. En ja hoor tweede werd dhr. Onno Dopper 

met de ezel, hij kreeg echter geen prijs maar wel een 
herinnering voor altijd. Nadat alle deelnemers de ring mochten 
verlaten vroeg de omroepster of Djaikha nog even wilde blijven 
en of de eigenaren naar voor konden komen.
Djaikha had namelijk het aantal punten behaald om een 
keurmerrie te worden, de punten hebben haar nakomelingen 
voor haar in de wacht gesleept en zij werd nu gehuldigd. 
De eigenaren Martin en Esther Jimmink werden door de 
secretaris van het AVS dhr. van Reisel van harte gefeliciteerd en 
kregen een mooie plaquette uitgereikt. De trotse eigenaar pakte 
de merrie vast en liet haar betoverende gangen nog eens aan het 
publiek zien, ook Jan Calis pakte haar nog eens over om nog 
één keer met haar te lopen door de ring, ze bleef goed bewegen. 
Jan en Djaikha kennen elkaar nog uit het verleden, wat toen al 
een gouden combinatie was.
Dan nu de macho's van 4 t/m 8 jaar. Dit vind ik altijd geweldig 
om te zien, met veel power komen de hengsten binnen.
Qua punten zaten de heren dicht bij elkaar maar er kan er 
maar een de winnaar zijn en dat was in deze rubriek de zeer 
goed ogende A.F. Cupido, erg jammer dat hij het op zijn 
bewegingen liet liggen. Tweede werd de bruine hengst van 
Y.K.Sandy, Rashan Azhar.
Bij de hengsten van 9 jaar en ouder werd Papillon van 
Arabian Fantasie als beste verkozen met als tweede Sabak 
van E.E.H.Calis-de Wit. In het kampioenschap ging Arabian 
Fantasie er met beide prijzen vandoor. A.F.Cupido werd 
kampioen en Papillon werd reserve kampioen.

Noot van de redactie: op de website kunt u alle uitslagen, punten en afstammingen nog eens op uw gemak nakijken.
www.avsweb.nl 

Door Hanneke Brand worden. Net als bij wielrijden is het niet altijd een kwestie van 
zo hard mogelijk gaan, maar komt tactiek ook om de hoek 

Dat neemt niet weg dat een kleine groep liefhebbers zich nog kijken. Sommige paarden lopen liever op kop, anderen liever 
altijd volop bezig houdt met het fokken en trainen van achteraan om pas op het laatste moment naar voren te gaan. 
Arabische Volbloeds voor de rensport. En hoewel de kwantiteit Het ontbrak Sogorb dus aan informatie en zo eindigde Pribot 
wat is afgenomen in de laatste jaren, geldt dit zeker niet voor de niet onverdienstelijk in het internationale veld op een vijfde 
kwaliteit. Bij gebrek aan grotere koersen in Nederland, plek. Enigszins teleurgesteld was mevrouw de Ruiter wel, maar 
schromen de Nederlanders ook niet om met hun paarden naar 'we hebben een leuk weekend gehad', klonk het sportief. En 
het buitenland te reizen, en daar goed resultaten te behalen. daar gaat het om.
Nadat in 2006 de in Frankrijk wonende Nederlandse Mieke Te 
Kloese en vorig jaar Karin van de Bos naar Marokko afreisden, Op 18 mei vond op het Zweedse Jagersrö, Malmö, de eerste uit 
ondernam mevrouw Margreet de Ruiter-Floor van Christoffel de serie Derby's plaats die gesponsord worden door de UAE 
Arabians dit jaar de trip naar Casablanca. De door haar gefokte Equestrian and Racing Federation van de Verenigde Arabische 
Pribot (Marwan x Piroga) staat in Frankrijk in training en Emiraten. De UEA steunt de rensport met Arabische 
stond op 10 mei ingeschreven in de Grand Prix de Son Altesse Volbloeden al vele jaren en zo wordt er in bijna ieder Europees 

Royal Le Prince Heritier land een Derby verreden die royaal wordt gesponsord, niet 
Moulay El Hassan. Helaas alleen met geld, maar ook met mooie kristallen bokalen en 
kwam de jockey, Philippe karaffen voor de trainer en jockey. Vanuit Nederland werd de 
Sogorb, letterlijk vijf hengst Mythos (Marwan x Ysi) op pad gestuurd door trainer 
minuten voor aanvang Pubben en Karin van de Bos, al jaren kampioenstrainer bij de 
van de koers buiten adem Arabieren, nam Mistral del Sol (Kerbella x Mimi Miel) van 
de baan oprennen, het eigenaar Frank Nibbering mee. Mythos is weliswaar van een 
vliegtuig had vertraging Duitse eigenaar, maar zijn vader Marwan is van de Kossack 
gehad. Zodoende was er Stud en de trainer is een Nederlander, dus dit beschouwen we 
geen tijd om hem dan toch wel met enige oranje gevoelens als 'Nederlandse 
instructies te geven hoe inzending'. 
Pribot gereden moest Na een voorspoedige reis (zo ver is Zweden helemaal niet…) 

De rensport in Nederland heeft het moeilijk. Er zijn talloze beslommeringen rond de 
enige renbaan die wij rijk zijn, Duindigt. Projectontwikkelaars willen maar al te graag 
mooie villa's op die 26 hectare schitterende, parkachtige landerijen plaatsen. 
En daar wordt al jarenlang over gesproken. Het geheel ligt zo ongeveer in de achtertuin 
van de koningin en er rust een bestemmingsplan op het gebied waardoor er uitsluitend 
paardensport op bedreven mag worden, kortom, wat de toekomst voor Duindigt brengt, 
is nog steeds onzeker.

NEDERLANDSE 
IN HET

REN-SUCCESSEN 
 BUITENLAND

Met nog 200 mtr. te gaan, liggen
Mythos en Mistral al ver voor.

Kunar T

Dhr. Onno Dopper showt de ezel met flair
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stonden de paarden gestald op het grote stallencomplex vlak 
naast de baan, en de trainers en grooms hadden een prima 
kamer in het naastgelegen hotel.

Jagersrö is een enorm grote baan, waar vooral veel drafkoersen 
worden verlopen, maar ook de rensport komt goed aan zijn 
trekken op 'ren-dagen'. Bovendien is de baan onlangs 
gerenoveerd en voorzien van een speciale bodem, het is alsof de 
paarden op 'sneakers' lopen, zo veert de baan.
Op ren-dagen is er een programma met uitsluitend rennen, in 
tegenstelling tot Duindigt, waar een enkele ren tussen de vele 
drafkoersen wordt verstopt.

De dag werd geopend met een tweetal ponyrennen voor 
jeugdigen. Maar vergis u niet, dit gaat er zeer professioneel aan 
toe. Er is ook een speciale vereniging voor kinderen die 
interesse hebben voor de draf- en rensport en ze worden 
uitstekend begeleid door middel van cursussen. Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. Dat heeft men hier goed begrepen.
De eerste koers ging over 600 meter en was voor kleine pony's 
en kinderen tot 12 jaar en de tweede koers ging over 800 meter, 
voor oudere kinderen en pony's boven de 1.48, duidelijk was 

dat ook zij in de fokkerij Frans bloed zullen moeten gaan wel dat hier diverse Arabieren tussen liepen. Het ging hard en 
gebruiken, willen ze het hoofd kunnen bieden aan de fanatiek, en de vreugde bij de winnaars en hun trotse ouders 
buitenlanders die voor de grotere koersen afreizen naar het hoge was groot. Er zaten absoluut talentvolle jockeys in de dop bij. 
Noorden. De zuiver Pools gefokte paarden waarmee in Zweden 
het meest wordt gefokt, hebben dan misschien meer type, maar Daarna volgden de Engelse Volbloeds en even na twee uur was 
onvoldoende snelheid in vergelijking met de paarden van het de beurt aan de Arabieren voor de The President of the UAE 
Franse komaf.Challenge Derby voor vier jaar en oudere paarden . Maar liefst 
Onder haast Nederlandse weersomstandigheden, blauwe lucht, veertien inschrijvingen voor de koers over 1730 meter zorgden 
mooie wolkenpartijen en een straffe wind, eindigde een leuke voor een spectaculaire aanblik op de laatste rechte lijn. Het 
ren-dag met een Hollands feestje. werd echter snel duidelijk dat de twee buitenlandse gasten een 

klasse beter waren dan de rest, ze kwamen zo'n zeven lengtes 
In Nederland vinden de door de UAE Equestrian and Racing voor de rest van het veld binnen. Mythos ging vrijwel van start 
Federation gesponsorde koersen plaats op 27 augustus, een af aan kop, terwijl Mistral rustig zijn kans afwachtte. In een 
koers voor driejarigen en een koers voor vier jaar en oudere ongelooflijk spannende eindstrijd bleek Mythos een neusvleugel 
paarden. eerder over de streep te zijn dan Mistral. De vreugde bij beide 
Uiteraard bent u van harte welkom op Duindigt om dit ook trainers was uiteraard groot.
een keertje mee te maken.De derde plaats was eveneens voor een buitenlander, namelijk 
Meer informatie over de (internationale) rensport vindt u op voor de Duitse eigenaar Jutta Hietzschold, met opnieuw een 
www.ifahr.net. Marwan-zoon Marvin El Samawi. Vierde opnieuw een bekende 

voor de Nederlanders, namelijk de Nederlands gefokte Skan 
Skan (Djebbel x Saklia), tegenwoordig van een Zweedse 
eigenaar.
Of de Zweden het nu leuk vinden of niet, het is wel duidelijk 

Een chiropractische behandeling gaat uit van het zelfgenezende 
vermogen van het lichaam. Paardenlichamen kunnen heel veel 
zelf. Door een val, struikelen, zadelpijn, hangen aan het halster, 
kan een verstoring optreden die het paardenlijf NIET zelf kan 
oplossen. Als die verstoring, door een zetje in de goede richting, 
opgelost is, kan het lichaam zelf weer aan de slag om de goede 
toestand (goede bewegelijkheid) te behouden. Daarom zijn 
enkele behandelingen meestal genoeg.

Hoe komt het dat er soms te weinig beweeglijkheid is? 
Door zoveel oorzaken! Bijvoorbeeld: 
- alle kleine belastingen die door de dag heen kunnen gebeuren: spelen 

in de wei, schrikken, ineens hard rennen, noem maar op 
- stress, zowel fysiek als emotioneel 
- onvoldoende beweging in het algemeen 
- langdurig stilstaan (stal, trailer) 
- een val, uitglijden, struikelen, hangen in het halster, achteroverslaan 
- na een ´echte ´ kreupelheid kan je paard allerlei punten ´vastgezet ´ 

hebben als compensatie 
- slecht passend zadel 
- slechte hoefverzorging (zowel qua frequentie als HOE) 
- ruiter… een scheve ruiter zal het paard ook scheef belasten 
- sportprestaties: dressuur, endurance, western, springen: elke speciale 

discipline belast de ruggengraat op een specifieke manier 
- leeftijd: bij oudere dieren zullen de effecten van de dag-tot-dag 

belasting meer tot uiting gaan komen 
- algehele anesthesie (verdoving) 
- geboorte van een veulen: is zowel voor merrie als veulen een 

behoorlijke belasting 

Al deze zaken  en meer - kunnen een beginschakel zijn van een 
hele reeks aan gebeurtenissen in de weefsels, die leiden tot een 
onvoldoende bewegelijkheid. Dit lost zich dan vaak niet meer 
zomaar vanzelf op.Daarom is chiropractie allesomvattend, terwijl veel mensen 

denken dat het alleen met de wervels te maken heeft. 
Pijn en spierklachtenDe ingaande en uitgaande lijnen lopen via het ruggenmerg naar 

en van de hersenen. Het ruggenmerg wordt onder andere Er zijn veel manieren waarop chiropractische klachten zich 
beschermd door de rugwervels (nekwervels, borstwervels, kunnen uiten, maar ze worden vaak gekenmerkt door pijn. 
lendenwervels en heiligbeen). Tussen de wervels treden de Chiropractie kan vaak de bron 
zenuwen uit, die de spieren en weefsels aansturen. De plaats van acute of chronische 
waar de zenuwen uittreden, ligt vlak bij de gewrichtjes tussen pijnproblemen wegnemen. 
de wervels (2 tot 3 millimeter bij de mens!). Onvoldoende bewegelijkheid 
Als er in de ingaande of uitgaande lijnen een storing optreedt, tussen de wervels beïnvloedt 
komt de informatie niet goed naar binnen, of het uitgaande de spierfunctie. De 
antwoord past niet goed bij de inkomende vraag. Uiteraard uittredende zenuwen sturen 
geldt dit ook als de centrale computer, de hersenen, niet goed immers de spieren aan. Ook 
werkt. Een zodanige storing zal optreden als de wervels niet de terugkerende informatie 
soepel en vrij ten opzichte van elkaar bewegen. En hoe langer UIT de spieren (over lengte, 
deze toestand bestaat, hoe meer reactie er optreedt, bijvoorbeeld spanning en dergelijke) zal 
een ontsteking, littekenweefsel… niet volledig juist doorkomen.

Chiropractie is een aanvullende geneeswijze die zich richt op een optimale 
bewegelijkheid van de wervelkolom, en daardoor op een optimale gezondheid 
van het totale zenuwstelsel. Het zenuwstelsel stuurt alle organen, spieren en weefsels 
aan. Je kunt het zenuwstelsel zien als een enorme computer die informatie uit 
de spieren, organen en omgeving ontvangt en beoordeelt. Vervolgens wordt er 
een passend antwoord naar de spieren, organen en weefsels gestuurd. 
Deze informatiestromen lopen continu, elke seconde. 

CHIROPRACTIE PAARDENVOOR 

Namens de Equestrian and Racing Federation worden door 
Mohammmed Essa Al Adhab, voorzitter van het Racing 
Committee en de Consul van de UAE in Zweden, Saeed 
Alqamzi, de ereprijzen uitgereikt aan Gerard, die de honneurs 
waarneemt voor trainer Jan Pubben. Gerard wordt bijgestaan 
door Karin van de Bos. 

De toekomst voor de Zweedse rensport: jeugdige jockeys 
op goed getrainde pony's vertrekken vanuit de officiele 
startboxen voor een koers van 800 meter.
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stonden de paarden gestald op het grote stallencomplex vlak 
naast de baan, en de trainers en grooms hadden een prima 
kamer in het naastgelegen hotel.
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voor de Nederlanders, namelijk de Nederlands gefokte Skan 
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Is chiropractie een aanvullende behandelwijze?Uitingsvormen kunnen zijn:
- gedragsveranderingen (acute maar ook langdurige pijnklachten geven Chiropractor Karianne van Ruth: “Samenwerking en overleg 

met tandartsen, dierenartsen, bekappers vind ik zeer belangrijk. vaak gedragsveranderingen)
Maar ook de huisvesting, bewegingsmogelijkheden, de training - een moeilijke, pijnlijke of bange blik in de ogen
en je tuig zijn van groot belang. Alle factoren zijn van invloed. - moeite met één galop
Alleen het één of alleen het ander veranderen of behandelen - vaak struikelen
heeft weinig zin. Voor alle andere zaken dan chiropractie, dus - een abnormale lichaamshouding (kan voor de eigenaar 
voor de normale diergeneeskundige zorg, blijf je gewoon bij je moeilijk vast te stellen zijn als dit al lang bestaat)
eigen dierenarts. Als je door je dierenarts naar mij bent - gevoeligheid voor aanraking (afweer, weglopen, in elkaar krimpen)
verwezen, breng ik uiteraard verslag aan hem of haar uit”.- pijnuitingen of afweer bij poetsen, aaien, opzadelen

- ongehoorzaamheid onder het rijden (uiteraard zijn hier ook 
Hoe gaat een behandeling in zijn werk? veel andere oorzaken voor mogelijk)
Karianne legt uit: “Reserveer ruim een uur voor een bezoek. - staartzwiepen, oren plat onder het rijden (uiteraard zijn hier 
Dit kan altijd iets uitlopen. Als jouw paard bijvoorbeeld een 

ook andere oorzaken voor mogelijk)
bepaalde klacht alleen onder het zadel of alleen aan de longe 

- verminderde prestaties (qua dressuur, uithoudingsvermogen, inzet) laat zien, dan zal ik je indien nodig ook willen zien rijden of 
- moeite met verzamelen, moeite met zijgangen longeren. Om niet teveel veranderingen ineens te veroorzaken, 
- onduidelijke kreupelheid of kreupelheid die van been wisselt is het slim om een chiropractische behandeling minstens vier 
- moeite met de achterhand onderbrengen dagen na de bekapper en een week na de paardentandarts af te 
- moeite met nageeflijkheid spreken. Vervolgens bespreken we eerst het verhaal van je paard: 
- Duidelijk verschil in oefeningen tussen linksom en rechtsom leeftijd, werk, wat is er aan de hand, hoe lang is dat al, wat is er 
- onvoldoende bespiering of afnemende bespiering al aan gedaan, etc. 
- vasthouden van de rug, stijve rug, geen swing Ik wil je paard graag zien lopen (aan de hand). In stap. Zowel 
- verkorte pas in 1 been of meerdere benen rechtuit als op de volte/cirkel. Indien nodig ook in draf of in 
- zichzelf aantikken andere oefeningen/gangen.
- stijfheid bij uit de stal halen
- abnormaal ritme in een gang
- en soms merk je niets speciaals aan je paard…

Veel zogenaamd ongewenst of 
ongehoorzaam gedrag onder het 
zadel is een gevolg van niet 
KUNNEN voldoen aan de 
wensen van de ruiter. Triest maar 
waar.

Overige symptomen
Omdat de zenuwen ook de huid, 
zweetklieren, organen en klieren 
besturen, kunnen de symptomen 
van een beweeglijkheidsprobleem 

zeer divers zijn. Nog enkele mogelijke uitingsvormen zijn:
- overgevoeligheid voor hitte en kou
- asymmetrisch zweten, verminderd zweten of zweten op rare plaatsen
- overmatige jeuk aan de staartbasis, ondervoeten of een ander 

lichaamsdeel
Voor een aantal van de genoemde uitingen, zijn uiteraard ook 
andere oorzaken mogelijk. Het is moeilijk van te voren te 
zeggen of het daadwerkelijk een chiropractisch probleem is. 

- een duidelijke kreupelheid, waar een oorzaak voor gevonden is (maar 
ook dan, kan chiropractie helpen de compensaties ten gevolge van die 
kreupelheid los te maken en zo de algemene gezondheid verbeteren. 
De kreupelheid zelf zal echter niet door chiropractie opgelost kunnen 
worden)

- ernstige stofwisselingsziekten, zoals Cushing
- ernstige auto-immuunziekten
- botbreuken, acute fase (later juist wel, om compensaties in andere 

gebieden op te heffen)
- acute hernia van een tussenwervelschijf (maar na de acute fase juist 

wel, om de rest van de ruggengraat zo gezond mogelijk te houden, en 
dus ook de hersenen)

eDan volgt het chiropractische onderzoek, waarbij alle 10 minuten per keer, liefst meerdere keren per dag. Als 2  optie 
gewrichtjes tussen de wervels worden bevoeld op voldoende is weidegang in een vertrouwde groep prima. Dus liever niet op 
bewegelijkheid. Ik gebruik hierbij een groot groen blok als stal; bewegen helpt het lichaam de veranderingen te herkennen, 
opstapje. Maar zelfs heel bange paarden staan dat meestal prima te verwerken en te behouden. En zeker voor een paard geldt: 
toe, na een kleine kennismaking bewegen is leven. Afhankelijk van wat er gevonden is, zal ik je 
Die gewrichten die dat nodig hebben, maak ik los. ook wat trainingstips of specifieke oefeningen voor je paard 
Een chiropractische behandeling van een onvoldoende meegeven. Indien nodig leer ik je een eenvoudige 
beweeglijk gewricht vindt plaats door een kleine, snelle, massagetechniek. 
gecontroleerde beweging in de richting van het gewrichtsvlak. 

Vaak is er 1 of zijn er enkele vervolgbehandelingen nodig. Je Dat heet een “adjustment”. Soms zie je amper dat ik iets doe. 
kunt niet altijd alles wat er gevonden wordt in 1 keer Maar het paard laat de verandering wel zien.
behandelen. Dat kan teveel worden voor het lichaam. Het gaat Daarna volgt nog 5 tot 10 minuten stappen aan de hand om 
tenslotte om het zenuwstelsel. In de regel zijn er vaak 2, soms 3 alles te laten inzinken bij je paard en zijn/haar zenuwstelsel. 
behandelingen nodig. Het is verder een goed idee om je paard Na afloop van de behandeling bespreken we wat er gevonden is 
na een tijd weer te laten nakijken. Omdat hij in de loop van het en geef ik advies voor de toekomst.
jaar weer (bijvoorbeeld) een lange trailerrit, de nodige bosritten, 
glijpartijen, wedstrijden, struikelpartijen en jolige sprongen De eerste 2 a 3 dagen na een behandeling moet je liever niets 
gemaakt heeft”.speciaals doen met je paard. Niet rijden, niet longeren, maar 

ook geen transport, bekapper/hoefsmid of paardentandarts. Met veel dank aan Karianne van Ruth, meer informatie 
Liefst wel aan de hand rechte lijnen en flauwe bochten stappen, www.lodash.nl 

Wanneer moet men niet meteen aan chiropractie denken?

Stel je voor: een spronggewricht van een paard.
In de spieren en banden rond dat gewricht zitten enorm 
veel metertjes voor spierlengte, spierspanning. Als je paard 
nu een stap zet, verandert de spierlengte en spierspanning 
in allerlei spieren. En de spanning op de banden verandert 
natuurlijk ook. De metertjes verzamelen die informatie en 
sturen die informatie via de zenuwbanen naar het 
ruggenmerg. De zenuwbanen komen tussen de wervels bij 
het ruggenmerg uit. Door het ruggenmerg reist de 
informatie naar de hersenen. Daar aangekomen wordt de 
informatie aan een aantal stations meegedeeld.
Al die stations berekenen wat er nodig is. Bijvoorbeeld 
een hogere spierspanning van 1 bepaalde spier. 
Een ontspanning van een andere spier…De uitkomst 
wordt naar beneden gestuurd, via het ruggenmerg. Tussen 
de wervels treden de zenuwen uit, gaan naar de spieren en 
melden de opdracht van de hersenen. De spierspanning 
verandert, deze wordt aangepast aan wat er nodig is. 
Er is van alles nodig om dit proces goed te laten verlopen: 
De metertjes moeten hun werk goed doen. 
De zenuwbanen moeten onbelemmerd en gezond hun 
werk kunnen doen: informatie doorgeven. De kleine 
ruimte tussen de wervels, waar de zenuwen in- en 
uittreden, moet gezond zijn en niet verkleind door 
ontstekingsweefsel, littekenweefsel, uitstulpende 
tussenwervelschijven etc. De hersenen moeten gezond zijn 
om de juiste berekening te kunnen uitvoeren. En die 
informatie moet weer via gezonde banen naar de spieren. 
De spieren moeten voldoende zuurstof/energie hebben
 om te KUNNEN samentrekken. En intussen komt de 
volgende stap al! Een fantastische machine, als alles goed 
werkt. Meestal is dat gelukkig ook zo.

ACHTERGROND INFORMATIE OVER 

ZENUWBANEN IN DE PRAKTIJK: 

STAPPEN, HOE GAAT DAT DAN?

De komende vier jaar zullen onderzoekers op het gebied van Nederland varieert van 0 procent tot 71.4 procent in de 
genetica en immunologie gezamenlijk werken aan het verschillende regio's. Bovendien heeft men een duidelijk 
ontwikkelen van diagnosemethoden, interventiestrategieën en verschil gevonden in prevalentie tussen rassen: 8 procent bij 
behandelmethoden voor de klinische symptomen van SME om Shetlandpony's en 18 procent bij Friese paarden. Het doel van 
zo het aantal paarden met SME-klachten te verminderen. Het dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de 
onderzoek wordt gefinancierd door Technologiestichting STW, immunologische, epidemiologische en genetische aspecten van 
Artu Biologicals, de Vereniging Koepel fokkerij en de beide SME door de mechanismen en genen te identificeren die 
universiteiten. verantwoordelijk zijn voor de gevoeligheid voor SME. Met dit 

inzicht is het mogelijk interventiestrategieën te ontwikkelen die 
Volgens het CBS werden er in 2006 in Nederland meer dan gericht zijn op vermindering van de SME prevalentie en het 
400.000 paarden gehouden voor recreatie, fokkerij en sport. verhogen van het welzijn in de paardenpopulaties. 
Ruwweg 10 tot 15 procent van de paarden die met regelmaat 
buiten gehouden wordt, lijdt aan staart- en maneneczeem. Vier onderzoekers zullen gedurende vier jaar aan dit project 
SME is een huidallergie, die vooral symptomen geeft aan de werken om zo de kennis van immunologische, 
manen en de staartbasis en wordt veroorzaakt door beten van epidemiologische en genetische aspecten van SME te vergroten 
de Culicoides soort (knutten of knijten). De allergische reactie en interventiestrategieën te ontwikkelen die bijdragen aan het 
veroorzaakt hevige jeuk, waardoor het paard gaat schuren en verminderen van het aantal paarden met SME. Het onderzoek 
bijten. De jeuk en het schuren zorgen voor uitgebreide wordt gefinancierd door de stichting technische wetenschappen 
huidontstekingen en zijn een ernstige aantasting van het welzijn (STW) van NWO, Artu Biologicals, Vereniging Koepel 
van het paard. Wereldwijd vormt SME de meest voorkomende fokkerij en beide universiteiten. Vanuit Wageningen 
huidziekte bij paarden en de prevalentie (het aantal gevallen per Universiteit zijn het Animal Breeding and Genomics Centre 
duizend of per honderdduizend op een specifiek moment) kan (Van Arendonk) en leerstoelgroep Celbiologie en Immunologie 
in sommige gebieden oplopen tot 60 procent Er bestaat op het (Savelkoul) betrokken bij dit project. Vanuit Universiteit 
ogenblik geen effectieve methode om SME te voorkomen, dan Utrecht nemen het Departement Gezondheidszorg Paard (Sloet 
wel te behandelen. van Oldruitenborgh) en het Departement Infectieziekten & 
Uit een pilot studie is gebleken dat de prevalentie van SME in Immunologie (Willemse, Rutten) deel aan dit project.

Onderzoekers van Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht starten een 
grootschalig onderzoek naar de meest voorkomende huidziekte bij paarden 
en pony's: Staart- en maneneczeem (SME). 

GROOT ONDERZOEK STAART-
EN MANENECZEEM 

NAAR 
VAN START
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- vasthouden van de rug, stijve rug, geen swing Ik wil je paard graag zien lopen (aan de hand). In stap. Zowel 
- verkorte pas in 1 been of meerdere benen rechtuit als op de volte/cirkel. Indien nodig ook in draf of in 
- zichzelf aantikken andere oefeningen/gangen.
- stijfheid bij uit de stal halen
- abnormaal ritme in een gang
- en soms merk je niets speciaals aan je paard…

Veel zogenaamd ongewenst of 
ongehoorzaam gedrag onder het 
zadel is een gevolg van niet 
KUNNEN voldoen aan de 
wensen van de ruiter. Triest maar 
waar.

Overige symptomen
Omdat de zenuwen ook de huid, 
zweetklieren, organen en klieren 
besturen, kunnen de symptomen 
van een beweeglijkheidsprobleem 

zeer divers zijn. Nog enkele mogelijke uitingsvormen zijn:
- overgevoeligheid voor hitte en kou
- asymmetrisch zweten, verminderd zweten of zweten op rare plaatsen
- overmatige jeuk aan de staartbasis, ondervoeten of een ander 

lichaamsdeel
Voor een aantal van de genoemde uitingen, zijn uiteraard ook 
andere oorzaken mogelijk. Het is moeilijk van te voren te 
zeggen of het daadwerkelijk een chiropractisch probleem is. 

- een duidelijke kreupelheid, waar een oorzaak voor gevonden is (maar 
ook dan, kan chiropractie helpen de compensaties ten gevolge van die 
kreupelheid los te maken en zo de algemene gezondheid verbeteren. 
De kreupelheid zelf zal echter niet door chiropractie opgelost kunnen 
worden)

- ernstige stofwisselingsziekten, zoals Cushing
- ernstige auto-immuunziekten
- botbreuken, acute fase (later juist wel, om compensaties in andere 

gebieden op te heffen)
- acute hernia van een tussenwervelschijf (maar na de acute fase juist 

wel, om de rest van de ruggengraat zo gezond mogelijk te houden, en 
dus ook de hersenen)

eDan volgt het chiropractische onderzoek, waarbij alle 10 minuten per keer, liefst meerdere keren per dag. Als 2  optie 
gewrichtjes tussen de wervels worden bevoeld op voldoende is weidegang in een vertrouwde groep prima. Dus liever niet op 
bewegelijkheid. Ik gebruik hierbij een groot groen blok als stal; bewegen helpt het lichaam de veranderingen te herkennen, 
opstapje. Maar zelfs heel bange paarden staan dat meestal prima te verwerken en te behouden. En zeker voor een paard geldt: 
toe, na een kleine kennismaking bewegen is leven. Afhankelijk van wat er gevonden is, zal ik je 
Die gewrichten die dat nodig hebben, maak ik los. ook wat trainingstips of specifieke oefeningen voor je paard 
Een chiropractische behandeling van een onvoldoende meegeven. Indien nodig leer ik je een eenvoudige 
beweeglijk gewricht vindt plaats door een kleine, snelle, massagetechniek. 
gecontroleerde beweging in de richting van het gewrichtsvlak. 

Vaak is er 1 of zijn er enkele vervolgbehandelingen nodig. Je Dat heet een “adjustment”. Soms zie je amper dat ik iets doe. 
kunt niet altijd alles wat er gevonden wordt in 1 keer Maar het paard laat de verandering wel zien.
behandelen. Dat kan teveel worden voor het lichaam. Het gaat Daarna volgt nog 5 tot 10 minuten stappen aan de hand om 
tenslotte om het zenuwstelsel. In de regel zijn er vaak 2, soms 3 alles te laten inzinken bij je paard en zijn/haar zenuwstelsel. 
behandelingen nodig. Het is verder een goed idee om je paard Na afloop van de behandeling bespreken we wat er gevonden is 
na een tijd weer te laten nakijken. Omdat hij in de loop van het en geef ik advies voor de toekomst.
jaar weer (bijvoorbeeld) een lange trailerrit, de nodige bosritten, 
glijpartijen, wedstrijden, struikelpartijen en jolige sprongen De eerste 2 a 3 dagen na een behandeling moet je liever niets 
gemaakt heeft”.speciaals doen met je paard. Niet rijden, niet longeren, maar 

ook geen transport, bekapper/hoefsmid of paardentandarts. Met veel dank aan Karianne van Ruth, meer informatie 
Liefst wel aan de hand rechte lijnen en flauwe bochten stappen, www.lodash.nl 

Wanneer moet men niet meteen aan chiropractie denken?

Stel je voor: een spronggewricht van een paard.
In de spieren en banden rond dat gewricht zitten enorm 
veel metertjes voor spierlengte, spierspanning. Als je paard 
nu een stap zet, verandert de spierlengte en spierspanning 
in allerlei spieren. En de spanning op de banden verandert 
natuurlijk ook. De metertjes verzamelen die informatie en 
sturen die informatie via de zenuwbanen naar het 
ruggenmerg. De zenuwbanen komen tussen de wervels bij 
het ruggenmerg uit. Door het ruggenmerg reist de 
informatie naar de hersenen. Daar aangekomen wordt de 
informatie aan een aantal stations meegedeeld.
Al die stations berekenen wat er nodig is. Bijvoorbeeld 
een hogere spierspanning van 1 bepaalde spier. 
Een ontspanning van een andere spier…De uitkomst 
wordt naar beneden gestuurd, via het ruggenmerg. Tussen 
de wervels treden de zenuwen uit, gaan naar de spieren en 
melden de opdracht van de hersenen. De spierspanning 
verandert, deze wordt aangepast aan wat er nodig is. 
Er is van alles nodig om dit proces goed te laten verlopen: 
De metertjes moeten hun werk goed doen. 
De zenuwbanen moeten onbelemmerd en gezond hun 
werk kunnen doen: informatie doorgeven. De kleine 
ruimte tussen de wervels, waar de zenuwen in- en 
uittreden, moet gezond zijn en niet verkleind door 
ontstekingsweefsel, littekenweefsel, uitstulpende 
tussenwervelschijven etc. De hersenen moeten gezond zijn 
om de juiste berekening te kunnen uitvoeren. En die 
informatie moet weer via gezonde banen naar de spieren. 
De spieren moeten voldoende zuurstof/energie hebben
 om te KUNNEN samentrekken. En intussen komt de 
volgende stap al! Een fantastische machine, als alles goed 
werkt. Meestal is dat gelukkig ook zo.

ACHTERGROND INFORMATIE OVER 

ZENUWBANEN IN DE PRAKTIJK: 

STAPPEN, HOE GAAT DAT DAN?

De komende vier jaar zullen onderzoekers op het gebied van Nederland varieert van 0 procent tot 71.4 procent in de 
genetica en immunologie gezamenlijk werken aan het verschillende regio's. Bovendien heeft men een duidelijk 
ontwikkelen van diagnosemethoden, interventiestrategieën en verschil gevonden in prevalentie tussen rassen: 8 procent bij 
behandelmethoden voor de klinische symptomen van SME om Shetlandpony's en 18 procent bij Friese paarden. Het doel van 
zo het aantal paarden met SME-klachten te verminderen. Het dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de 
onderzoek wordt gefinancierd door Technologiestichting STW, immunologische, epidemiologische en genetische aspecten van 
Artu Biologicals, de Vereniging Koepel fokkerij en de beide SME door de mechanismen en genen te identificeren die 
universiteiten. verantwoordelijk zijn voor de gevoeligheid voor SME. Met dit 

inzicht is het mogelijk interventiestrategieën te ontwikkelen die 
Volgens het CBS werden er in 2006 in Nederland meer dan gericht zijn op vermindering van de SME prevalentie en het 
400.000 paarden gehouden voor recreatie, fokkerij en sport. verhogen van het welzijn in de paardenpopulaties. 
Ruwweg 10 tot 15 procent van de paarden die met regelmaat 
buiten gehouden wordt, lijdt aan staart- en maneneczeem. Vier onderzoekers zullen gedurende vier jaar aan dit project 
SME is een huidallergie, die vooral symptomen geeft aan de werken om zo de kennis van immunologische, 
manen en de staartbasis en wordt veroorzaakt door beten van epidemiologische en genetische aspecten van SME te vergroten 
de Culicoides soort (knutten of knijten). De allergische reactie en interventiestrategieën te ontwikkelen die bijdragen aan het 
veroorzaakt hevige jeuk, waardoor het paard gaat schuren en verminderen van het aantal paarden met SME. Het onderzoek 
bijten. De jeuk en het schuren zorgen voor uitgebreide wordt gefinancierd door de stichting technische wetenschappen 
huidontstekingen en zijn een ernstige aantasting van het welzijn (STW) van NWO, Artu Biologicals, Vereniging Koepel 
van het paard. Wereldwijd vormt SME de meest voorkomende fokkerij en beide universiteiten. Vanuit Wageningen 
huidziekte bij paarden en de prevalentie (het aantal gevallen per Universiteit zijn het Animal Breeding and Genomics Centre 
duizend of per honderdduizend op een specifiek moment) kan (Van Arendonk) en leerstoelgroep Celbiologie en Immunologie 
in sommige gebieden oplopen tot 60 procent Er bestaat op het (Savelkoul) betrokken bij dit project. Vanuit Universiteit 
ogenblik geen effectieve methode om SME te voorkomen, dan Utrecht nemen het Departement Gezondheidszorg Paard (Sloet 
wel te behandelen. van Oldruitenborgh) en het Departement Infectieziekten & 
Uit een pilot studie is gebleken dat de prevalentie van SME in Immunologie (Willemse, Rutten) deel aan dit project.

Onderzoekers van Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht starten een 
grootschalig onderzoek naar de meest voorkomende huidziekte bij paarden 
en pony's: Staart- en maneneczeem (SME). 

GROOT ONDERZOEK STAART-
EN MANENECZEEM 

NAAR 
VAN START
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hebben voldaan. Dit kan zowel door overmaken van het stalgeld De hoofdring zal geheel in oosterse sferen worden aangekleed. 
op onze bankrekening, dan wel door dit contact te betalen Een prachtige Marokkaanse tent, een schitterend beeld van 
bij uw aankomst in Exloo. Carry van Danzik, het levensgrote woestijndecor zullen daar 

zeker aan bijdragen. Iedereen die in 2007 is geweest, zal zich vast Er is van te voren een stalindeling gemaakt, waarbij zoveel 
nog wel herinneren, wat een schitterend beeld de prachtige mogelijk met uw wensen rekening is gehouden. Er kan niet 
geshowde paarden tegen de woestijnachtergrond opleverde. van deze stalindeling worden afgeweken. Wij hanteren daarbij 
En hoe vertederend de geshowde veulens waren, die, zodra zij het principe, wie het eerst komt, het eerst maalt. Een stal kost 
daartoe de kans kregen, even neus aan neus kennis gingen € 65,- en is beschikbaar van donderdag 7 augustus tot 
maken met hun bronzen leeftijdsgenootje. zaterdagavond 9 augustus 19.00 uur. Wilt u langer van de stallen 

gebruik maken, omdat u bv. uw paard ook voor de LowLand 
De LowLand Arabian Cup: Arabian Cup heeft ingeschreven, vermeld dit dan bij uw 

reservering. De kosten voor een stal zijn dan € 110,--.  Op zaterdagavond 9 en zondag 10 augustus, aansluitend aan 
In dat geval dient u de stal uiterlijk maandag 11 augustus om de regionale show, wordt er op het Hippisch centrum een 
12.00 uur op te leveren. De stallen zijn in principe opgestrooid internationale B-show georganiseerd, de LowLand Arabian Cup. 
met houtkrullen. Voor voer dient u zelf te zorgen. Er is, Daarmee is het voor u als deelnemer dé mogelijkheid om in één 
eventueel, hooi te koop. Aanvoer van paarden is mogelijk vanaf weekend aan twee shows deel te nemen. Inschrijfvoorwaarden en 
donderdag 7 augustus 16.00 uur en zaterdag vanaf 07.00 uur. inschrijfformulier: www.lowlandarabiancup.nl.
Tussen 22.00 en 07.00 uur het Hippisch Centrum gesloten en 
kunnen er geen paarden worden aangevoerd. De keuringen:

De keuring vindt weer plaats in de grote binnenbak van het 
Sponsormogelijkheden:Hippisch Centrum. En ook de voorring is binnen. Dus weer 
Natuurlijk kunt u de organisatie helpen door als sponsor op of geen weer, wij blijven droog. Naast de rubrieken aan de hand, 
te treden. Naast de mogelijkheid van een rubriek of een zijn er rijrubrieken voor merries, hengsten en ruinen. 
kampioenschap te sponsoren, kunt u ook een advertentie in Er zal ook een premiekeuring zijn voor zowel merries als voor 
het programmaboekje plaatsen. Ook voor sponsoren van ruinen. Dus, waarom niet uw veulen aan de hand showen en uw 
gebruiksartikelen zijn er diverse mogelijkheden. Sponsoren merrie aanbieden voor de premiekeuring?
mogen, indien men dat wenst, zelf hun prijs uitreiken. 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de Fam. R. Muskee Feestavond:
of bij Gerda Stuive-Verkuil Natuurlijk is er weer een geweldig feest georganiseerd, 

zaterdagavond, na afloop van de LowLand Arabian Cup, 
met medewerking van een live band. Reserveringsadres stallen.

Showcommissie Noord, Secr. Mw. G.Stuive-Verkuil, 
Strodorp: A.Oostingweg 9, 7853 TD  Wezuperbrug
In het strodorp zullen diverse stands met paardensportartikelen, Tel: 0591-382207 / 06-45224016 / Fax: 0591-387125 / 
kunstvoorwerpen, kunstnijverheidproducten etc. te vinden zijn. info@questarabians.nl  

Rabobank Borger-Klenckeland, rek.nr. 35.92.04.651 tnv 
Prijzen: Show.Comm.Noord, Emmen.
Maar terug naar de keuring. Voor de winnaars zijn prachtige 
prijzen beschikbaar. Ook de rijrubrieken worden niet vergeten. Sponsormogelijkheden: 
De inschrijvingen voor de regionale keuring gaan, zoals Showcommissie Noord, 
gewoonlijk, via het stamboekbureau. En iedere deelnemer Secr. Mw. G.Stuive-Verkuil, 
ontvangt een reproductie van een prachtige ingelijste tekening, A.Oostingweg 9, 7853 TD  
die speciaal voor de keuringen gemaakt is door Anja Meeldijk. Wezuperbrug

Tel: 0591-382207 / 06-45224016  
Stallen: Fax: 0591-387125 / 
Voor de reservering van de stallen moet u bij de Showcommissie info@questarabians.nl  of 
Noord zijn. Reserveren kan uitsluitend schriftelijk ( brief, fax of Fam. R.Muskee, 0049-5947999807 
mailtje) tot uiterlijk 20 juli 2008. Fax: 0049-5947999808
U dient voordat u over uw stal kunt beschikken het stalgeld te 

in memoriam: De Regionale Keuring Noord 2008 wordt georganiseerd op 9 augustus 
2008 op het Hippisch Centrum Exloo. Omdat aansluitend op de regionale 
show, de LowLand Arabian Cup wordt georganiseerd, is dit de unieke kans 
uw paarden tijdens een regionale show in een internationale ambiance 
te kunnen tonen. 
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Door Margriet van der Wiel

Deze sympathieke 
dressuurruiter heeft maar liefst Het zal je maar gebeuren….ik kon het bijna niet geloven toen 
vier wereldkampioentitels, ik een zelfgemaakt boekwerkje over Hans Peter Minderhoud 
diverse Nationale titels op zak, uitpakte met op de voorkant zijn foto en een verhaaltje over 
en is 6-voudig Pavo-Cup-hoe zijn carrière begonnen was.
kampioen! Ook heeft hij in Oh dacht ik verheugd, leuk!! Ik mag een clinic van hem gaan 
2007 met zijn Exquis Nadine bijwonen. Toen ik de laatste pagina las begon het even te 
het Europees Goud voor duizelen. Er stond geschreven dat ik zaterdag 17 mei een uur 
Nederland gewonnen en is les zou krijgen op Sharif van niemand minder dan Hans Peter 
inmiddels opgenomen in het Minderhoud! 
Olympisch Kader!Sharif is ons Arabische volbloed van zeven jaar. 
Zaterdag 17 mei was het dan Zijn stamboeknaam is Yoffry en we hebben hem als tweejarige 
zover en na een uur en een gekocht bij de fam Kuijf van Forelocks Arabians te Nieuwkoop. 
kwartier onderweg te zijn Het is een zoon van Almonito en Yafit. Een eigenwijs paardje 
geweest reden we de prachtige en zeer slim zoals de meeste Arabische volbloeden. 
lange oprijlaan op van het Zijn opvoeding was niet altijd eenvoudig evenals de pogingen 
indrukwekkende complex om hem om te scholen tot een heus dressuurpaard. Daarbij 
Resim Dressage.hielp het ook niet echt mee dat ik slechts op maneges heb 
Na de trailer te hebben gereden waar nooit over tact, aanleuning en nageeflijkheid 
geparkeerd gingen we eens gesproken werd. Men was al lang blij als de hele meute netjes 
kijken waar we mijn instructeur Hans Peter Minderhoud zijn rondjes liep. Vandaar dus dat ik een groen paard in moest 
konden vinden. gaan rijden en veel ingeslopen fouten af moest leren.
We vonden hem uiteindelijk in de grote binnenbak op een Wat dus ook tegen zat is dat dhr. Sharif over een trukendoos 
van zijn prachtige paarden.beschikte en ik hem steeds met behulp van mijn instructrice 

Ilse te slim af moest zijn als hij weer eens een poging maakte 
Ik kon Sharif wel al vast pakken en gaan losrijden, zei hij. om zich aan het werk te onttrekken.
Ik moet zeggen dat het daar heerlijk rijden was in die grote Vorig jaar startte ik mijn eerste dressuurwedstrijd in de B en 
lichte bak die over een uitstekende bodem beschikte.daar ben ik snel met hem doorheen gelopen. Inmiddels heb ik 
Mijn dochters mochten bij Hans Peter in een hokje zitten om een winstpunt in de L1 en op alle protocollen komen steeds 
foto's te nemen en te filmen. Ik kreeg een oortje in en de les dezelfde puntjes terug die door de juryleden minder 
kon beginnen.gewaardeerd worden. Het gaat om het wijken, de middenstap, 
Allereerst werd aandacht aan de gangen besteed. Hans Peter middendraf en de middengalop.” Kan meer!!!” “Kan meer!!!!” 
vond onze Sharif een kleine luie donder want na enkele vlotte Lees ik steeds terug op mijn protocollen.

Kan Hans Peter Minderhoud me hier mee helpen? passen liep hij zelf al weer in een langzamer tempo.
Ik moest veel strenger worden! Bovendien vond Sharif het niet 
fijn om er echt goed doorheen te lopen, meer laag en rond dus 
en snoepte steeds een beetje meer teugel uit mijn handen. Ook 
hierin moest ik veel strenger optreden en pas als hij daar goed 
liep mijn handen ontspannen. En meer voorwaarts, voorwaarts!
Daarna kwam het wijken aan de beurt. Als ik thuis of op 
wedstrijden moest wijken voor het rechterbeen wist Sharif 
precies welke oefening er aan ging komen en kwam na het 
afwenden bij A al met zijn schouder er uit op de middellijn. 
Een slecht begin dus want het paard moet eerst recht zijn. Als 
oefening om hem recht te krijgen wendde ik dan vaak af van de 
A naar de C in een rechte lijn, maar het wijken naar links bleef 
veel slechter dan het wijken naar rechts.
Ik moet zeggen dat Sharif hier op Resim Dressage keurig recht 
afwendde en dat ik na instructies van Hans Peter een redelijk 
wijken naar links kon laten zien. Daarna was het wijken voor 
het linkerbeen aan de beurt. Dit gaat op wedstrijden en thuis 

Margriet kreeg van haar dochters voor moederdag een les 
van Hans Peter Minderhoud.

MOEDERDAGKADO
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hebben voldaan. Dit kan zowel door overmaken van het stalgeld De hoofdring zal geheel in oosterse sferen worden aangekleed. 
op onze bankrekening, dan wel door dit contact te betalen Een prachtige Marokkaanse tent, een schitterend beeld van 
bij uw aankomst in Exloo. Carry van Danzik, het levensgrote woestijndecor zullen daar 

zeker aan bijdragen. Iedereen die in 2007 is geweest, zal zich vast Er is van te voren een stalindeling gemaakt, waarbij zoveel 
nog wel herinneren, wat een schitterend beeld de prachtige mogelijk met uw wensen rekening is gehouden. Er kan niet 
geshowde paarden tegen de woestijnachtergrond opleverde. van deze stalindeling worden afgeweken. Wij hanteren daarbij 
En hoe vertederend de geshowde veulens waren, die, zodra zij het principe, wie het eerst komt, het eerst maalt. Een stal kost 
daartoe de kans kregen, even neus aan neus kennis gingen € 65,- en is beschikbaar van donderdag 7 augustus tot 
maken met hun bronzen leeftijdsgenootje. zaterdagavond 9 augustus 19.00 uur. Wilt u langer van de stallen 

gebruik maken, omdat u bv. uw paard ook voor de LowLand 
De LowLand Arabian Cup: Arabian Cup heeft ingeschreven, vermeld dit dan bij uw 

reservering. De kosten voor een stal zijn dan € 110,--.  Op zaterdagavond 9 en zondag 10 augustus, aansluitend aan 
In dat geval dient u de stal uiterlijk maandag 11 augustus om de regionale show, wordt er op het Hippisch centrum een 
12.00 uur op te leveren. De stallen zijn in principe opgestrooid internationale B-show georganiseerd, de LowLand Arabian Cup. 
met houtkrullen. Voor voer dient u zelf te zorgen. Er is, Daarmee is het voor u als deelnemer dé mogelijkheid om in één 
eventueel, hooi te koop. Aanvoer van paarden is mogelijk vanaf weekend aan twee shows deel te nemen. Inschrijfvoorwaarden en 
donderdag 7 augustus 16.00 uur en zaterdag vanaf 07.00 uur. inschrijfformulier: www.lowlandarabiancup.nl.
Tussen 22.00 en 07.00 uur het Hippisch Centrum gesloten en 
kunnen er geen paarden worden aangevoerd. De keuringen:

De keuring vindt weer plaats in de grote binnenbak van het 
Sponsormogelijkheden:Hippisch Centrum. En ook de voorring is binnen. Dus weer 
Natuurlijk kunt u de organisatie helpen door als sponsor op of geen weer, wij blijven droog. Naast de rubrieken aan de hand, 
te treden. Naast de mogelijkheid van een rubriek of een zijn er rijrubrieken voor merries, hengsten en ruinen. 
kampioenschap te sponsoren, kunt u ook een advertentie in Er zal ook een premiekeuring zijn voor zowel merries als voor 
het programmaboekje plaatsen. Ook voor sponsoren van ruinen. Dus, waarom niet uw veulen aan de hand showen en uw 
gebruiksartikelen zijn er diverse mogelijkheden. Sponsoren merrie aanbieden voor de premiekeuring?
mogen, indien men dat wenst, zelf hun prijs uitreiken. 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de Fam. R. Muskee Feestavond:
of bij Gerda Stuive-Verkuil Natuurlijk is er weer een geweldig feest georganiseerd, 

zaterdagavond, na afloop van de LowLand Arabian Cup, 
met medewerking van een live band. Reserveringsadres stallen.

Showcommissie Noord, Secr. Mw. G.Stuive-Verkuil, 
Strodorp: A.Oostingweg 9, 7853 TD  Wezuperbrug
In het strodorp zullen diverse stands met paardensportartikelen, Tel: 0591-382207 / 06-45224016 / Fax: 0591-387125 / 
kunstvoorwerpen, kunstnijverheidproducten etc. te vinden zijn. info@questarabians.nl  

Rabobank Borger-Klenckeland, rek.nr. 35.92.04.651 tnv 
Prijzen: Show.Comm.Noord, Emmen.
Maar terug naar de keuring. Voor de winnaars zijn prachtige 
prijzen beschikbaar. Ook de rijrubrieken worden niet vergeten. Sponsormogelijkheden: 
De inschrijvingen voor de regionale keuring gaan, zoals Showcommissie Noord, 
gewoonlijk, via het stamboekbureau. En iedere deelnemer Secr. Mw. G.Stuive-Verkuil, 
ontvangt een reproductie van een prachtige ingelijste tekening, A.Oostingweg 9, 7853 TD  
die speciaal voor de keuringen gemaakt is door Anja Meeldijk. Wezuperbrug

Tel: 0591-382207 / 06-45224016  
Stallen: Fax: 0591-387125 / 
Voor de reservering van de stallen moet u bij de Showcommissie info@questarabians.nl  of 
Noord zijn. Reserveren kan uitsluitend schriftelijk ( brief, fax of Fam. R.Muskee, 0049-5947999807 
mailtje) tot uiterlijk 20 juli 2008. Fax: 0049-5947999808
U dient voordat u over uw stal kunt beschikken het stalgeld te 

in memoriam: De Regionale Keuring Noord 2008 wordt georganiseerd op 9 augustus 
2008 op het Hippisch Centrum Exloo. Omdat aansluitend op de regionale 
show, de LowLand Arabian Cup wordt georganiseerd, is dit de unieke kans 
uw paarden tijdens een regionale show in een internationale ambiance 
te kunnen tonen. 
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Door Margriet van der Wiel

Deze sympathieke 
dressuurruiter heeft maar liefst Het zal je maar gebeuren….ik kon het bijna niet geloven toen 
vier wereldkampioentitels, ik een zelfgemaakt boekwerkje over Hans Peter Minderhoud 
diverse Nationale titels op zak, uitpakte met op de voorkant zijn foto en een verhaaltje over 
en is 6-voudig Pavo-Cup-hoe zijn carrière begonnen was.
kampioen! Ook heeft hij in Oh dacht ik verheugd, leuk!! Ik mag een clinic van hem gaan 
2007 met zijn Exquis Nadine bijwonen. Toen ik de laatste pagina las begon het even te 
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van zijn prachtige paarden.beschikte en ik hem steeds met behulp van mijn instructrice 

Ilse te slim af moest zijn als hij weer eens een poging maakte 
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Daarna kwam het wijken aan de beurt. Als ik thuis of op 
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Margriet kreeg van haar dochters voor moederdag een les 
van Hans Peter Minderhoud.

MOEDERDAGKADO
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ging (aangelegd in de jaren '30 vorige eeuw toen de uitgestrekte 
heidevelden hier werden beplant met bomen en er veel stenen 
die ooit met de ijstijd uit Scandinavië hier kwamen, 
vrijkwamen). We reden langs vele schitterende vennetjes, we 
zagen er watervogels. Een beekje met luid stromend water, 
sommige paarden vonden dat wel een beetje eng en door de 
overvloedige regenval van de laatste tijd enorme waterplassen, 
sommige konden ontweken worden door voorzichtig 
de bosrand in te rijden, maar de meeste moesten echt als 
hindernis genomen worden; er was bij de voorbespreking al 
gewaarschuwd dat ze erg diep konden zijn. De paarden gingen 
er inderdaad hier en daar tot over de knieën door, het tempo 

evan alle ruiters lag in het 2  traject dan ook een stuk lager dan 
ein het 1  traject . 

Het laatste stukje ging weer langs de weg, de finish aan de straat 
met een brede berm zodat er wel echt gesprint kon worden en en hiervoor verplichte rust kregen. Niemand van de 33 starters 
de tweede klasse die 59,5 km er op had zitten kende elf is uitgevallen, compliment voor alle ruiters dus want iedereen 
combinaties die finishten, één ruiter was vrijwillig gestopt in heeft dus keurig gereden. Ook de kennismakingklasse deed het 
de vetgate na goedkeuring, dus hier waren vier uitvallers. goed want van de zeven starters werden er zes geklasseerd. 

e Al met al een groot compliment voor Arnoud Bosma en José Het tweede traject voor de 2  klasse was ook heel erg mooi en 
eWunnink die met hun 1  wedstrijd een van de mooiste en ging door boswachterij Schoonloo, eerst weer een klein stukje 

afwisselendste ritten in Nederland hebben uitgezet die ik langs de weg en daarna het bos in. Opnieuw mooie 
in de afgelopen twaalf jaar heb gereden.ruiterpaden, een veldkeienweg waar het tempo flink omlaag 

veel beter dan het Wat de middengalop betreft had ik de laatste tijd het probleem 
wijken voor het dat Sharif ging wisselen met zijn achterbenen. Het bleek dus 
rechterbeen en ook dat ik mijn binnenbeen er te veel aan had en ik moest gaan 
hier was dat het drijven met mijn buitenbeen. Tot woede van Sharif die naar 
geval. Ik moest mijn been sloeg. Tsja…het is even wennen.
echter mijn Toen het uur voorbij was waren zowel ik als Sharif drijfnat van 
binnenbeen aan het harde werken. Sjonge..dat was afzien maar geweldig om 
het paard houden mee te maken natuurlijk! Wat hebben we veel geleerd in dat 
en meer naar uur!!! Na onze Arabier uitgestapt en op de trailer gezet te 
achteren leggen hebben kregen we nog een rondleiding op Resim Dressage en 
zodat hij meer ging zagen we de beroemde Nadine in levende lijve evenals de 
scharen en prachtige hengsten van Hans Peter die in luxe grote boxen 
inderdaad na staan.
enkele keren 
oefenen ging Sharif Ik en mijn dochters konden terugkijken op een hele leuke, 
veel beter wijken. leerzame dagen en als er een iemand is die de hoofdprijs voor 
Mijn dochters het mooiste moederdag cadeau heeft gekregen dan ben ik dat 

waren ook heel enthousiast het verschil te zien. wel! Bedankt meiden!!
Hans Peter zei dat Sharif heel gemakkelijk wijkt maar dat ik 
daar als ruiter wat handiger in moet worden. Oefenen dus!! p.s: Een week na deze les reed ik op het Amaliaconcours twee 
Ook voor de middendraf had Hans Peter hele goede tips en winstpunten bij elkaar met op het protocol een 7 voor de midden-

draf en een 7 voor het wijken. We gaan gestaag op weg naar de L2!deze gang was aan het einde van de les ook sterk verbeterd. 

V

eDe 2  Dutch Mountains Endurance begon voor de meeste ruiters al op 
vrijdagmiddag met een lange rit met paard in trailer naar het zuidelijke deel van 
Limburg. Niet voor mij helaas, want mijn paard bleef geblesseerd thuis staan, 
maar gaan kijken was ook erg leuk. Ruiters uit het hele land namen de kans waar 
om met hun paarden eens een buitenlands aandoende heuvelrit te maken. 

GEZELLIGHEID BIJ 

BANHOLT  

TROEF 
e  2 DUTCH MOUNTAINS ENDURANCE 

 

D

eZondag 6 april ging de 1  Drentsche Loo-rit van start vanaf Hengstenhouderij 
Reinie Tewis in Westdorp. Drentsche is de oude naam voor Drente en Loo 
betekent in het Drents bos. Ik had zelf eigenlijk al gekozen voor een 
wedstrijd in Duitsland, maar ik werd door de goed verzorgde en zeer 
uitgebreide homepage van de Drentsche Loo-rit overgehaald om de plannen 
te wijzigen en dicht bij huis te blijven. 

bredere zandwegen, hier en daar een prachtig vennetje, een Door Ria Bannink
weiderand, al met al een erg mooi en afwisselend parcours dat 

De wedstrijd begon met een hindernis; door de overvloedige zich leende om een aardig tempo te maken. Halfweg kwamen 
regenval van de laatste tijd kon de parkeerwei niet gebruikt we achter een camping langs met een verplicht staptraject om 
worden en moest gedwongen geparkeerd worden deels op de kampeerders niet te storen. Het bleef grotendeels droog 
verhard terrein bij de manege en deels langs de weg. Maar er maar halverwege kwam er een fikse sneeuw- en hagelbui. 
was plaats genoeg voor iedereen zonder dat we al te ver hoefden Tegen de tijd dat de koplopers op de vetgate bij Tewis 
te lopen naar het keuringsterrein. aankwamen, had de jury besloten de vetgate van de buiten- 
Keuringen verliepen vlot en daarna de voorbespreking die naar de binnenmanege te verplaatsen, zodat alle paarden en 
verplicht was voor ruiters en grooms; dit was niet zo handig ruiters droog konden pauzeren. Dit was niet voor iedereen 
want de tijd tussen voorbespreking en wedstrijd was kort en als gemakkelijk want er stonden al veel spullen voor het groomen 
ruiters en grooms beide op de voorbespreking moeten zijn, wie klaar in de buitenmanege. 
moet er dan op het startklare paard passen? Daarna kon de rit Sommigen van de kopgroep hadden wat meer tijd nodig om 

evoor de 2  klassers beginnen, het eerste gedeelte door het paard zodanig te verzorgen dat de hartslag van het paard 
Boswachterij Gieten/Borger. beneden het maximaal van 60 kwam. Enkele van de ruiters die 
De massastart was op straat en ging een klein stukje langs een juist wat langzamer hadden gereden, konden sneller aanbieden 
straatweg. Daarna gingen we in het bos en kregen een en liepen aardig wat tijd in. Helaas kwam ook niet iedereen 
supermooie rit voorgeschoteld. Enkele paarden waren nogal door de keuring. 
heet bij de start en gingen vlot weg, sommige ruiters namen in De eerste en kennismakingklasse reden het zelfde prachtige 
het begin de tijd om rustig hun eigen race op te bouwen en 35,5 km lange parcours als de tweede klasse, met groot succes 
zodoende viel de 16 man sterke groep snel uit elkaar. Er bleef want 28 van de 33 starters in de eerste klasse reden zich in het 
een mooie kopgroep van vijf man over die probeerde de klassement, de overige vijf zijn ook alle vijf gefinisht en 
wedstrijd te maken. goedgekeurd maar niet geklasseerd omdat ze of op één van de 
De route voerde afwisselend langs smalle ruiterpaden, soms trajecten te hard hadden gereden of een te hoge hartslag hadden 

e1  DRENTSCHE LOORIT GROOT SUCCES

Door Ria Bannink veel lekker ruikende bloeiende 
vlierstruiken, kersenboom-

Velen kwamen op vrijdagavond aan en konden op het terrein gaarden en in de 
kampeerden. De organisatie was hier op ingesprongen en meidoornhagen bloeiend 
organiseerde een barbecue; voor 10 euro kreeg iedereen meer fluitekruid. 
dan genoeg te eten en te drinken. Het was heel erg gezellig en Wij hadden een verkeerde 
iedereen had tijd om lekker bij te praten maar toch ging groomroute kaart mee-
iedereen op tijd slapen om de andere morgen fit aan de start te genomen en zagen niet veel 
kunnen zijn. Het weiland waar we stonden lag erg hoog en over van het eerste traject en 
de karakteristieke Limburgse meidoornhagen keek je ver weg, besloten dan maar gelijk 
over een dorpje en in de verte weer heuvels. naar de eerste waadplaats 
Ook de start ging langs de meidoornhagen over een breed door het riviertje

e de Geul te gaan. zandpad, in de 3  klasse over 90 km gingen de ruiters niet 
eallemaal weg met de massastart, maar lieten de snelle ruiters De 3  klasse ruiters waren 

weggaan om dan in alle rust hun eigen rit te kunnen rijden in allemaal al voorbij maar 
hun eigen tempo. De rit liep eerst naar de Bemelerberg, hier wij waren er op tijd om de 

e eliepen veel Mergelland-schapen en had je prachtige rotswanden, ruiters van de 1  en 2  klasse 

Linda van der Horst met Mendoza’s Moreno
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Daarnaast kwamen er veel meer buitenlanders aan de start, Door Brigitte Kilian

Foto´s wolffphotograpy.nl zoals het Deense team, vermoedelijk met het oog op 
kwalificatie voor de Wereldkampioenschappen die in november 

Minder punt aan deze specifieke tak van paardensport is dat in Maleisië gehouden worden.
het, ondanks pogingen om het tafereel aantrekkelijker te maken Het evenement bestond uit wedstrijden over diverse afstanden, 
voor toeschouwers, het een kijkwedstrijd voor intimi blijft. Ken namelijk 60, 100, 125 en 160 kilometer met een aparte ranking 
je die dag iemand die rijdt, dan is het een zeer spannende voor de junioren. 
wedstrijd om de hele dag te volgen, maar kom je er als leek dan De race over 160 kilometer werd vanaf het begin geleid door 
heb je wellicht al gauw het gevoel dat er een hoop je ontgaat. Roxanne Brouwer en haar Engels Volbloed Chiruy. Onder meer 
Decor voor dit goed georganiseerd evenement vormt het Jannet van Wijk en Latino (v. Shaklainhoa), Anita Lamsma en 
KNHS-centrum gevestigd te Ermelo. Het parcours doorkruist Layla Ara Francina (v. Marsh) en de Duitse Michaela Kosel en 
de indrukwekkende oerbossen rondom Ermelo en voert deels Black Shetan (v. Madallan-Madheen) volgden in haar kielzog.
over de uitgestrekte heide. Brouwer was in staat om haar positie tot en met de 125 
Voorgaande twee jaren was de wedstrijd in trek bij Engelse kilometer vast te houden maar in de daaropvolgende vetgate 
deelnemers met beide jaren een Engelse winnaar van de open werd Chiruy helaas afgekeurd. In de loop van de wedstrijd 
CEI*** over 160 kilometer, namelijk achtereenvolgend werden diverse kaderleden uit de wedstrijd genomen door 
Christina Yeoman met de Franse halfbloed Farouk de Lozelle kreupelheden, zoals voornoemd A-kaderpaard Layla Ara 
en Fiona Hamilton en de volbloed Sharifa. Dit jaar bleef het Francina en B-kaderlid Donna Oudshoorn en Karrimh 
evenement verstoken van Engelse interesse maar mocht zich (v. Krimh). A-kaderlid Marjolein Vos trok haar Black Magic 
verheugen in een buitengewone Duitse belangstelling. (v. Bachelor NH) in de loop van de wedstrijd terug.

De jaarlijkse Nederlandse Kampioenschappen endurance  tevens gekoppeld aan de 
enige CEI in Nederland  vond plaats in het weekend van 6 juni. Deze wedstrijd heeft 
altijd veel impact op liefhebbers van de sport, daar velen bijvoorbeeld voor het eerst 
een CEI rijden, of voor het eerst een klasse IV (120-160km) of na een periode van pech 
dit keer een succesvolle finish realiseren, kortom omdat dromen op deze wedstrijd 
uitkomen en iedereen daarvan meegeniet. Wie zegt dat er weinig emoties te zien zijn 
in de paardensport heeft het mis. 

VEEL ´VOLBLOED´
NK ENDURANCE

GEWELD OP 

plaats voor Ineke Westers doordat haar paard uiteindelijk een 
bijzonder lage hartslag had, waar ze veel punten mee verdiende. 
Na deze oversteek ging het de heuvel op omhoog en verdwenen 
de ruiters uit zicht. Dit deel van de rit werd door de meeste 
ruiters als zwaarste ervaren, het was steil en erg glad. 
Een paard gleed uit en viel, het paard had alleen schaafwonden, 
de ruiter was behoorlijk beurs maar had toch de moed weer op 
te stijgen en tot de vetgate door te rijden. het paard werd 
goedgekeurd en zo werd ze toch geklasseerd voor goed 
uitgereden kilometers, hoewel ze vanwege haar eigen pijn 
vrijwillig opgaf. Klasse, wat een instelling. 
Nadat de meeste ruiters waren gepasseerd bij het water namen 
we een kijkje op de vetgate en P.A. die op hetzelfde terrein 
lagen. De keuringen verliepen hier vlot, want er waren genoeg 
dierenartsen en assistenten aanwezig. Helaas werden er toch 
enkele paarden afgekeurd, op de stenige bodem liepen ze niet 
allemaal even goed, en ook op hartslag werden er een paar 
afgekeurd, niet zo verwonderlijk gezien het zware heuvelige 

e eterrein. Na de P.A./vetgate voor de 2  en 3  klasse nog een extra 
lus via Epen met schitterende vergezichten. 

eWij gingen door naar de 2  waadplek in de rivier waar de 
ruiters van alle klassen weer langs kwamen. Het was goed te 
zien dat de meeste paarden hun angst voor het stromende water 
hadden overwonnen. Sommigen hadden zelfs de moed er in 
volle draf door te gaan zodat verschillende toeschouwers nat 
werden en de fotografen aan de kant vlogen, bang voor hun 
kostbare toestel. Na het water hadden de ruiters nog zo'n 4 km 
te gaan alvorens de finishlijn te passeren. 
Na de wedstrijd waren de meningen van bijna alle ruiters gelijk: 
de zwaarte lag niet zo zeer in het hoogteverschil maar nog meer 
in de kiezelstenen op de paden waar paarden soms op gleden; 
het was een schitterende wedstrijd in zwaar heuvelterrein; 
veel ervaring opgedaan in voor Nederland toch een 
uitzonderlijk terrein; genieten van een prachtige omgeving
en voor herhaling vatbaar. Complimenten voor de organisatie 
voor een schitterende, gezellige en goed georganiseerde 
wedstrijd.  

voorbij te zien komen die hier door elkaar reden. Slechts in de klasse drie werd de eer hoog gehouden door een 
eDe ruiters van de 2  klasse hadden er al een grotere lus opzitten. Arabier, namelijk Kissing Kaysoun van de Duitse Barbel 

Waar normaal hulp van derden tijdens een wedstrijd niet is Buchting. Klasse een werd gewonnen door Ineke Westers en 
toegestaan, had de organisatie bij de waadplekken extra posten haar vierjarige KWPN-er Wanadate, gevolgd door nummer 
staan. Sommige paarden waren bang voor het stromende en twee de bij ons bekende Erwin de Wolff en de Lipizzaner 
luid kabbelende water en hadden wat extra aanmoediging Nasheeta Fadra en ook de klasse II werd gewonnen door een 
nodig om het water in te gaan. Een ruiter viel van haar paard, KWPN-er, namelijk Splash van Pauline Andriese.
gelukkig voor haar net voor het water en dankzij de andere 
paarden lukte het haar toch om het water door te komen. 

De meeste paarden, soms wel aarzelend, gingen vrij vlot het 
water in, voor toeschouwers spectaculair om te zien. Alle 
paarden reageerden anders, de een keek angstig, de ander trok 
zich nergens wat van aan en de Arabieren Fortuna 'G' van 
Yannick Rademaker en Piakarna van Helen de Vries stonden 
zelfs heel ontspannen zij aan zij hun dorst te lessen uit de rivier. 
Sommige ruiters lieten een spons aan een touwtje zakken zodat 
ze zelf hun paard konden afkoelen. Anderen beschouwden deze 
wedstrijd echt als leerwedstrijd voor hun paarden en namen de 
tijd om hun paarden stil te laten staan in het water, zodat ze 
goed konden wennen aan het stromende water. 

e eIn de 1  klasse resulteerde deze instelling in een onverwachte 1   

Latino, bruine volbloed Arabische ruin uit 1996 en 1.46m gebleven en wordt nog dressuurmatig gereden. 
(Shaklainhoa x Latiffa) Latino is in haar bezit gekomen toen de familie Schörn weer 
Fokker: H. Schörn. Latino is van de bekende hengst Shaklainhoa, tijdelijk in Nederland woonde en met minder paarden terug naar 
gefokt door Jean Marc Valerio (stoeterij Ainhoa), een in Frankrijk Frankrijk wilde emigreren. Van Wijk hoorde van een merrie die 
zeer bekende fokker van Arabieren voor de sport en show en hij te koop had staan maar viel als een blok voor Latino, een toen 
uitvinder van het evenement Arabissimo. vijfjarige ruin die eerst in Frankrijk dag en nacht buiten had 
Van Wijk is tevens in het gelukkige bezit van de halfzus van gelopen en later in Nederland alle vrijheid kende. “Ik viel voor 
Latino, genaamd Nadhine  - uit een andere moeder -. Deze zijn onverschrokken, stoere houding en zijn puntgave, rechte 
merrie is wegens een blessure door een verkeersongeval fokmerrie benen. Zijn hals was een tikkie zwaar, net als van zijn vader, 

maar met veel dressuurwerk - wat ik overigens altijd veel doe  heb 
ik zijn hals in prima vorm gekregen. Het is een paard met 
uitstekende afstamming, ook wat betreft shows, zijn moeder is ook 
een plaatje om te zien. Zijn halfzus Nadhine is ook een 
fantastische merrie, wel veel gemakkelijker dan Latino, want dat 
is een behoorlijke driftkikker. We fokken nu onze merries met 
onze hengst Shaho. Diens fokker, Miranda Kayser heeft er al drie 
kinderen van en Esther Groen, ook een enduranceamazone, heeft 
er ook al een goed veulen mee gefokt. Ook loopt Shaho al 
endurance en hij doet het heel goed”.

PROFIEL NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN GOUD: LATINO

Jannet van Wijk met Latino (rechts)Op de voorgrond Karin de Ruter met Riki’s Kherisma
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is een behoorlijke driftkikker. We fokken nu onze merries met 
onze hengst Shaho. Diens fokker, Miranda Kayser heeft er al drie 
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vanwege de tropische omstandigheden daar.
Intussen wisselde in de laatste ronde Van Wijk tot aan de finish 
regelmatig stuivertje met Kosel en diens schitterende zwarte 
hengst. Latino is een temperamentvol paard en Van Wijk stelde 
vast dat hij nog genoeg over had voor de eindsprint terwijl hun 
concurrent wat vermoeider oogde. Er werd dan ook een hele 
prestatie geleverd aan het eind van een al intensieve dag want 
het stel zette in de laatste ronde een stevig tempo van 18 
kilometer per uur neer. Zelfs Marc van den Dungen, partner 
van Van Wijk, liet weten onder de indruk te zijn van de 
kwaliteiten van deze zwarte hengst, die minder ervaren is dan 
Latino. Klein, maar taai. Hetzelfde geldt echter voor de stoere 
bruine ruin Latino, slechts 1.46m hoog maar met heel wat in 
zijn mars. Dit liet hij dan ook zien in een spectaculaire 
eindsprint waarbij hij de mooie zwarte ruimschoots versloeg. 
Op Internet zijn video's van deze race te bewonderen en van 
het gemak en de snelheid waarmee Latino zijn concurrent 
verslaat krijg je absoluut kippenvel! Maar juist in endurance 
ben je er dan nog niet na zo'n indrukwekkende prestatie. 
Aansluitend volgt nog een keuring die de kleine bruin met 
glans doorstond. Pas dan is er plaats voor opluchting en daarna 
ongekende blijdschap bij het winnende team.
Jannet Van Wijk rijdt al sinds 1990 op dit internationale 
topniveau. Eerst met haar merrie Malou en daarna met 
Kareilha Star (v. Shereik) met welke merrie zij de bronzen 
teammedaille won tijdens het EK te Punchestown (Ierland) in 
2003. Naast Latino rijdt zij nu Zaira Star (v. Agar's Habi)  - 
intussen succesvol op de 120 kilometer gestart - en heeft zij in 
Shaho (v. Diamant du Rolon) een potentiële endurance troef én 
dekhengst in handen. Shaho werd gefokt door de Luxemburgse 

Miranda Kayser die ook al heel wat jaren meedraait in de 
endurancesport en tegenwoordig in de Duitse Eifel een stoeterij 
en trainingsstal heeft.
De stemming tijdens de daaropvolgende prijsuitreiking op 
zondag 8 juni was uitbundig. Niet alleen vanwege de goede 
prestaties die de Nederlanders op de diverse afstanden hebben 
neergezet en niet alleen omdat Van Wijk eindelijk na een lange 
carriere het nationale kampioenslint omgehangen kreeg, maar 
ook omdat Nederland eindelijk weer een Nederlandse winnaar 
had voortgebracht van de open CEI***. Het geeft een bijzonder 
aspect aan een internationaal evenement wanneer de beste uit 
de strijd van eigen bodem blijkt te zijn. Het is een succes waar 
de organisatie van de Fasna Trail en Van Wijk en haar team nog 
lange tijd op kunnen teren.
Volledige uitslagen: www.fasnatrail.nl 
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De kampioen van vorig jaar, Yvonne van der Velde, had dit jaar Na 125 nette, steady kilometers besloot Van der Velde er werk 
een Arabische Volbloed gezadeld. Vorig jaar werd zij op mooie van te maken en gaf Joy Escobar gas in de één na laatste ronde 
ingetogen wijze Nederlands Kampioen met de halfbloed Joy van 19 kilometer. Ze verkleinde de afstand tot Jannet van Wijk 
Touch of Cherain (uit de KWPN warmbloed merrie Touch of van ongeveer 20 minuten achterstand tot slechts twee minuten. 
Temperament). Dit jaar reed zij de bruine Joy Escobar (v. Kais) Helaas mocht deze inhaalmanoeuvre niet baten, Escobar werd 
in zijn tweede 160-er. Na Joy Jashin (v. Fahred) heeft zij in de laatste vetgate afgekeurd op een kreupelheid. Een 
vermoedelijk niet meer op dit niveau gereden met een volbloed, behoorlijke teleurstelling met nog maar 16 kilometer voor de 
doch altijd op halfbloed nakomelingen van haar voormalige boeg, maar dat is inherent aan endurance. Gelukkig werden er 
tophengst, zoals genoemde Cherain maar ook Joy Beatle geen Nederlandse kaderpaarden afgekeurd wegens metabole 

e problemen zodat zij zich allen  indien gewenst  nog kunnen waarmee zij in 2004 2  werd in de ranking. Niettemin rijdt zij 
kwalificeren voor het WK te Maleisië. De FEI heeft namelijk al sinds 1990 voor Nederland op dit topniveau met zeer diverse 
bepaald dat voorafgaande aan het evenement, de deelnemende halfbloeden, waaronder ook haar kleine ponymerrie Joy La Vie 
paarden geen afkeuring wegens metabole oorzaken op hun en Rose die dit jaar de 100 kilometer fraai voltooide met pupil 
naam mogen hebben staan. Deze strenge maatregel is genomen Melisa Huijsman in het zadel.

Czarownica LB, bruine volbloed Arabische merrie uit 1996 en niveau te rijden en ik wilde zelf 
1.57m (Afghanistan x Czorna). ook graag verder met Niké zolang 
“Niké” zoals Marly van Dytshuizen haar noemt, is van Russische ik dat zelf nog kan. Het is geen 
bloedlijnen. Marly vertelt over deze bijzondere merrie: “Ik heb gemakkelijk paard en ik durf 
Niké ofwel Czarownica 5 jaar geleden gekocht van Ingrid Lether. dan ook niet zomaar iedereen op 
Ik zocht destijds een paard om mijn jonge leerlingen mee te haar te laten rijden.Ze is erg 
trainen, omdat Maspero mijn toenmalige endurance paard slijtage gevoelig en kan zomaar in 
begon te vertonen op zijn heupen. Ik had toen 3 jonge leerlingen paniek raken en dan is ze 
die ambities hadden om endurance te rijden waaronder Jarmila onbereikbaar en flipt.Ik heb dit 
Lakeman.Ze waren te jong en te onervaren om ze alleen op pad te zelf een paar keer meegemaakt en 
sturen en daarom zocht ik een paard voor mijzelf. ook Jarmila kent dit van haar.
Ingrid Lether had verschillende paarden te koop. Ik heb Niké en Ik weet nu in wat voor situaties 
haar volle zuster en nog een paard Daro van Ingrid Disco op proef ze gaat flippen en probeer dat 
gehad en van die drie sprak Niké mij het meest aan .Ze was met soort situaties te vermijden.Dat 
haar 7 jaar ook het meest gaaf op haar gewrichten en zodoende betekent o.a. voorin starten en 
heb ik de gok gewaagd. Mijn doel was toen jonge mensen haar de eerste paar rondjes zoveel 
begeleiden in de training en in de wedstrijden.Jarmila reed toen mogelijk voorin houden of als laatste starten en de eerste rondjes 
Nefisa des Camards, die Nienke Mulder ook gereden had. achter in het veld blijven. Het is een sterk paard en ze wil enorm 
Na twee jaar kreeg Nefisa weer last van een oude blessure en heb ik voor je werken en dat maakt haar ook zeer interessant en leuk.
na verloop van tijd besloten haar niet meer in te zetten voor het Ik heb haar afgelopen week laten dekken door mijn eigen hengst 
grote werk, maar haar als fokmerrie te houden. Dahman, omdat twee paarden intensief trainen voor mij te veel is 
Ik heb nu Dahman, haar eerste veulen, zelf in training en heb en ik hoop dat ze door een veulen wat evenwichtiger wordt.
daar hoge verwachtingen van.vorig jaar en dit jaar kreeg ze twee Ze heeft nu dus anderhalf jaar vrij en dan denk ik dat ik haar of 
hengstveulens van Lobeke, maar dit terzijde.Toen Nefisa uitviel is wellicht iemand anders weer oppak en probeer uit te brengen. 
Jarmila verder gegaan met Niké waarmee zij onder andere het WK Voorlopig zul je haar dus niet op wedstrijden zien tenzij ze 
junioren reed in Bahrein. onverhoopt niet drachtig zou worden. Haar partner Dahman mag 
Het werd wat moeilijk om met zijn tweeën 1 paard op hoog eerst laten zien wat hij kan”.

PROFIEL NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN ZILVER: 
CZAROWNICA LB

Escapade II (Barek) schimmel driekwart Arabier, ruin uit 
1992 en 1.56m (Desitg de Pau x Perle). 
Fokker: Y. Leysen en R. van de Zanden (Frankrijk). Escapade 
is niet speciaal voor de endurance gefokt maar stond op een 
bedrijf voor trektochten en ruitervakanties. Zodoende liet 
Lisette van Druenen er tijdens haar vakantie haar oog op 
vallen en bracht hem op viereneenhalf jarige leeftijd naar 
Nederland. De vaderlijn van Escapade II is zuiver Spaans. 
Escapade zelf heeft als voormalige hengst zes nakomelingen 
geproduceerd in Frankrijk. Zijn moeder is een Cheval de Selle.

PROFIEL NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN BRONS: ESCAPADE II

Black Shetan, zwarte 
volbloed Arabische hengst 
uit 1998 (Madallan-
Madheen x BS Black 
Affair). 
Michaela Kosel van MK 
Arabians heeft Black Shetan 
als tweejarige gekocht en 
daarna in vijf jaar tijd 
opgebouwd tot 
endurancepaard. Haar 
stoeterij is gevestigd in 
Niedersachsen waar zij de 
beste faciliteiten voor 
endurance tot haar 
beschikking heeft. Black 
Shetan is van de zeer 
bekende zwarte Egyptische 
Madallan-Madheen van 
beroemd fotograaf en fokker 
van (zwarte) Egyptische 
volboeden, Erwin Esscher 
(Gestuet Rothenberg). Zijn 
moeder is van de eveneens 
bekende Black Smoke farm, een fokkerij van zwarte volbloeden 
van diverse bloedlijnen en die beroemd werd door hun zwarte 
hengst, de showkampioen Taladinn. Black Shetan leeft thuis in 
kuddeverband en in harmonie met zijn merries.
Van Wijk is goed bekend met deze zwarte hengst en zijn 
eigenares: “Ik weet nog dat zij vertelde dat zij een zwarte 
hengst zocht, maar eentje die goed voor de sport was dus ook 
goed op de benen. Vaak is een zwarte Arabier toch al gauw 
alleen maar zwart. Maar toen vond ze deze hengst en die stond 
heel recht op de benen. Ik ken hen van jaren terug, toen Latino 
en ik onze eerste 80-er reden in Duitsland. Deze hengst heeft 
ook goed gepresteerd op de baan en heeft een prettig, rustig 
karakter. Verder oogt hij fijn van bouw en is bescheiden van 
maat maar is heel sterk”.
Van Wijk en Kosel zijn beiden zeer te spreken over de Fasna 
Trail. Ze vinden het een goed georganiseerde wedstrijd en in 
de endurance sport zeker een topevenement waar zij graag 
terugkomen.

TWEEDE PLAATS OPEN CEI***:
BLACK SHETAN



vanwege de tropische omstandigheden daar.
Intussen wisselde in de laatste ronde Van Wijk tot aan de finish 
regelmatig stuivertje met Kosel en diens schitterende zwarte 
hengst. Latino is een temperamentvol paard en Van Wijk stelde 
vast dat hij nog genoeg over had voor de eindsprint terwijl hun 
concurrent wat vermoeider oogde. Er werd dan ook een hele 
prestatie geleverd aan het eind van een al intensieve dag want 
het stel zette in de laatste ronde een stevig tempo van 18 
kilometer per uur neer. Zelfs Marc van den Dungen, partner 
van Van Wijk, liet weten onder de indruk te zijn van de 
kwaliteiten van deze zwarte hengst, die minder ervaren is dan 
Latino. Klein, maar taai. Hetzelfde geldt echter voor de stoere 
bruine ruin Latino, slechts 1.46m hoog maar met heel wat in 
zijn mars. Dit liet hij dan ook zien in een spectaculaire 
eindsprint waarbij hij de mooie zwarte ruimschoots versloeg. 
Op Internet zijn video's van deze race te bewonderen en van 
het gemak en de snelheid waarmee Latino zijn concurrent 
verslaat krijg je absoluut kippenvel! Maar juist in endurance 
ben je er dan nog niet na zo'n indrukwekkende prestatie. 
Aansluitend volgt nog een keuring die de kleine bruin met 
glans doorstond. Pas dan is er plaats voor opluchting en daarna 
ongekende blijdschap bij het winnende team.
Jannet Van Wijk rijdt al sinds 1990 op dit internationale 
topniveau. Eerst met haar merrie Malou en daarna met 
Kareilha Star (v. Shereik) met welke merrie zij de bronzen 
teammedaille won tijdens het EK te Punchestown (Ierland) in 
2003. Naast Latino rijdt zij nu Zaira Star (v. Agar's Habi)  - 
intussen succesvol op de 120 kilometer gestart - en heeft zij in 
Shaho (v. Diamant du Rolon) een potentiële endurance troef én 
dekhengst in handen. Shaho werd gefokt door de Luxemburgse 

Miranda Kayser die ook al heel wat jaren meedraait in de 
endurancesport en tegenwoordig in de Duitse Eifel een stoeterij 
en trainingsstal heeft.
De stemming tijdens de daaropvolgende prijsuitreiking op 
zondag 8 juni was uitbundig. Niet alleen vanwege de goede 
prestaties die de Nederlanders op de diverse afstanden hebben 
neergezet en niet alleen omdat Van Wijk eindelijk na een lange 
carriere het nationale kampioenslint omgehangen kreeg, maar 
ook omdat Nederland eindelijk weer een Nederlandse winnaar 
had voortgebracht van de open CEI***. Het geeft een bijzonder 
aspect aan een internationaal evenement wanneer de beste uit 
de strijd van eigen bodem blijkt te zijn. Het is een succes waar 
de organisatie van de Fasna Trail en Van Wijk en haar team nog 
lange tijd op kunnen teren.
Volledige uitslagen: www.fasnatrail.nl 
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De kampioen van vorig jaar, Yvonne van der Velde, had dit jaar Na 125 nette, steady kilometers besloot Van der Velde er werk 
een Arabische Volbloed gezadeld. Vorig jaar werd zij op mooie van te maken en gaf Joy Escobar gas in de één na laatste ronde 
ingetogen wijze Nederlands Kampioen met de halfbloed Joy van 19 kilometer. Ze verkleinde de afstand tot Jannet van Wijk 
Touch of Cherain (uit de KWPN warmbloed merrie Touch of van ongeveer 20 minuten achterstand tot slechts twee minuten. 
Temperament). Dit jaar reed zij de bruine Joy Escobar (v. Kais) Helaas mocht deze inhaalmanoeuvre niet baten, Escobar werd 
in zijn tweede 160-er. Na Joy Jashin (v. Fahred) heeft zij in de laatste vetgate afgekeurd op een kreupelheid. Een 
vermoedelijk niet meer op dit niveau gereden met een volbloed, behoorlijke teleurstelling met nog maar 16 kilometer voor de 
doch altijd op halfbloed nakomelingen van haar voormalige boeg, maar dat is inherent aan endurance. Gelukkig werden er 
tophengst, zoals genoemde Cherain maar ook Joy Beatle geen Nederlandse kaderpaarden afgekeurd wegens metabole 

e problemen zodat zij zich allen  indien gewenst  nog kunnen waarmee zij in 2004 2  werd in de ranking. Niettemin rijdt zij 
kwalificeren voor het WK te Maleisië. De FEI heeft namelijk al sinds 1990 voor Nederland op dit topniveau met zeer diverse 
bepaald dat voorafgaande aan het evenement, de deelnemende halfbloeden, waaronder ook haar kleine ponymerrie Joy La Vie 
paarden geen afkeuring wegens metabole oorzaken op hun en Rose die dit jaar de 100 kilometer fraai voltooide met pupil 
naam mogen hebben staan. Deze strenge maatregel is genomen Melisa Huijsman in het zadel.

Czarownica LB, bruine volbloed Arabische merrie uit 1996 en niveau te rijden en ik wilde zelf 
1.57m (Afghanistan x Czorna). ook graag verder met Niké zolang 
“Niké” zoals Marly van Dytshuizen haar noemt, is van Russische ik dat zelf nog kan. Het is geen 
bloedlijnen. Marly vertelt over deze bijzondere merrie: “Ik heb gemakkelijk paard en ik durf 
Niké ofwel Czarownica 5 jaar geleden gekocht van Ingrid Lether. dan ook niet zomaar iedereen op 
Ik zocht destijds een paard om mijn jonge leerlingen mee te haar te laten rijden.Ze is erg 
trainen, omdat Maspero mijn toenmalige endurance paard slijtage gevoelig en kan zomaar in 
begon te vertonen op zijn heupen. Ik had toen 3 jonge leerlingen paniek raken en dan is ze 
die ambities hadden om endurance te rijden waaronder Jarmila onbereikbaar en flipt.Ik heb dit 
Lakeman.Ze waren te jong en te onervaren om ze alleen op pad te zelf een paar keer meegemaakt en 
sturen en daarom zocht ik een paard voor mijzelf. ook Jarmila kent dit van haar.
Ingrid Lether had verschillende paarden te koop. Ik heb Niké en Ik weet nu in wat voor situaties 
haar volle zuster en nog een paard Daro van Ingrid Disco op proef ze gaat flippen en probeer dat 
gehad en van die drie sprak Niké mij het meest aan .Ze was met soort situaties te vermijden.Dat 
haar 7 jaar ook het meest gaaf op haar gewrichten en zodoende betekent o.a. voorin starten en 
heb ik de gok gewaagd. Mijn doel was toen jonge mensen haar de eerste paar rondjes zoveel 
begeleiden in de training en in de wedstrijden.Jarmila reed toen mogelijk voorin houden of als laatste starten en de eerste rondjes 
Nefisa des Camards, die Nienke Mulder ook gereden had. achter in het veld blijven. Het is een sterk paard en ze wil enorm 
Na twee jaar kreeg Nefisa weer last van een oude blessure en heb ik voor je werken en dat maakt haar ook zeer interessant en leuk.
na verloop van tijd besloten haar niet meer in te zetten voor het Ik heb haar afgelopen week laten dekken door mijn eigen hengst 
grote werk, maar haar als fokmerrie te houden. Dahman, omdat twee paarden intensief trainen voor mij te veel is 
Ik heb nu Dahman, haar eerste veulen, zelf in training en heb en ik hoop dat ze door een veulen wat evenwichtiger wordt.
daar hoge verwachtingen van.vorig jaar en dit jaar kreeg ze twee Ze heeft nu dus anderhalf jaar vrij en dan denk ik dat ik haar of 
hengstveulens van Lobeke, maar dit terzijde.Toen Nefisa uitviel is wellicht iemand anders weer oppak en probeer uit te brengen. 
Jarmila verder gegaan met Niké waarmee zij onder andere het WK Voorlopig zul je haar dus niet op wedstrijden zien tenzij ze 
junioren reed in Bahrein. onverhoopt niet drachtig zou worden. Haar partner Dahman mag 
Het werd wat moeilijk om met zijn tweeën 1 paard op hoog eerst laten zien wat hij kan”.

PROFIEL NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN ZILVER: 
CZAROWNICA LB

Escapade II (Barek) schimmel driekwart Arabier, ruin uit 
1992 en 1.56m (Desitg de Pau x Perle). 
Fokker: Y. Leysen en R. van de Zanden (Frankrijk). Escapade 
is niet speciaal voor de endurance gefokt maar stond op een 
bedrijf voor trektochten en ruitervakanties. Zodoende liet 
Lisette van Druenen er tijdens haar vakantie haar oog op 
vallen en bracht hem op viereneenhalf jarige leeftijd naar 
Nederland. De vaderlijn van Escapade II is zuiver Spaans. 
Escapade zelf heeft als voormalige hengst zes nakomelingen 
geproduceerd in Frankrijk. Zijn moeder is een Cheval de Selle.

PROFIEL NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN BRONS: ESCAPADE II

Black Shetan, zwarte 
volbloed Arabische hengst 
uit 1998 (Madallan-
Madheen x BS Black 
Affair). 
Michaela Kosel van MK 
Arabians heeft Black Shetan 
als tweejarige gekocht en 
daarna in vijf jaar tijd 
opgebouwd tot 
endurancepaard. Haar 
stoeterij is gevestigd in 
Niedersachsen waar zij de 
beste faciliteiten voor 
endurance tot haar 
beschikking heeft. Black 
Shetan is van de zeer 
bekende zwarte Egyptische 
Madallan-Madheen van 
beroemd fotograaf en fokker 
van (zwarte) Egyptische 
volboeden, Erwin Esscher 
(Gestuet Rothenberg). Zijn 
moeder is van de eveneens 
bekende Black Smoke farm, een fokkerij van zwarte volbloeden 
van diverse bloedlijnen en die beroemd werd door hun zwarte 
hengst, de showkampioen Taladinn. Black Shetan leeft thuis in 
kuddeverband en in harmonie met zijn merries.
Van Wijk is goed bekend met deze zwarte hengst en zijn 
eigenares: “Ik weet nog dat zij vertelde dat zij een zwarte 
hengst zocht, maar eentje die goed voor de sport was dus ook 
goed op de benen. Vaak is een zwarte Arabier toch al gauw 
alleen maar zwart. Maar toen vond ze deze hengst en die stond 
heel recht op de benen. Ik ken hen van jaren terug, toen Latino 
en ik onze eerste 80-er reden in Duitsland. Deze hengst heeft 
ook goed gepresteerd op de baan en heeft een prettig, rustig 
karakter. Verder oogt hij fijn van bouw en is bescheiden van 
maat maar is heel sterk”.
Van Wijk en Kosel zijn beiden zeer te spreken over de Fasna 
Trail. Ze vinden het een goed georganiseerde wedstrijd en in 
de endurance sport zeker een topevenement waar zij graag 
terugkomen.

TWEEDE PLAATS OPEN CEI***:
BLACK SHETAN
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hoofd dan dat van deze nobele hengst kom je niet vaak tegen. 
Hij is nog altijd mooi en 'dishy' zonder de overdreven 'look' die 
je nu wel eens ziet. Verder maakte hij indruk met zijn sterke 
lichaam en zijn stoere uitstraling. Hij is een kampioen en dat 
weet hij nog steeds!

Daarna werd de zeer stoere en zwarte Shaikeel (Simeon Shai x 
Glorieta Sayonaara) getoond, wiens optreden ook indruk 
maakte vanwege zijn stoere en showy uitstraling. 
Daarbij liet hij ook zijn expressieve gangen zien en het publiek 
genoot van zijn spetterend optreden. Opvallend aan deze 
hengst is de zuivere hals-keel overgang. Bij veel hengsten, vooral 
de Egyptische die nogal eens korte en zware halzen tonen, is 
deze hals-keel overgang niet zo fraai, eerder 'vol' en niet 
duidelijk gedefinieerd. Een schoonheidsfoutje met doorgaans 
ook minder prettige consequenties voor het (dressuurmatig) 
rijden. Maar daar heeft deze hengst dus helemaal geen last van. 
Goed om te zien!

wisselen. Het feit dat Flaxman Arabians zelfs niet voor hun 
Ondanks het feit dat de lente tijdens de open dag nog maar net dertigjarig bestaan en hun speciale show de hengsten 
gearriveerd was in Nederland, hadden de Flaxman Arabieren onderworpen hebben aan het scheermes om maar een zo strak 
een hele mooie, glanzende vacht. Niet zo'n vacht die kort is van mogelijk vachtje te krijgen is opmerkelijk, zo niet 
het scheren, maar een nette vacht, duidelijk nog winterhaar. bewonderenswaardig. Hier mag een paard nog paard zijn!
Een dergelijk detail valt de ervaren paardenliefhebber vaak wel Daarnaast moet opgemerkt worden dat ook de oudere paarden 
op. Veel doorsnee paardenhouders houden immers niet van het nog vol levenslust zaten en er heel goed uitzagen. 
scheerwerk wat veel showstallen zelfs vroeg in het seizoen doen. Geen doorgezakte ruggen van ouderdom, alles stond nog 'strak 
Paarden horen nu eenmaal gedurende de mindere maanden een in de verf' en ook jongere oudere Ibn Barrada beschikte over 
wintervacht aan te maken en liefst de kans te krijgen om op een lichaam waar een jongere hengst nog jaloers op kan zijn. 
natuurlijke wijze deze jas voor een dunner voorjaarskleed in te De kwaliteit van de paarden straalde er wel vanaf.

Na deze gekleurde zuiver Egyptische konden de schimmels 
getoond worden, zoals Sennefer (Madkour I x Suhair), 
een heel showy hengst en FA Zain (Ansata Ramesses x Ansata 
Hajira). Beiden nog jong en van heel andere bloedlijnen dan 
grondlegger Saaraakh en Rabdan.
Na hen werd getoond FA Wanis (HT El Khurafa x Flaxman's 
Gwanisa), een heel mooie vos met blonde manen en staart, 
wederom een hengst die zichzelf graag toonde. 
Na de Egyptische collectie werd de zuiver Spaanse hengsten-
stapel getoond. Bij Flaxman is er dus voor elk wat wils. 
Er waren twee schimmelhengsten en een vos, namelijk Kar 
Tiburon (El Tabal x Omela), FA Wisznu (Kar Tiburon x Kristel 
C) en VD Ghillian (Mel Rintin x Mel Orilla). Allen met de zo 
begeerde Spaanse look. De laatste hengst werd ook nog eens in 
een leuk Spaans shownummer gereden door Ellen van Uffel.

Op het einde van de dag werden de paarden voor de verkoop 
getoond en had het publiek nog ruim de tijd om de stallen te 
bezoeken en te genieten van al het jonge spul, dan wel 
uitgebreid kennis te maken met een mogelijke nieuwe 
'stalgenoot'.
Ook enkele jonge zwarte zuiver Egyptische werden te koop 
aangeboden en dat is voor de liefhebber interessant want deze 
juweeltjes zijn zeldzaam. 
Kortom, voor de liefhebbers van mooie Arabieren was het een 
fantastische gelegenheid om prachtige paarden te zien en en 
passant deze feestelijke dag bij deze van trots stralende familie 
door te brengen. Ze zijn met recht trots want de paarden 
vormden op deze mooie dag echt hun visitekaartje.

(Abdullah x Naomi)

in memoriam: Na een lange periode met somber en nat winterweer, brak dan eindelijk de 
lente aan. Zodoende kon Flaxman Arabians op zondag 27 april hun dertigjarig 
bestaan op een zon overgoten lentedag vieren. Hun feestdag werd hen door 
de weergoden van harte gegund.

DERTIG JAAR FLAXMAN ARABIANS

Ibn Barrada
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Door Brigitte Kilian de endurance sport. Saraakh werd destijds in Amerika 
Foto´s Wolffphotography.nl gevonden en aangekocht en zijn deels Babson bloedvoering was 

destijds behoorlijk uniek voor Europa. Waseem Saraakh geniet 
De open dag werd geopend door Helen Hennekens-Van Nes nu naar hartelust van zijn welverdiend pensioen op de stoeterij.
die allereerst haar ouders bedankte voor het feit dat de familie Direct na de presentatie van elke hengst, werd een of meerdere 
zo'n prachtige stoeterij heeft kunnen opzetten. van zijn veulens getoond waardoor de toeschouwers een goed 
De eerste die geshowd werd was El Myrrah, een schitterende beeld kregen van de kwaliteiten van de betreffende hengst als 
29-jarige fokmerrie met wie het ooit begon. De elegante merrie vaderdier. Een systeem wat erg publieksvriendelijk is en zeer 
werd geshowd door 'derde generatie paardenfan' Sophie aantrekkelijk is voor de merriehouders. De betreffende moeders 
Hennekens. werden tegelijkertijd met hun kroost geshowd en zo konden de 

fokkers ook een beeld krijgen van hoe de bewuste hengst fokt 
De eerste hengst die aan het publiek werd getoond was de met verschillende merries.
23-jarige prachtige hengst Waseem Saraakh 
(AK Waseem Montaal x Bint Serasaab). Dit is nog altijd de Na Saraakh werd de jongere garde gepresenteerd, de huidige 
favoriete hengst van Jan Van Nes, oprichter van Flaxman collectie aan zuiver Egyptische dekhengsten. Onder hen 
Arabians. “Deze twee hebben samen al heel wat meegemaakt”, Flaxman's Rabdan, een junior kampioen en senior reserve 
zo vertelde Helen en aan de lichaamstaal en het stralende kampioen. Van de hengst Niyashin en uit Waseem Serasaaba. 
gezicht van Van Nes te zien, bestaat er voor hem inderdaad Rabdan is volgens Helen een uitstekend dressuurpaard. Goed te 
geen fantastischer paard dan deze zuiver Egyptische hengst, zien waren zijn erg sterke lichaam en zijn vriendelijke hoofd, 
grondlegger van de fokkerij van zwarte “straight Egyptians” op zeer positieve punten aan deze hengst. Aan zijn getoonde 
deze stoeterij. nakomelingen te zien, fokt hij ook nog eens consistent en ook 
Helen benadrukte dat Saraakh geliefd is vanwege zijn dat zien de meeste merriehouders graag.
fantastische karakter en dat hij dit doorgeeft aan al zijn veulens. 
Ook sportgenen geeft Een andere ster van de stoeterij is uiteraard de nu achttien jaar 
hij door, daar hij de oude Ibn Barrada  (Gad Allah x Barrada) een hengst met een 
vader is van prachtige diepe vos kleur, die bij de liefhebbers 
Flaxman's nauwelijks introductie behoeft. In zijn tijd 
Maaraakh, een won hij aardig wat, onder meer 
kampioen op de 'most classic head', want een 
renbaan en ooit fraaier en droger 
een winnaar op 
de korte 
afstanden in 

Waseem Saraakh
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hoofd dan dat van deze nobele hengst kom je niet vaak tegen. 
Hij is nog altijd mooi en 'dishy' zonder de overdreven 'look' die 
je nu wel eens ziet. Verder maakte hij indruk met zijn sterke 
lichaam en zijn stoere uitstraling. Hij is een kampioen en dat 
weet hij nog steeds!

Daarna werd de zeer stoere en zwarte Shaikeel (Simeon Shai x 
Glorieta Sayonaara) getoond, wiens optreden ook indruk 
maakte vanwege zijn stoere en showy uitstraling. 
Daarbij liet hij ook zijn expressieve gangen zien en het publiek 
genoot van zijn spetterend optreden. Opvallend aan deze 
hengst is de zuivere hals-keel overgang. Bij veel hengsten, vooral 
de Egyptische die nogal eens korte en zware halzen tonen, is 
deze hals-keel overgang niet zo fraai, eerder 'vol' en niet 
duidelijk gedefinieerd. Een schoonheidsfoutje met doorgaans 
ook minder prettige consequenties voor het (dressuurmatig) 
rijden. Maar daar heeft deze hengst dus helemaal geen last van. 
Goed om te zien!

wisselen. Het feit dat Flaxman Arabians zelfs niet voor hun 
Ondanks het feit dat de lente tijdens de open dag nog maar net dertigjarig bestaan en hun speciale show de hengsten 
gearriveerd was in Nederland, hadden de Flaxman Arabieren onderworpen hebben aan het scheermes om maar een zo strak 
een hele mooie, glanzende vacht. Niet zo'n vacht die kort is van mogelijk vachtje te krijgen is opmerkelijk, zo niet 
het scheren, maar een nette vacht, duidelijk nog winterhaar. bewonderenswaardig. Hier mag een paard nog paard zijn!
Een dergelijk detail valt de ervaren paardenliefhebber vaak wel Daarnaast moet opgemerkt worden dat ook de oudere paarden 
op. Veel doorsnee paardenhouders houden immers niet van het nog vol levenslust zaten en er heel goed uitzagen. 
scheerwerk wat veel showstallen zelfs vroeg in het seizoen doen. Geen doorgezakte ruggen van ouderdom, alles stond nog 'strak 
Paarden horen nu eenmaal gedurende de mindere maanden een in de verf' en ook jongere oudere Ibn Barrada beschikte over 
wintervacht aan te maken en liefst de kans te krijgen om op een lichaam waar een jongere hengst nog jaloers op kan zijn. 
natuurlijke wijze deze jas voor een dunner voorjaarskleed in te De kwaliteit van de paarden straalde er wel vanaf.

Na deze gekleurde zuiver Egyptische konden de schimmels 
getoond worden, zoals Sennefer (Madkour I x Suhair), 
een heel showy hengst en FA Zain (Ansata Ramesses x Ansata 
Hajira). Beiden nog jong en van heel andere bloedlijnen dan 
grondlegger Saaraakh en Rabdan.
Na hen werd getoond FA Wanis (HT El Khurafa x Flaxman's 
Gwanisa), een heel mooie vos met blonde manen en staart, 
wederom een hengst die zichzelf graag toonde. 
Na de Egyptische collectie werd de zuiver Spaanse hengsten-
stapel getoond. Bij Flaxman is er dus voor elk wat wils. 
Er waren twee schimmelhengsten en een vos, namelijk Kar 
Tiburon (El Tabal x Omela), FA Wisznu (Kar Tiburon x Kristel 
C) en VD Ghillian (Mel Rintin x Mel Orilla). Allen met de zo 
begeerde Spaanse look. De laatste hengst werd ook nog eens in 
een leuk Spaans shownummer gereden door Ellen van Uffel.

Op het einde van de dag werden de paarden voor de verkoop 
getoond en had het publiek nog ruim de tijd om de stallen te 
bezoeken en te genieten van al het jonge spul, dan wel 
uitgebreid kennis te maken met een mogelijke nieuwe 
'stalgenoot'.
Ook enkele jonge zwarte zuiver Egyptische werden te koop 
aangeboden en dat is voor de liefhebber interessant want deze 
juweeltjes zijn zeldzaam. 
Kortom, voor de liefhebbers van mooie Arabieren was het een 
fantastische gelegenheid om prachtige paarden te zien en en 
passant deze feestelijke dag bij deze van trots stralende familie 
door te brengen. Ze zijn met recht trots want de paarden 
vormden op deze mooie dag echt hun visitekaartje.

(Abdullah x Naomi)

in memoriam: Na een lange periode met somber en nat winterweer, brak dan eindelijk de 
lente aan. Zodoende kon Flaxman Arabians op zondag 27 april hun dertigjarig 
bestaan op een zon overgoten lentedag vieren. Hun feestdag werd hen door 
de weergoden van harte gegund.

DERTIG JAAR FLAXMAN ARABIANS

Ibn Barrada

26

Door Brigitte Kilian de endurance sport. Saraakh werd destijds in Amerika 
Foto´s Wolffphotography.nl gevonden en aangekocht en zijn deels Babson bloedvoering was 

destijds behoorlijk uniek voor Europa. Waseem Saraakh geniet 
De open dag werd geopend door Helen Hennekens-Van Nes nu naar hartelust van zijn welverdiend pensioen op de stoeterij.
die allereerst haar ouders bedankte voor het feit dat de familie Direct na de presentatie van elke hengst, werd een of meerdere 
zo'n prachtige stoeterij heeft kunnen opzetten. van zijn veulens getoond waardoor de toeschouwers een goed 
De eerste die geshowd werd was El Myrrah, een schitterende beeld kregen van de kwaliteiten van de betreffende hengst als 
29-jarige fokmerrie met wie het ooit begon. De elegante merrie vaderdier. Een systeem wat erg publieksvriendelijk is en zeer 
werd geshowd door 'derde generatie paardenfan' Sophie aantrekkelijk is voor de merriehouders. De betreffende moeders 
Hennekens. werden tegelijkertijd met hun kroost geshowd en zo konden de 

fokkers ook een beeld krijgen van hoe de bewuste hengst fokt 
De eerste hengst die aan het publiek werd getoond was de met verschillende merries.
23-jarige prachtige hengst Waseem Saraakh 
(AK Waseem Montaal x Bint Serasaab). Dit is nog altijd de Na Saraakh werd de jongere garde gepresenteerd, de huidige 
favoriete hengst van Jan Van Nes, oprichter van Flaxman collectie aan zuiver Egyptische dekhengsten. Onder hen 
Arabians. “Deze twee hebben samen al heel wat meegemaakt”, Flaxman's Rabdan, een junior kampioen en senior reserve 
zo vertelde Helen en aan de lichaamstaal en het stralende kampioen. Van de hengst Niyashin en uit Waseem Serasaaba. 
gezicht van Van Nes te zien, bestaat er voor hem inderdaad Rabdan is volgens Helen een uitstekend dressuurpaard. Goed te 
geen fantastischer paard dan deze zuiver Egyptische hengst, zien waren zijn erg sterke lichaam en zijn vriendelijke hoofd, 
grondlegger van de fokkerij van zwarte “straight Egyptians” op zeer positieve punten aan deze hengst. Aan zijn getoonde 
deze stoeterij. nakomelingen te zien, fokt hij ook nog eens consistent en ook 
Helen benadrukte dat Saraakh geliefd is vanwege zijn dat zien de meeste merriehouders graag.
fantastische karakter en dat hij dit doorgeeft aan al zijn veulens. 
Ook sportgenen geeft Een andere ster van de stoeterij is uiteraard de nu achttien jaar 
hij door, daar hij de oude Ibn Barrada  (Gad Allah x Barrada) een hengst met een 
vader is van prachtige diepe vos kleur, die bij de liefhebbers 
Flaxman's nauwelijks introductie behoeft. In zijn tijd 
Maaraakh, een won hij aardig wat, onder meer 
kampioen op de 'most classic head', want een 
renbaan en ooit fraaier en droger 
een winnaar op 
de korte 
afstanden in 

Waseem Saraakh
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moeder. Dit geeft de wetenschapper een mogelijkheid om de Door Saskia Klaassen (copyright)
afstamming in rechte moederlijn te onderzoeken.

Laat ik voorop stellen dat ikzelf ook een leek ben en beslist geen Volgens het Poolse Arabieren Stamboek zijn er bij de Poolse 
afgestudeerd geneticus, maar dat ik de genetica altijd een Arabier 15 moederlijnen, te weten Szamjarowka, (1810) uit 
fascinerend onderzoeksveld heb gevonden. Soms erger ik me Biala Cerkiew; Szweykowska (1803), Woloszka (1810), 
aan vooroordelen en wel heel uitgesproken meningen die in de Ukrainka (1815) en Milordka (1816), alle uit Slawuta; Gazella 
wereld van Arabierenfokkers de ronde doen, vooral omdat dit db (1845), Mlecha db (1845) Sahara db (1845), afkomstig uit 
soort dingen onderlinge haat en nijd kunnen veroorzaken, Jarczowce; Selma db (1865) en Rodania db (1869) uit Crabbet 
terwijl wij allen juist gebaat zijn met goede samenwerking en Park; Cherifa db (1869) uit Tiaret en tenslotte Adjuze db 
vriendschap. Vooral het idee van 'mijn paard is zuiverder van (1876), Bent-El-Arab db (1880) Scherife db (1896) en Semrie 
bloedlijn dan de jouwe' doet de Arabierenwereld naar mijn db (1896) uit Babolna. (db = desertbred, ofwel, gefokt in de 
mening meer kwaad dan goed en daarom vind ik het belangrijk woestijn, afstamming verder niet bekend)
dat juist Arabierenfokkers zich goed informeren over de 
genetische achtergrond van hun paarden, want genen liegen De wetenschappers analyseerden het mtDNA op een plek waar 
niet, genen hebben geen overgrote kwetsbare ego's, genen zijn dit het meest variabel is, zodat verschillen het snelst opvallen. 
er gewoon, (of ze zijn er gewoon niet), en het is veel Die plek noemt men het 'D-loop segment'. Men vraagt een 
gemakkelijker met elkaar van gedachten te wisselen over iets dat standaard op om het mtDNA mee te vergelijken (deze 
wetenschappelijk te onderzoeken is, dan over zoiets vaags als standaard is de X79547 die in de internationale Genenbank 
'zuiver van bloed'. wordt bewaard) en gaat vervolgens na in hoeverre het van de 

paarden verkregen materiaal verschilt van dat van de standaard.
Het onderzoek van Glazewska en de haren betrof het De bouwstenen van elk DNA zijn nucleotidebasen, die in vier 
mitochondriaal DNA (of kortweg mtDNA) van Poolse vormen bestaan:
Arabische paarden. Daartoe ging men eerst na hoeveel - Adenine (A)
merrielijnen de Poolse Arabier volgens het stamboek heeft - Guanine (G)
(dat waren er 15), daarna onderzochten ze monsters van 44 - Cytosine (C)
willekeurig gekozen paarden van die 15 merrielijnen - Thymine (T)
mtDNA is de erfelijke informatie die is te vinden in de De nucleotidebasen vormen als aaneengeregen kralen van een 
mitochondriën van de cel. Elke cel van ons lichaam (en die van ketting de DNA-sequentie (of volgorde) van de genen. Elke 
het paard) bevat een kern met daarin chromosomen die genen drie nucleotiden vormen een coderend deel van het DNA. Bij 
bevatten; het is de erfelijke code die bepaalt of wij man of celdeling kan er iets misgaan, waardoor een A bijvoorbeeld 
vrouw zijn, zwart of blank, bruin- of blondharig, enzovoort. vervangen wordt door een G of een C, of zelfs helemaal 
Buiten die kern bevat elke cel nog een aantal 'orgaantjes' (de verdwijnt. Dergelijke 'ongelukjes' noemt men 'mutaties' en ze 
wetenschapper noemt ze 'organellen'), die als taak hebben de kunnen zo schadelijk zijn dat het individu meteen sterft (het 
energie op te wekken die de cel nodig heeft om te leven. Deze veulen wordt niet geboren maar sterft al als foetus af ), of het is 
energiecentrales van de cel zijn de mitochondriën en zij hebben alleen schadelijk als de mutatie in dubbele vorm voorkomt en 
zelf een apart DNA, dat een eenvoudige cirkelvorm heeft, verder leven buiten de baarmoeder onmogelijk of heel moeilijk 
inplaats van de mooie dubbele wenteltrap van het DNA in de maakt (bijvoorbeeld een SCID-veulen, of een veulen met 
celkern. Het bijzondere van mtDNA is dat het alleen via de schuddebol), maar het kan ook 'neutraal' zijn, niet schadelijk 
moederlijn vererft. De eicel bevat het en de zaadcel ook, maar en ook niet voordelig. Terwijl SCID 'ondergedoken' kan blijven 
bij de bevruchting wordt het mtDNA van de zaadcel niet in dragers van dit gen en zo binnen een populatie blijft bestaan, 
gebruikt en erft het nieuwe leven dus alleen het mtDNA van de zolang de fokkers dragers ervan niet uitsluiten van de fokkerij, 

In 2006 ontving het wetenschappelijke tijdschrift Genetics Selection Evolution een artikel 
geschreven door Iwona Glazewska, Anna Wysocka, Barbara Gralak, Renata Prus en Jerzy 
Sell. Dit artikel ging over genetisch onderzoek bij de Poolse Arabier en de vergelijking met 
Arabische paarden elders in de wereld. Het artikel werd in maart 2007 geaccepteerd door 
het blad en gepubliceerd.
In het januari/februari nummer van 2008 van Araber Weltweit werd door dr. Ines von 
Butler-Wemken een samenvatting van dit artikel gepubliceerd, maar ik heb tot nu toe in de 
Nederlandstalige paardenpublicaties nog geen verwijzing naar dit onderzoek gevonden. 
Vandaar dat ikzelf maar achter de computer ben gaan zitten om het een en ander in 
(hopelijk) begrijpelijke taal voor leken te vertellen.

NIEUWE INZICHTEN 
VAN DE ARABIER

IN DE AFSTAMMING

kunnen 'neutrale' mutaties heel lang in een populatie blijven Een ander probleem waar de onderzoekers tegenaan liepen was 
bestaan zonder opgemerkt te worden omdat ze eigenlijk 'niets dat er voor éen moederlijn twee haplotypen werden gevonden. 
doen'. En natuurlijk zijn er ook mutaties die ervoor zorgen dat En dit gebeurde niet een keer, maar twee keer. Het eerste geval 
het organisme een eigenschap krijgt die gunstig is voor het deed zich voor bij de Milordka-lijn; Milordka zou twee 
overleven en een dergelijke mutatie breidt zich dan uit in de dochters hebben gehad, Zaira en Delfina, die elk een eigen lijn 
hele populatie. Een voorbeeld daarvan is het hebben van stichtten. Als ze dezelfde moeder hadden gehad dan zou hun 
hangende inplaats van staande manen; sommige wetenschap- haplotype, en dat van hun dochters, kleindochters enzovoort, 
pers denken dat dit het gevolg is van zo'n 'positieve' mutatie. hetzelfde moeten zijn. Dat was niet zo. Ze verschilden maar 

liefst 13 nucleotiden (dus 13 'kraaltjes' in het 
De wetenschappers die het mtDNA onderzochten zijn vooral onderzoeksgebiedje 'D-loop').De expert op het gebied van 
op zoek naar 'neutrale' mutaties (het onderzoek naar afstammingen, Kwiatkowski, had al eerder het vermoeden dat 
schadelijke mutaties is een andere specialiteit). Een aantal er sprake was van een fout in de stamboekregistratie. Hij 
opvallende veranderingen in het mtDNA onderscheidt het vermoedde dat het met de hand overschrijven van pedigrees 
mtDNA van Arabieren van het mtDNA van andere paarden. fouten had opgeleverd en dat 'Delfina' in feite een heel andere 
Dat opvallende patroon, dat dus ook in rechte moederlijn merrie was, namelijk 'Delfinka 1825', de dochter van 
wordt doorgegeven, noemt men een 'haplotype'; het wordt 'Malikarda 1810'. Malikarda werd als stammerrie aangemerkt 
door middel van letters, zoals. A, B, of C onderscheiden. Men met de aantekening z dawnego, hetgeen betekent 'van de oude 
verwachtte 15 haplotypen aan te treffen, voor elke moederlijn stoeterij'. Zo ondersteunt het delven in oude stamboeken het 
een. Nu, men vond er 14. Ergens klopte er dus iets niet. genetisch onderzoek, want zonder geschreven bronnen hebben 
Voor de moederlijnen van Adjuze db, Bent-El-Arab db, Scherife genetische gegevens minder waarde.
db en Semrie db vond men netjes een haplotype per merrielijn, 
evenals bij Szamrajowka, Selma db, Szweykowska en Woloszka, Het tweede geval van twee haplotypen die schijnbaar behoren 
dus daar zat de fout niet. Echter, bij Ukrainka en Mlecha db tot een merrielijn betrof de Gazalla db lijn. De eerste werd 
werd hetzelfde haplotype aangetroffen en ook Rodania db en aangetroffen bij de tak van Gazella II die in 1914 geboren 
Cherifa db hadden eenzelfde haplotype, zij het een andere dan werd, en de tweede bij de tak van Fryga, die ook in 1914 
die van Ukrainka en Mlecha db. In het geval van Rodania db geboren werd, en haar dochters. De fout ligt hier waarschijnlijk 
en Cherifa db is dat nog vrij eenvoudig te verklaren. Het zijn in de Fryga-tak. Men vermoedt dat een verwisseling heeft 
beide desertbred merries die direct uit de landen van oorsprong plaatsgevonden tijdens de Eerste Wereldoorlog toen de Russen 
zijn ingevoerd. Rodania db werd gefokt door de Rualla en het is bijna alle paarden van de Pelkinie-stoeterij confiskeerden en 
mogelijk dat zij en Cherife db een gezamenlijke voormoeder Fryga, tesamen met een paar veulens, achterbleef. Omdat er in 
hadden, doordat diverse paardenfokkende bedoeïenenstammen die tijd geen betrouwbare stamboekregisters voorhanden waren 
fokmateriaal uitwisselden. (er is erg veel vernietigd en verloren gegaan in die periode) kon 
Maar van Ukrainka is men het er niet over eens of zij wel 'echt de 'persoonsverwisseling' ontstaan. De wetenschappers gaan er 
Arabisch' was. Ukrainka was afkomstig uit de Slawuta-stoeterij nu vanuit dat Fryga een afstammeling was van Sahara's 
en volgens Skorkowski, die een groot expert was op het gebied achterkleindochter Molodycia, wier dochter en twee 
van Poolse Arabieren en de research deed voor de oprichting kleindochters in de stoeterij aanwezig waren in 1906.
van het Poolse Arabische Stamboek (PASB), waren de 
stammerries van vele Poolse Arabierenstoeterijen inheemse, De fouten in de afstammingen die door dit mtDNA onderzoek 
Tarpan-achtige merries. Een aantal andere experts, zoals aan het licht zijn gekomen, betreffen ongeveer 11% van de 
Bojanowski en Tarnowski, hadden uitgevogeld dat in ieder totale fokmerriepopulatie die in 2002 in de PASB geregistreerd 
geval in de Biala Cerkiew-stoeterij Poolse, Perzische en stond. Op dit moment bespreken de stoeterijen met de 
Cirkassische merries de stammoeders waren. Dit zou wel eens onderzoekers wat precies te doen met deze uitkomsten. 
een verklaring voor het 'Ukrainka-mysterie' kunnen zijn. Misschien moeten bepaalde zaken in het stamboek veranderd 
Stel dat Ukrainka een Perzische voormoeder had. We weten dat worden (en aangezien er veel export van Poolse Arabieren was 
de Perzische Arabier in feite het dichtst bij de oorspronkelijke en is, betekent dat dat ook buitenlandse stamboeken wellicht 
voorouder van de Arabier stond, en dat de Ahkal-Teke de bepaalde gegevens moeten reviseren). De onderzoekers hebben 
naaste verwant van de Arabier is. Stel dat die 'Perzische' echter nog meer gedaan. Ze hebben hun uitkomsten vergeleken 
voormoeder van Ukrainka een Perzische Arabier of een Ahkal- met het onderzoek naar het mtDNA dat Anne Bowling en haar 
Teke was. Dan is het niet verwonderlijk dat haar mtDNA medewerkers bij Amerikaanse Arabieren hebben uitgevoerd.De 
overeenkomt met dat van een echte desertbred Arabier. Voor de resultaten van deze vergelijking zijn ook heel interessant.
'zuiver-bloed' fanaten onder ons is het misschien een schok om 
te moeten erkennen dat Perzische Arabieren en zelfs Ahkal- Anne en Michael Bowling bestuderen al geruime tijd het DNA 
Teke's dezelfde moederlijnen kunnen hebben als de pure van paarden in het algemeen en Arabieren in het bijzonder. 
Egyptische, maar wie ooit goed gekeken heeft naar oude foto's Anne (inmiddels overleden) was een internationaal bekende 
van de stammoeders van de RAS en de EAO, zoals die van Bint geneticus die geregeld in wetenschappelijke tijdschriften 
Samiha (Kazmeen/Samiha), een Hadban Enzahi, geboren in publiceerde. Haar man Michael is een bekende Arabierenfokker 
1925, of Bint Rustem, (Rustem/Bint Hadba el-Saghira), die vooral veel kennis heeft van de zogenaamde CMK-
eveneens een Hadban Enzahi, geboren in 1922, die schrikt niet Arabieren, Arabieren die teruggaan op de allereerste importen 
zo erg van deze hypothese. (foto's te zien in Piduch, Egypt's vanuit de Crabbet-stoeterij naar Amerika en de importen van 
Arab Horses, Lienen 1988). de Maynesboroug- en Kellogg-stoeterijen. Een aantal van deze 
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afstamming in rechte moederlijn te onderzoeken.

Laat ik voorop stellen dat ikzelf ook een leek ben en beslist geen Volgens het Poolse Arabieren Stamboek zijn er bij de Poolse 
afgestudeerd geneticus, maar dat ik de genetica altijd een Arabier 15 moederlijnen, te weten Szamjarowka, (1810) uit 
fascinerend onderzoeksveld heb gevonden. Soms erger ik me Biala Cerkiew; Szweykowska (1803), Woloszka (1810), 
aan vooroordelen en wel heel uitgesproken meningen die in de Ukrainka (1815) en Milordka (1816), alle uit Slawuta; Gazella 
wereld van Arabierenfokkers de ronde doen, vooral omdat dit db (1845), Mlecha db (1845) Sahara db (1845), afkomstig uit 
soort dingen onderlinge haat en nijd kunnen veroorzaken, Jarczowce; Selma db (1865) en Rodania db (1869) uit Crabbet 
terwijl wij allen juist gebaat zijn met goede samenwerking en Park; Cherifa db (1869) uit Tiaret en tenslotte Adjuze db 
vriendschap. Vooral het idee van 'mijn paard is zuiverder van (1876), Bent-El-Arab db (1880) Scherife db (1896) en Semrie 
bloedlijn dan de jouwe' doet de Arabierenwereld naar mijn db (1896) uit Babolna. (db = desertbred, ofwel, gefokt in de 
mening meer kwaad dan goed en daarom vind ik het belangrijk woestijn, afstamming verder niet bekend)
dat juist Arabierenfokkers zich goed informeren over de 
genetische achtergrond van hun paarden, want genen liegen De wetenschappers analyseerden het mtDNA op een plek waar 
niet, genen hebben geen overgrote kwetsbare ego's, genen zijn dit het meest variabel is, zodat verschillen het snelst opvallen. 
er gewoon, (of ze zijn er gewoon niet), en het is veel Die plek noemt men het 'D-loop segment'. Men vraagt een 
gemakkelijker met elkaar van gedachten te wisselen over iets dat standaard op om het mtDNA mee te vergelijken (deze 
wetenschappelijk te onderzoeken is, dan over zoiets vaags als standaard is de X79547 die in de internationale Genenbank 
'zuiver van bloed'. wordt bewaard) en gaat vervolgens na in hoeverre het van de 

paarden verkregen materiaal verschilt van dat van de standaard.
Het onderzoek van Glazewska en de haren betrof het De bouwstenen van elk DNA zijn nucleotidebasen, die in vier 
mitochondriaal DNA (of kortweg mtDNA) van Poolse vormen bestaan:
Arabische paarden. Daartoe ging men eerst na hoeveel - Adenine (A)
merrielijnen de Poolse Arabier volgens het stamboek heeft - Guanine (G)
(dat waren er 15), daarna onderzochten ze monsters van 44 - Cytosine (C)
willekeurig gekozen paarden van die 15 merrielijnen - Thymine (T)
mtDNA is de erfelijke informatie die is te vinden in de De nucleotidebasen vormen als aaneengeregen kralen van een 
mitochondriën van de cel. Elke cel van ons lichaam (en die van ketting de DNA-sequentie (of volgorde) van de genen. Elke 
het paard) bevat een kern met daarin chromosomen die genen drie nucleotiden vormen een coderend deel van het DNA. Bij 
bevatten; het is de erfelijke code die bepaalt of wij man of celdeling kan er iets misgaan, waardoor een A bijvoorbeeld 
vrouw zijn, zwart of blank, bruin- of blondharig, enzovoort. vervangen wordt door een G of een C, of zelfs helemaal 
Buiten die kern bevat elke cel nog een aantal 'orgaantjes' (de verdwijnt. Dergelijke 'ongelukjes' noemt men 'mutaties' en ze 
wetenschapper noemt ze 'organellen'), die als taak hebben de kunnen zo schadelijk zijn dat het individu meteen sterft (het 
energie op te wekken die de cel nodig heeft om te leven. Deze veulen wordt niet geboren maar sterft al als foetus af ), of het is 
energiecentrales van de cel zijn de mitochondriën en zij hebben alleen schadelijk als de mutatie in dubbele vorm voorkomt en 
zelf een apart DNA, dat een eenvoudige cirkelvorm heeft, verder leven buiten de baarmoeder onmogelijk of heel moeilijk 
inplaats van de mooie dubbele wenteltrap van het DNA in de maakt (bijvoorbeeld een SCID-veulen, of een veulen met 
celkern. Het bijzondere van mtDNA is dat het alleen via de schuddebol), maar het kan ook 'neutraal' zijn, niet schadelijk 
moederlijn vererft. De eicel bevat het en de zaadcel ook, maar en ook niet voordelig. Terwijl SCID 'ondergedoken' kan blijven 
bij de bevruchting wordt het mtDNA van de zaadcel niet in dragers van dit gen en zo binnen een populatie blijft bestaan, 
gebruikt en erft het nieuwe leven dus alleen het mtDNA van de zolang de fokkers dragers ervan niet uitsluiten van de fokkerij, 

In 2006 ontving het wetenschappelijke tijdschrift Genetics Selection Evolution een artikel 
geschreven door Iwona Glazewska, Anna Wysocka, Barbara Gralak, Renata Prus en Jerzy 
Sell. Dit artikel ging over genetisch onderzoek bij de Poolse Arabier en de vergelijking met 
Arabische paarden elders in de wereld. Het artikel werd in maart 2007 geaccepteerd door 
het blad en gepubliceerd.
In het januari/februari nummer van 2008 van Araber Weltweit werd door dr. Ines von 
Butler-Wemken een samenvatting van dit artikel gepubliceerd, maar ik heb tot nu toe in de 
Nederlandstalige paardenpublicaties nog geen verwijzing naar dit onderzoek gevonden. 
Vandaar dat ikzelf maar achter de computer ben gaan zitten om het een en ander in 
(hopelijk) begrijpelijke taal voor leken te vertellen.
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kunnen 'neutrale' mutaties heel lang in een populatie blijven Een ander probleem waar de onderzoekers tegenaan liepen was 
bestaan zonder opgemerkt te worden omdat ze eigenlijk 'niets dat er voor éen moederlijn twee haplotypen werden gevonden. 
doen'. En natuurlijk zijn er ook mutaties die ervoor zorgen dat En dit gebeurde niet een keer, maar twee keer. Het eerste geval 
het organisme een eigenschap krijgt die gunstig is voor het deed zich voor bij de Milordka-lijn; Milordka zou twee 
overleven en een dergelijke mutatie breidt zich dan uit in de dochters hebben gehad, Zaira en Delfina, die elk een eigen lijn 
hele populatie. Een voorbeeld daarvan is het hebben van stichtten. Als ze dezelfde moeder hadden gehad dan zou hun 
hangende inplaats van staande manen; sommige wetenschap- haplotype, en dat van hun dochters, kleindochters enzovoort, 
pers denken dat dit het gevolg is van zo'n 'positieve' mutatie. hetzelfde moeten zijn. Dat was niet zo. Ze verschilden maar 

liefst 13 nucleotiden (dus 13 'kraaltjes' in het 
De wetenschappers die het mtDNA onderzochten zijn vooral onderzoeksgebiedje 'D-loop').De expert op het gebied van 
op zoek naar 'neutrale' mutaties (het onderzoek naar afstammingen, Kwiatkowski, had al eerder het vermoeden dat 
schadelijke mutaties is een andere specialiteit). Een aantal er sprake was van een fout in de stamboekregistratie. Hij 
opvallende veranderingen in het mtDNA onderscheidt het vermoedde dat het met de hand overschrijven van pedigrees 
mtDNA van Arabieren van het mtDNA van andere paarden. fouten had opgeleverd en dat 'Delfina' in feite een heel andere 
Dat opvallende patroon, dat dus ook in rechte moederlijn merrie was, namelijk 'Delfinka 1825', de dochter van 
wordt doorgegeven, noemt men een 'haplotype'; het wordt 'Malikarda 1810'. Malikarda werd als stammerrie aangemerkt 
door middel van letters, zoals. A, B, of C onderscheiden. Men met de aantekening z dawnego, hetgeen betekent 'van de oude 
verwachtte 15 haplotypen aan te treffen, voor elke moederlijn stoeterij'. Zo ondersteunt het delven in oude stamboeken het 
een. Nu, men vond er 14. Ergens klopte er dus iets niet. genetisch onderzoek, want zonder geschreven bronnen hebben 
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§ Zulima 1901/Lisa db 1910 (deze merries hebben hetzelfde zou kunnen zijn, maar zij is een desertbred, bij dezen mijn 
haplotype), Saqlawiyah Al Abd excuses voor deze fout)

§ Werdi db 1901, gefokt door Hay Mohammed van de § Mlecha db 1845, een Keheilah Dajanieh
Qumusa-Saba-Anazeh, een Kuhaylan Kurush § Dahma, 1881, een Dahmat Om Amr

§ Sweykowska 1803 uit Slawuta § Ukrainka 1815 uit Slawuta
§ Szamrajowka 1810 uit Bialocerkiew

Het tweede groepje merries dat is gevonden vormt maar een § Balkis 1921 die naar Frankrijk werd uitgevoerd, 
kleine cluster, met een maximaal verschil van maar drie een Kuhaylat Ajuze
nucleotiden ten opzichte van elkaar. Ten opzichte van de eerste 
groep is er een duidelijk waarneembaar verschil, daarom zijn 
deze merries dan ook in een andere groep geplaatst. Het 
onderlinge verschil van maar drie nucleotiden is bijna wel zeker 
een aanwijzing voor een gezamenlijke voormoeder, die echter 
wat verder terugligt waardoor in de tussentijd een paar mutaties 
konden plaatsvinden. 
Cluster II betreft:
§ Bent-el-Arab db, 1880
§ Ghazieh db 1850, gefokt door Ibn Sudan van de Rualla 

Anazeh. Een Saqlawiyah Jidraniyah Ibn Sudan
§ Nuhra db, een Kuhaylah Wadnan
§ Abeya db 1906, gefokt door de Shammar, 

een Abayyah Sharrakiyah

De volgende cluster is wat groter. Het onderlinge verschil in 
nucleotiden tussen de merries in deze groep is maximaal 3, dus 
ook hier een waarschijnlijk gemeenschappelijke oorsprong.

Cluster III betreft de merries:
§ Dafina db 1926, gefokt door de Muteyr, 

een Kuhaylan Krushieh
§ Adjuze db 1876, gefokt door de Shammar, 

een Kuhaylat Adjuze
§ Basilisk db 1875/1876, gefokt door de Rissalin Sbaa, 

een Saglawiyeh Jedraniyeh
§ Reshan db 1896, gefokt door de Anazeh, 

een Kuhailah Haifiyah
§ Elsissa db 1874, een Hadbah Enzahiyah (in een vorig 

artikel van mij veronderstelde ik dat zij geen zuivere Arabier 

bloedlijnen is bekend in Europa, een aantal andere niet. In (een Kuhaylat Adjuze).
2000 publiceerden zij, samen met A. Del Valle, in het Soms zijn de verschillen verrassend gering, zoals tussen 
wetenschappelijke tijdschrift Animal Genetics een artikel over Gazella/Murana I en Woloszka (3 of 4, afhankelijk van welk 
het mtDNA-onderzoek bij in de VS geregistreerde Arabische gebiedje je precies bekijkt), terwijl deze Woloszka juist tot die 
paarden. Het zijn de gegevens uit dit onderzoek die door de groep voormoeders behoort waarvan men aanneemt dat die 
Poolse onderzoekers gebruikt werden voor vergelijking met hun niet 'zuiver Arabisch' zijn. Zou dit kunnen inhouden dat 
eigen uitkomsten. Iedere onderzoeker kan net een iets ander Woloszka, net als de eerder besproken Ukrainka, wellicht een 
gebiedje in het mtDNA uitkiezen voor onderzoek, dus om een Perzisch paard of Ahkal-Teke is geweest? De in deze eerste 
goede vergelijking te maken moet hetzelfde gebiedje genomen cluster samengevoegde stammoeders verschillen onderling 
worden, en dit is het stukje mtDNA dat ligt tussen de plaats 15 maximaal zeven nucleotiden (verschil tussen Woloszka en 
427 en 15 740 of 15 400 en 15 857. Alleen de veranderingen Sweykowska).
die in die 'kraaltjes' (nucleotiden) plaatsvonden, worden in het 
onderzoek meegenomen. Verder wordt er altijd vergeleken met In deze cluster I vinden we:
dezelfde standaard (het al genoemde X79547). § Semrie db 1896, gefokt door de Shammar, 

een Koheilat Um Urkub
Het valt op dat verschillende merries maar heel weinig VAN § Dajania db 1876, gefokt door Mohammed Pasha, een 
ELKAAR verschillen. Soms is het verschil maar een enkel Kuhaylat Adjuze van de Ibn Dajan van de Saba- bedoeïenen
'kraaltje' in het onderzochte gebied, dat is dus maar één § Milordka1816/Zaira 1826 uit Slawuta
mutatie. Een gemeenschappelijke oorsprong ligt daarom voor § Ferida db 1886, gefokt door de Shammar, 
de hand. Op grond van deze verschillen hebben de Poolse een Muniqiah Shailiyah
onderzoekers de onderzochte Poolse en Amerikaanse Arabieren § El Dahma db 1880, gefokt door Ali Pasha Sherif, 
in groepjes bij elkaar gezet, waarbij heel weinig verschillende een Dahmah-Shahwaniyah
haplotypes in een cluster werden geplaatst. § Gazella db 1845, een Koheilat Adjuze
De uitkomsten zijn nogal verrassend. Zo verschillen Gazella en § Murana I db 1808, een Saqlawi
Murana I (de beroemde stammerrie van de Weil/Marbacher § Nedjme db 1893, gefokt door Hadji Mechmed uit 
Arabieren en de stichtster van de oudste beschreven merrielijn Damascus, een Kuhaylat Ajuze
ter wereld) HELEMAAL NIET van elkaar en moeten dus § Zaalee db 1875, een Saqlawiah Jidraniyah
dezelfde voormoeder hebben gehad! Volgens de traditie was § Woloszka 1810, Slawuta
Gazella een Koheilat Adjuze en Murana I een Saqlawi. § Jellabiet Feysul db 1842, gefokt door Mohammed Ibn 
Er is maar een nucleotide verschil tussen deze beide merries Khalifa van Bahrein. Een Kuhaylah Jallabiyah Ajman. Deze 
en Semrie (een Kuhaylat Um Urkub) en een ander nucleotide merrie werd ook wel eens Wazira of Waziria genoemd.
verschil tussen Gazella/Murana I en Nedjme § Scherife db 1896

CLUSTER I

Palba ox (Penitent x Pliszka), merrie
Merrielijn Gazella db 1845, Jarczowce
Foto: Zofia Raczkowska

Egon ox (Enrilo x Epopeja), hengst
Merrielijn Milordka ca. 1810, Slawuta
Foto: Zofia Raczkowska

El Dschalil ox (Magid x Dunja), hengst
Merrielijn Ferida db 1886, Crabbet Park
Foto: Archief Hiller

Zetan, Shagya (Pamino x Zarah), hengst
Merrielijn Semrie db 1896 
Foto: Sachs

Wojslaw ox (Tallin x Wilejka), hengst
Merrielijn Szweykowska ca. 1800, Slawuta
Foto: Zofia Raczkowska

Alegro ox (Probat x Algeria), hengst  Merrielijn Scherife db 1902, Babolna  Foto: Zofia Raczkowska

CLUSTER II

Cecora ox (Enrilo x Epopeja), merrie
Merrielijn Bent-el-Arab db 1885, Babolna
Foto: Zofia Raczkowska

CLUSTER III

Babolna ox (Pepton x Bramianka), merrie
Merrielijn Adjuze db 1885, Babolna
Foto: Zofia Raczkowska

Delicja ox (Set x Defilada), merrie
Merrielijn Ukrainka 1815, Slawuta
Foto: Zofia Raczkowska

Helios Shagya (Kamaloka x Heureka), hengst
Merrielijn Elsissa db 1874
Foto: Dr. Harmut Hanke
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Wat moeten we nu verder met de uitkomsten van dit onderzoek? sommige fokkers een pijnlijke aangelegenheid zijn, als ze te 
horen krijgen dat hun exclusieve paard tot een heel gewone, Nu, in feite is de conclusie van dit onderzoek:
veel voorkomende familie blijkt te behoren en hen een - dat de stammoeders van onze huidige Arabierenpopulatie 
verkoopargument uit handen wordt geslagen. En is het pijnlijk vaak nauw aan elkaar verwant zijn;
om te horen dat jouw edele dier misschien wel afstamt van - dat de Arabier als ras nauw verwant is aan de andere rassen 
Turkmeense voorouders?uit het Midden-Oosten en West-Azië;
Moeten we dan de resultaten van dit soort onderzoeken onder - dat de Bedoeïenen niet altijd even nauwkeurig waren met 
het tapijt vegen met de woorden 'wat niet weet, wat niet deert'? het bijhouden van de correcte familienamen; of
Helaas is in deze tijd van Internet het verzwijgen van vervelende - dat ze nieuwe familienamen maakten uit oude.
waarheden een strategie die op de lange duur niet vol te houden - De Bedoeïenen hebben zelf verteld dat de oudste familie de 
is. Ikzelf denk dat het beter is gewoon maar open te zijn over Kuhaylan Ajuze was en dat van deze lijn alle andere 
dit soort zaken (vandaar dit artikel) en er rustig en rationeel merrielijnen afstamden.
met elkaar over te praten.Verder mogen we uit dit soort onderzoeken geen conclusies 

trekken omtrent de 'zuiverheid' van de Arabier. 
Bepalen mitochondriën de kwaliteit van een paard? Dat weten Want uiteindelijk is er maar een heel klein deel van het DNA 
we nog niet zo precies; wel weten we dat bepaalde bestudeerd door de Poolse en Amerikaanse onderzoekers. 
mitochondriale afwijkingen, evenals andere afwijkingen in In het DNA van de celkern kunnen nog niet-Arabische genen 
het DNA, tot erfelijke ziekten kunnen leiden. SCID is een gevonden worden en dat is een veel groter gebied. Bovendien is 
voorbeeld van een genetisch defect en het zal zeer zeker niet het nu nog niet voor alle eigenschappen duidelijk wat 'Arabisch' en 
laatste zijn dat we in het Arabisch volbloed zullen aantreffen wat 'niet-Arabisch' is. Voor een paar weten we het al wel: een 
(het lavendel-veulen syndroom is een volgende Arabisch paard is nooit platenbont, dus dat is een niet-
kandidaat).Maar de door deze Poolse onderzoekers in kaart Arabische eigenschap. Ook de dun-factor, die verantwoordelijk 
gebrachte genen waren niet afwijkend of defect. Dus de is voor de kleur van Fjordenpony's, en de cream-factor, 
kwaliteit van een paard bepalen we voorlopig op een andere verantwoordelijk voor de kleur palomino, zijn zeker niet-
manier: door het te beoordelen op conformatie, of prestatie, Arabisch. Maar behalve de haarkleuren weten we nog te weinig 
of type, of op een combinatie van deze drie. Hoe een fokker van erfelijke eigenschappen van het paard om op basis van 
een paard beoordeelt is in de laatste instantie aan de fokker.genetisch onderzoek zekere uitspraken te kunnen doen over 
En om goed te kunnen beoordelen heeft een fokker informatie 'zuiver' of 'niet-zuiver'.
nodig. Wat hij met die informatie doet, is zijn of haar zaak. Ik 
heb naar eer en geweten met dit artikel geprobeerd informatie Tot die tijd rest ons, naar mijn mening, enige bescheidenheid. 
te verschaffen aan de leden van het AVS. Het is nu aan die We weten nu iets meer; er zijn een paar puzzelstukjes gevonden 
leden te bepalen wat ermee te doen.en aan elkaar gevoegd, maar het geheel van de puzzel is nog lang 

niet af. We weten iets meer van een klein stukje van het DNA, 
Tenslotte nog dit: ik ben mij ervan bewust dat ik geen geneticus maar nog lang niet alles van het totale plaatje, het totale genoom.
ben en ook niet volmaakt ben. Ik kan fouten hebben gemaakt Wat we wel weten is dat uiteindelijk de fokker degene is die 
of onvolledig zijn geweest. Eenieder die meer weet over dit beslist welke genen doorgegeven worden aan de volgende 
fascinerende onderwerp nodig ik graag uit om verbeteringen generatie en zo, bewust of onbewust, bepaalde genen in stand 
en/of aanvullingen naar mij te sturen, het liefst via het kan houden of weg kan selecteren. En als een bepaalde 
Stamboek.genencombinatie is verdwenen, is het de vraag of deze 

combinatie nog gereconstrueerd kan worden. Geraadpleegde literatuur:
De geleerden die bij de Lipizzaners een vergelijkbaar onderzoek A new view on dam lines in Polish Arabian horses based on mtDNA 
uitvoerden, concludeerden dat door de fouten in de analysis / Iwona Glazewska, Anna Wysocka, Barbara Gralak, Renata 
stamboekvoering er gevallen waren waarbij merries ten Prus, Jerzy Sell Genetics Selection Evolution 30 (2007) 609-619
onrechte tot een bepaalde familie werden gerekend, maar dat A pedigree-based study of mitochondrial D-loop DNA sequence variation 
het ook mogelijk was dat sommige merriestammen, waarvan among Arabian horses / A.T.Bowling, A. Del Valle, M.Bowling Animal 
men aannam dat die uitgestorven waren, nog bestaan, alleen Genetics, 2000, 31, 1-7
dan onder een 'verkeerde naam'. Mitochondrial D-loop sequence variations among the 16 maternal lines of 
Bij het Poolse onderzoek bleek dat het Poolse Arabieren the Lipizzan horse breed  / T.Kavar, F.Habe, G.Brem, P.Dovc Animal 
Stamboek eenzelfde hoeveelheid fouten bevatte (ongeveer Genetics, 1999, 30, 423-430 
11 %) en dus kan eenzelfde situatie ook hier bestaan. Het is dus 

History of Lipizzan horse maternal lines as revealed by mtDNA analysis mogelijk dat bepaalde merriefamilies, waarvan men aanneemt T.Kavar, G.Brem, F.Habe, J.Sölkner, P.Dovc
dat die uitgestorven zijn, nog bestaan, maar dan onder de naam Genetics Selection Evolution 34 (2002) 635-648
van een nog veel voorkomende andere familie. Dit houdt in dat 

History and integrity of thoroughbred dam lines revealed in equine een fokker die vol trots vermeldt dat zijn paarden tot een 
mtDNA variation / E.W. Hill, D.C. Bradley, M. Al-Barody, zeldzame familie behoren, enige voorzichtigheid in acht dient O.Ertugrul, R.K.Splan, I.Zakharov, E.P.Cunningham 

te nemen. Kloppen de gegevens wel? Is die familie wel zo Animal Genetics, 2002, 33, 287-294
zeldzaam? Of is het misschien wel een heel andere familie?

Biochemistry / L.Stryer, San Francisco 1975De stamboekorganisaties kunnen beslissen of ze de fouten wel 
of niet zullen corrigeren. Dat hangt af van de vraag hoe relevant Met dank aan Ir.Joop Oordijk die mij bovenstaande artikelen 
ze het vinden dat fokkers weten tot welke merriefamilie hun via zijn contacten in de wetenschappelijke wereld kon 
paard behoort. Veranderingen in de familienaam kunnen voor bezorgen.

navolging van Raswan menen). Genetisch gezien is er dus geen 
onderscheid te maken tussen de Muniqi-moederlijn en de 
andere: ze vallen allemaal binnen de normale variatiebreedte 
van het ras. Dat zou wel eens een tegenvaller kunnen betekenen 
voor mensen die menen dat de Muniqi zo anders is dan de 
andere families dat je een onderscheid dient te maken tussen 
Arabische volbloeds met en zonder Muniqi-bloed (zoals 
Jane Ott doet met het onderscheid tussen Blue List en 
Blue Star Arabieren).

De vierde en laatste cluster bevat een aantal merries met 
hetzelfde haplotype. Deze moeten dus een directe 
gemeenschappelijke voormoeder hebben gehad. Verder is het 
maximale verschil tussen de merries van deze vierde groep 
vier nucleotiden.
De groep merries met een identiek haplotype bestaat uit:
§ Rodania db 1869, gefokt door de Rualla, 

een Keheilat Ajuze Ibn Rodan
§ Cherifa db 1869, afkomstig uit Tiaret
§ Urfah db 1898, gefokt door Abu Zeyd Al-Ahwaje van de 

Abda Shammar,
§ Een Saqlawiyah Al Abd
§ Wadduda db 1899, gefokt door Hashem Bey van de 

Fid'aan Anazeh, een Saqlawiyah Al Abd van de Shammar 
Khumayris

§ Noura db 1928, een Maneghi
Daarnaast zijn er de merries die maar enkele nucleotiden 
verschil in hun haplotype hebben:
§ Queen of Sheba db 1875, gefokt door de Qumusa-Sba'a, 

een Abeyah Sharrakieh
§ Sheha, waarschijnlijk 1924, een Kehilan Nowak
§ Thoraya db 1950, een Thuwaysan, volgens Raswan een aan 

de Saqlawi verwante familie
§ Sahara db 1845, een Keheileh Memrieh
§ Selma db 1855, gefokt door Abbas Pasha, 

een Hamdaniyah Simri
§ Milordka/Delfina (de tak die eigenlijk Malikarda/Delfinka 

zou moeten heten)1816/1825 uit Slawuta.

Wanneer we het overzicht van deze clusters bekijken, valt ons 
een aantal dingen op.
Ten eerste, dat er groepjes merries zijn gevonden met hetzelfde 
haplotype. Dit kan alleen maar wijzen op een 
gemeenschappelijke voormoeder. Ten tweede, dat er geen 
verband hoeft te bestaan tussen haplotype en famielienaam. 
Merries die volgens de genetica verwant zouden moeten zijn, 
omdat ze hetzelfde haplotype hebben, hebben vaak niet 
dezelfde traditionele familienaam.

Wat verder opvalt, is dat de door velen zo gesmade Muniqi 
nogal zeldzaam is, maar gewoon tussen de andere families in 
staat. En niet zielig in een aparte cluster, als het 
verschoppelingetje van de Arabierenfamilies (zoals sommigen in 

CLUSTER III
Pers ox (Enos x Pentoda), 
hengst
Merrielijn Szamrajowka 
ca 1810, Bialocerkiew
Foto: Zofia Raczkowska

CLUSTER IV

Enima ox (Bandos x El Krea), merrie
Merrielijn Cherifa db 1870, Frankrijk
Foto: Zofia Raczkowska

Drakon ox (Prizrak x Prikhot), hengst
Merrielijn Rodania db 1869, Crabbet Park
Foto: Betty Finke

Malowana ox (Eternit x Makowka), merrie
Merrielijn Sahara db 1845, Jarczowce
Foto: Zofia Raczkowska
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Wat moeten we nu verder met de uitkomsten van dit onderzoek? sommige fokkers een pijnlijke aangelegenheid zijn, als ze te 
horen krijgen dat hun exclusieve paard tot een heel gewone, Nu, in feite is de conclusie van dit onderzoek:
veel voorkomende familie blijkt te behoren en hen een - dat de stammoeders van onze huidige Arabierenpopulatie 
verkoopargument uit handen wordt geslagen. En is het pijnlijk vaak nauw aan elkaar verwant zijn;
om te horen dat jouw edele dier misschien wel afstamt van - dat de Arabier als ras nauw verwant is aan de andere rassen 
Turkmeense voorouders?uit het Midden-Oosten en West-Azië;
Moeten we dan de resultaten van dit soort onderzoeken onder - dat de Bedoeïenen niet altijd even nauwkeurig waren met 
het tapijt vegen met de woorden 'wat niet weet, wat niet deert'? het bijhouden van de correcte familienamen; of
Helaas is in deze tijd van Internet het verzwijgen van vervelende - dat ze nieuwe familienamen maakten uit oude.
waarheden een strategie die op de lange duur niet vol te houden - De Bedoeïenen hebben zelf verteld dat de oudste familie de 
is. Ikzelf denk dat het beter is gewoon maar open te zijn over Kuhaylan Ajuze was en dat van deze lijn alle andere 
dit soort zaken (vandaar dit artikel) en er rustig en rationeel merrielijnen afstamden.
met elkaar over te praten.Verder mogen we uit dit soort onderzoeken geen conclusies 

trekken omtrent de 'zuiverheid' van de Arabier. 
Bepalen mitochondriën de kwaliteit van een paard? Dat weten Want uiteindelijk is er maar een heel klein deel van het DNA 
we nog niet zo precies; wel weten we dat bepaalde bestudeerd door de Poolse en Amerikaanse onderzoekers. 
mitochondriale afwijkingen, evenals andere afwijkingen in In het DNA van de celkern kunnen nog niet-Arabische genen 
het DNA, tot erfelijke ziekten kunnen leiden. SCID is een gevonden worden en dat is een veel groter gebied. Bovendien is 
voorbeeld van een genetisch defect en het zal zeer zeker niet het nu nog niet voor alle eigenschappen duidelijk wat 'Arabisch' en 
laatste zijn dat we in het Arabisch volbloed zullen aantreffen wat 'niet-Arabisch' is. Voor een paar weten we het al wel: een 
(het lavendel-veulen syndroom is een volgende Arabisch paard is nooit platenbont, dus dat is een niet-
kandidaat).Maar de door deze Poolse onderzoekers in kaart Arabische eigenschap. Ook de dun-factor, die verantwoordelijk 
gebrachte genen waren niet afwijkend of defect. Dus de is voor de kleur van Fjordenpony's, en de cream-factor, 
kwaliteit van een paard bepalen we voorlopig op een andere verantwoordelijk voor de kleur palomino, zijn zeker niet-
manier: door het te beoordelen op conformatie, of prestatie, Arabisch. Maar behalve de haarkleuren weten we nog te weinig 
of type, of op een combinatie van deze drie. Hoe een fokker van erfelijke eigenschappen van het paard om op basis van 
een paard beoordeelt is in de laatste instantie aan de fokker.genetisch onderzoek zekere uitspraken te kunnen doen over 
En om goed te kunnen beoordelen heeft een fokker informatie 'zuiver' of 'niet-zuiver'.
nodig. Wat hij met die informatie doet, is zijn of haar zaak. Ik 
heb naar eer en geweten met dit artikel geprobeerd informatie Tot die tijd rest ons, naar mijn mening, enige bescheidenheid. 
te verschaffen aan de leden van het AVS. Het is nu aan die We weten nu iets meer; er zijn een paar puzzelstukjes gevonden 
leden te bepalen wat ermee te doen.en aan elkaar gevoegd, maar het geheel van de puzzel is nog lang 

niet af. We weten iets meer van een klein stukje van het DNA, 
Tenslotte nog dit: ik ben mij ervan bewust dat ik geen geneticus maar nog lang niet alles van het totale plaatje, het totale genoom.
ben en ook niet volmaakt ben. Ik kan fouten hebben gemaakt Wat we wel weten is dat uiteindelijk de fokker degene is die 
of onvolledig zijn geweest. Eenieder die meer weet over dit beslist welke genen doorgegeven worden aan de volgende 
fascinerende onderwerp nodig ik graag uit om verbeteringen generatie en zo, bewust of onbewust, bepaalde genen in stand 
en/of aanvullingen naar mij te sturen, het liefst via het kan houden of weg kan selecteren. En als een bepaalde 
Stamboek.genencombinatie is verdwenen, is het de vraag of deze 

combinatie nog gereconstrueerd kan worden. Geraadpleegde literatuur:
De geleerden die bij de Lipizzaners een vergelijkbaar onderzoek A new view on dam lines in Polish Arabian horses based on mtDNA 
uitvoerden, concludeerden dat door de fouten in de analysis / Iwona Glazewska, Anna Wysocka, Barbara Gralak, Renata 
stamboekvoering er gevallen waren waarbij merries ten Prus, Jerzy Sell Genetics Selection Evolution 30 (2007) 609-619
onrechte tot een bepaalde familie werden gerekend, maar dat A pedigree-based study of mitochondrial D-loop DNA sequence variation 
het ook mogelijk was dat sommige merriestammen, waarvan among Arabian horses / A.T.Bowling, A. Del Valle, M.Bowling Animal 
men aannam dat die uitgestorven waren, nog bestaan, alleen Genetics, 2000, 31, 1-7
dan onder een 'verkeerde naam'. Mitochondrial D-loop sequence variations among the 16 maternal lines of 
Bij het Poolse onderzoek bleek dat het Poolse Arabieren the Lipizzan horse breed  / T.Kavar, F.Habe, G.Brem, P.Dovc Animal 
Stamboek eenzelfde hoeveelheid fouten bevatte (ongeveer Genetics, 1999, 30, 423-430 
11 %) en dus kan eenzelfde situatie ook hier bestaan. Het is dus 

History of Lipizzan horse maternal lines as revealed by mtDNA analysis mogelijk dat bepaalde merriefamilies, waarvan men aanneemt T.Kavar, G.Brem, F.Habe, J.Sölkner, P.Dovc
dat die uitgestorven zijn, nog bestaan, maar dan onder de naam Genetics Selection Evolution 34 (2002) 635-648
van een nog veel voorkomende andere familie. Dit houdt in dat 
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mtDNA variation / E.W. Hill, D.C. Bradley, M. Al-Barody, zeldzame familie behoren, enige voorzichtigheid in acht dient O.Ertugrul, R.K.Splan, I.Zakharov, E.P.Cunningham 

te nemen. Kloppen de gegevens wel? Is die familie wel zo Animal Genetics, 2002, 33, 287-294
zeldzaam? Of is het misschien wel een heel andere familie?

Biochemistry / L.Stryer, San Francisco 1975De stamboekorganisaties kunnen beslissen of ze de fouten wel 
of niet zullen corrigeren. Dat hangt af van de vraag hoe relevant Met dank aan Ir.Joop Oordijk die mij bovenstaande artikelen 
ze het vinden dat fokkers weten tot welke merriefamilie hun via zijn contacten in de wetenschappelijke wereld kon 
paard behoort. Veranderingen in de familienaam kunnen voor bezorgen.

navolging van Raswan menen). Genetisch gezien is er dus geen 
onderscheid te maken tussen de Muniqi-moederlijn en de 
andere: ze vallen allemaal binnen de normale variatiebreedte 
van het ras. Dat zou wel eens een tegenvaller kunnen betekenen 
voor mensen die menen dat de Muniqi zo anders is dan de 
andere families dat je een onderscheid dient te maken tussen 
Arabische volbloeds met en zonder Muniqi-bloed (zoals 
Jane Ott doet met het onderscheid tussen Blue List en 
Blue Star Arabieren).

De vierde en laatste cluster bevat een aantal merries met 
hetzelfde haplotype. Deze moeten dus een directe 
gemeenschappelijke voormoeder hebben gehad. Verder is het 
maximale verschil tussen de merries van deze vierde groep 
vier nucleotiden.
De groep merries met een identiek haplotype bestaat uit:
§ Rodania db 1869, gefokt door de Rualla, 

een Keheilat Ajuze Ibn Rodan
§ Cherifa db 1869, afkomstig uit Tiaret
§ Urfah db 1898, gefokt door Abu Zeyd Al-Ahwaje van de 

Abda Shammar,
§ Een Saqlawiyah Al Abd
§ Wadduda db 1899, gefokt door Hashem Bey van de 

Fid'aan Anazeh, een Saqlawiyah Al Abd van de Shammar 
Khumayris

§ Noura db 1928, een Maneghi
Daarnaast zijn er de merries die maar enkele nucleotiden 
verschil in hun haplotype hebben:
§ Queen of Sheba db 1875, gefokt door de Qumusa-Sba'a, 

een Abeyah Sharrakieh
§ Sheha, waarschijnlijk 1924, een Kehilan Nowak
§ Thoraya db 1950, een Thuwaysan, volgens Raswan een aan 

de Saqlawi verwante familie
§ Sahara db 1845, een Keheileh Memrieh
§ Selma db 1855, gefokt door Abbas Pasha, 

een Hamdaniyah Simri
§ Milordka/Delfina (de tak die eigenlijk Malikarda/Delfinka 

zou moeten heten)1816/1825 uit Slawuta.

Wanneer we het overzicht van deze clusters bekijken, valt ons 
een aantal dingen op.
Ten eerste, dat er groepjes merries zijn gevonden met hetzelfde 
haplotype. Dit kan alleen maar wijzen op een 
gemeenschappelijke voormoeder. Ten tweede, dat er geen 
verband hoeft te bestaan tussen haplotype en famielienaam. 
Merries die volgens de genetica verwant zouden moeten zijn, 
omdat ze hetzelfde haplotype hebben, hebben vaak niet 
dezelfde traditionele familienaam.

Wat verder opvalt, is dat de door velen zo gesmade Muniqi 
nogal zeldzaam is, maar gewoon tussen de andere families in 
staat. En niet zielig in een aparte cluster, als het 
verschoppelingetje van de Arabierenfamilies (zoals sommigen in 
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Merrielijn Cherifa db 1870, Frankrijk
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AVS 2008EVENEMENTENKALENDER 

W
met deze tak van het AVS. Waar wij naar uitkijken zijn eens wat Door Martin en Esther Jimmink
positieve verslagen van shows en dus de paarden die daar 

Waarom, dat was het eerste wat wij ons afvroegen na het verslag komen hier in Nederland, een objectief stuk schrijven is volgens 
te hebben gelezen van Dhr. Rosman over de hengsten keuring ons veel leuker om te lezen. Wij zouden dan ook alle leden 
jongstleden in het nieuwe AVS magazine. Waarom beleefd willen vragen om in ieder geval eens na te denken of jullie niet 
iemand plezier aan dit soort verslaggeving? eens een verslag van een keuring/show zouden kunnen 
Voor de zoveelste keer werden de paarden herkeurd in dit blad, schrijven waar een ieder na het gelezen te hebben een goed 
voor alle leden bestemd, door iemand die zichzelf heeft bevoegd gevoel aan over houd en kan zeggen “wat een leuk verslag”. Aan 
tot jury. Wat bij ons als eerste opkwam is waarom nog geld persoonlijke meningen in een verslag heeft geen enkele 
uitgeven als vereniging zijnde aan jurykosten als we ze toch deelnemer een boodschap, de paarden zijn al gekeurd en de 
hebben achter een bureautje in het verre Zweden en die doen eigenaren weten dan toch al, als het goed is, wat voor paarden 
het helemaal voor niets!! Wat ons ook behoorlijk boos maakte is zij op stal hebben en zijn niet meer nieuwsgierig naar de 
het feit dat deze meneer openlijk zijn mede leden gaat afkraken. mening van een verslaggever. Wij vinden ook dat het bestuur 
Hier bedoelen wij natuurlijk mee dat de “voorbrenger” van kritischer zou moet kijken naar wat er door de redactie 
KAS Valdes er ongeïnteresseerd bij zou staan, waar baseert hij geplaatst wordt en we zouden eens positiever moeten zijn over 
dit op, na een telefoontje gepleegd te hebben naar Zweden wist de paarden die geshowd worden in dit land waar wij met z'n 
dhr. Rosman ons te vertellen dat tijdens het meten van de allen lid zijn.
hengst buiten een grapje gemaakt werd door Martin, dan ben je 
volgens dhr. Rosman dus ongeïnteresseerd. Wij vinden dit dan 
ook een zeer kwalijke beschuldiging en dhr. Rosman heeft dus 
blijkbaar geen idee waar hij over schrijft. Volgens dhr. Rosman Bestuursreactie:
is er maar 1 goede voorbrenger in Nederland, dan vragen wij Het AVS bestuur heeft circa drie jaar geleden een helder standpunt 
ons af, heeft u in een lange diepe winterslaap gelegen dhr. ingenomen aangaande kritische artikelen bedoeld voor het AVS 

magazine. Alhoewel alle artikelen worden gecontroleerd op extreem Rosman?? Dat iemand een voorkeur heeft voor een bepaalde 
overdreven- en/of extreem kwetsende zinsneden, is het bestuur wel voorbrenger is natuurlijk prima maar er zijn wel degelijk 

meerdere goede, vakkundige en professionele voorbrengers in van mening dat kritische verslaggeving, duidelijk geschreven vanuit 
Nederland. de optiek van de auteur, absoluut een plek heeft in ons 

verenigingsblad. Natuurlijk zullen er altijd personen of Wat is er zo leuk aan om de paarden vaak negatief te 
paardeneigenaren zijn die zich niet kunnen vereenzelvigen met het beoordelen in een verslag voor alle leden waar eigenlijk de 
beeld wat door de auteur wordt geschetst, en dat mag. Met het bedoeling van zou moeten zijn dat je er naar uitkijkt om het 
plaatsen van bovenstaand wederwoord geven wij diegenen de kans verenigingsblad te lezen, nu wij kunnen u vertellen dat we er 
om een andere visie van het geschrevene te plaatsen als reactie, mits een nare smaak van over houden aan dit soort van verslaggeving 
genuanceerd. Wel is het bestuur van mening dat een artikel slechts en wat zeker ook niet nodig is. Natuurlijk mag je kritisch zijn 
één keer kan worden weersproken waarna het onderwerp wordt en heb je een bepaalde voorkeur maar continue negatieve 
afgesloten, al dan niet met een toegevoegd bestuursstandpunt verslagen plaatsen komt ons letterlijk de strot uit, is daar het 
waarmee verdere contrareacties op wederwoorden niet worden magazine dan voor bedoeld?  Het lijkt wel of er in Nederland 
geplaatst ter voorkoming van eventuele onnodige en ongewenste niets deugd, de voorbrengers niet de paarden niet zo ook de 
openbare escalatie.shows niet, wel makkelijk praten als je, je niet eens bezig houd 

WAAROM?
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Aangeboden: Rashan Azhar R.Z.A. 
Zoon van Ekstern. Goede, mooi 
geshowde hengst, 2004 geboren. 
Heeft meerdere keren gewonnen. 
Hogere prijsklasse.
Tel.: 0181 - 646294

Dressuurstal C. De Borst

Luxe sfeervol vakantie-appartement

Aangeboden: zomerweide voor AV jaarlinghengsten

Aardig (jong) stel gezocht voor huurhuis

Staat voor vakkundige en 
diervriendelijke instructie en is 
gespecialiseerd in een solide 
basishouding en het verbeteren van 
de aanleuning, voor goede takt in 
het beweginsmechaniscme. Moeite 
om meer buiging vanuit het achterbeen te verkrijgen? 
Wij helpen u graag verder, alle niveau´s zijn welkom. 
Tel.: 06 - 18633736
E-mail: claudia@correct-paardrijden.nl
Website: www.correct-paardrijden.nl

In rietgedekte woonboerderij in 
Drenthe met weide en stallen. 
Bosrijke omgeving. Voor een folder 
bel, mail of kijk op onze website. 
Tel.: 0593 - 592025
E-mail: hansenjosefien@home.nl
Website: www.indestallen.nl

Niet aan openbare weg, veilig 
schriklint en slootjes. Natuurwei, 
absoluut zonder jacobskruiskruid. 
Plaats voor max. 8 stuks, 80,- p.m.
Tel.: 0593 - 525042
E-mail:classic.arabian.stud@planet.nl
Website: www.classic-arabians.nl

Op landgoed west van Arnhem. 
Mogelijk om 1 a 2 paarden te 
houden. Ligt mooi, goed bereikbaar 
via snelweg en openbaar vervoer.
E-mail:familielandgoed@hotmail.com
Website: www.familielandgoed.nl
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Regionale Keuring Noord, Hippisch Centrum, Exloo Drie- en vierjarige koers, sponsor Equestrian and Racing 
Federation Verenigde Arabische Emiraten, Duindigt

Lowland Arabian Cup, Int. ECAHO B-Show, Exloo
Arabissimo en Nationale Keuring, Renswoude

DAWRA clinic ter voorbereiding op het NK
O.l.v. Jan Pieter Koopman, Huis ter Heide North European Derby 2008, Duindigt

AVS / KNHS Dressurwedstrijd en Duitse oefenproeven FNW NK Westernrijden/DAWRA NK Marienheem 
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In het jubileumjaar van de DAWRA was er natuurlijk 
ook weer plek voor de welbekende show die 
tegelijkertijd met de Amateurkeuring plaats vond. 
Deze maal voor het eerst onder de nieuwe 
reglementen, waardoor je nu een klasse-indeling 
hebt van L5 t/m L1. Eventjes wennen, dat wel.

DAWRA
AVS WESTERN 
RIDING CUP 

NIEUWS

2008
Lope over: Anja Diephout met Nepass

Angela van Duyvenbode, Sabine Delhez en Joyce van der Berg

Paulette Zorn en 
Rhodos HT

Foto’s Jos Karouw - Picturelifestyle

Level 5 is voor de echte beginnende wedstrijdruiter, zonder 
galop, een mooie kennismakingsklasse. Het niveau bouwt op 
deze manier kalm aan op via de L4 en L3 - waarbij de reining 
weer toegevoegd wordt als wedstrijdonderdeel. 
Het niveau gaat omhoog richting nationaal middels 
de L2 en L1. Deze beide levels zijn ook startgerechtigd op 
het Nederlands Kampioenschap Westernrijden.
Het nieuwe systeem heeft echt eventjes nodig om ‘gewoon’  te 
worden, maar dan werkt het best mooi. 

Deze AVS Western Riding Cup, ik meen de achtste editie 
alweer, was weer erg gezellig, mede door de speciale uitreiking 

van de mooie Highpoint Trophy aan 
de winnaars Angela van Duyvenbode en 
Anja Diephout. 

brengt haar nog niet zo lang uit op de westernshows, maar ze Maar daarnaast werd op deze dag ook 
doet het erg goed. De Horse-manship L3 won ze ook met de naam bekend gemaakt degene die de 
gemak. Leuk om zo jonge combinaties zo prima te zien DAWRA jubileumprijs heeft gewonnen: 
presteren.Angela van Duyvenbode was de 

gelukkige, zij krijgt een schilderij van 
Inmiddels bereid de haar paard, gemaakt door kunstenares 
DAWRA zich voor Sabine Delhez. Proficiat!
op het 
jubileumweekend, De wedstrijd startte met de In Hand Trail 
wat bol staat van de klasse, gevolgd door de Hunter Under 
clinics en workshops Saddle. Deze L2/L3 rubriek werd terecht 
voor en door leden. gewonnen door Peggy de Kraa die de 
Uiteraard staat voor merrie Zygota goed voor elkaar had. 
de laatste week van De Trail L3 werd gewonnen door Nancy 
september weer het Groenenboom en haar zwarte parel Bas 
Nederlands Almost June, die het steeds beter gaat 
Kampioenschap doen op de shows.
westernrijden op het De L2/L1 trail werd gewonnen door 
programma. Behalve Paulette Zorn, die haar kanjer Rhodos 
de open-voor-alle-HT nog een jaar uitbrengt. Ook de 
rassen rubrieken, Pleasure L2/L1 mocht zij op haar naam 
zijn er ook weer schrijven.
speciale DAWRA Raville P, al bekend van de shows, weet 
NK rubrieken.zich ook prima te weren in de western-
Tot dan!wedstrijden. Monica van Duyvenbode 

Melanie Beerendonk
met Yu-Lan

Peggy de Kraa
en Zygota



L

In het jubileumjaar van de DAWRA was er natuurlijk 
ook weer plek voor de welbekende show die 
tegelijkertijd met de Amateurkeuring plaats vond. 
Deze maal voor het eerst onder de nieuwe 
reglementen, waardoor je nu een klasse-indeling 
hebt van L5 t/m L1. Eventjes wennen, dat wel.

DAWRA
AVS WESTERN 
RIDING CUP 

NIEUWS

2008
Lope over: Anja Diephout met Nepass

Angela van Duyvenbode, Sabine Delhez en Joyce van der Berg

Paulette Zorn en 
Rhodos HT

Foto’s Jos Karouw - Picturelifestyle

Level 5 is voor de echte beginnende wedstrijdruiter, zonder 
galop, een mooie kennismakingsklasse. Het niveau bouwt op 
deze manier kalm aan op via de L4 en L3 - waarbij de reining 
weer toegevoegd wordt als wedstrijdonderdeel. 
Het niveau gaat omhoog richting nationaal middels 
de L2 en L1. Deze beide levels zijn ook startgerechtigd op 
het Nederlands Kampioenschap Westernrijden.
Het nieuwe systeem heeft echt eventjes nodig om ‘gewoon’  te 
worden, maar dan werkt het best mooi. 

Deze AVS Western Riding Cup, ik meen de achtste editie 
alweer, was weer erg gezellig, mede door de speciale uitreiking 

van de mooie Highpoint Trophy aan 
de winnaars Angela van Duyvenbode en 
Anja Diephout. 

brengt haar nog niet zo lang uit op de westernshows, maar ze Maar daarnaast werd op deze dag ook 
doet het erg goed. De Horse-manship L3 won ze ook met de naam bekend gemaakt degene die de 
gemak. Leuk om zo jonge combinaties zo prima te zien DAWRA jubileumprijs heeft gewonnen: 
presteren.Angela van Duyvenbode was de 

gelukkige, zij krijgt een schilderij van 
Inmiddels bereid de haar paard, gemaakt door kunstenares 
DAWRA zich voor Sabine Delhez. Proficiat!
op het 
jubileumweekend, De wedstrijd startte met de In Hand Trail 
wat bol staat van de klasse, gevolgd door de Hunter Under 
clinics en workshops Saddle. Deze L2/L3 rubriek werd terecht 
voor en door leden. gewonnen door Peggy de Kraa die de 
Uiteraard staat voor merrie Zygota goed voor elkaar had. 
de laatste week van De Trail L3 werd gewonnen door Nancy 
september weer het Groenenboom en haar zwarte parel Bas 
Nederlands Almost June, die het steeds beter gaat 
Kampioenschap doen op de shows.
westernrijden op het De L2/L1 trail werd gewonnen door 
programma. Behalve Paulette Zorn, die haar kanjer Rhodos 
de open-voor-alle-HT nog een jaar uitbrengt. Ook de 
rassen rubrieken, Pleasure L2/L1 mocht zij op haar naam 
zijn er ook weer schrijven.
speciale DAWRA Raville P, al bekend van de shows, weet 
NK rubrieken.zich ook prima te weren in de western-
Tot dan!wedstrijden. Monica van Duyvenbode 

Melanie Beerendonk
met Yu-Lan

Peggy de Kraa
en Zygota


	AVS Magazine pag 1 tm 5 CMYK.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	AVS Magazine pag 6 tm 9 CMYK.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	AVS Magazine pag 10 tm 17 CMYK.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

	AVS Magazine pag 18 tm 25 CMYK.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

	AVS Magazine pag 26 tm 36.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12


	Text1:        IN MEMORIAM: HANNIE WEHKAMP-ONVLEE                        6 december 1960 - 30 juni 2008   Vlak voor het ter perse gaan van dit Magazine kwam ons het     uiterst droevige bericht ter ore dat onze voorzitter    Hannie Wehkamp, het oneerlijke gevecht tegen haar ziekte   heeft verloren en in huiselijke kring is overleden.    Wij zullen Hannie herinneren als een toegewijd lid, een    gedreven voorzitter en een gepassioneerd liefhebber van het    Arabische Volbloedpaard en wij zijn ervan  overtuigd dat zij   deze wereld, en het AVS in het bijzonder, tot een betere en    tolerantere plek heeft gemaakt.    Hannie is inmiddels in besloten kring begraven.  Wij wensen Herman, Joseline en Anne heel veel sterkte met    het verwerken van dit zware verlies.    Namens het AVS bestuur,   Gideon Reisel


