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T H
nog wel het moeilijkste om de sanitaire stops te plannen in een Door Gideon Reisel

Foto's Jan Kan, SilentShiver.nl, Annelieke Stoop programma zonder pauzes...
Bij Carola op het secretariaat zie ik Pauline Büchner als mede-

Het is vrijdag 10:00 uur en ondergetekende is, onder het mom werker staan. Leuk om die weer actief te zien deelnemen aan 
van de Brabantse loyaliteit, er wéér ingetuind om op te komen AVS evenementen. Ik heb haar gelijk gestrikt voor de Nationale 
draven voor de broodnodige hand- en spandiensten. Keuring want daar zijn ook de nodige functies nog te vullen.
De VIP tenten staan al in volle glorie te blinken in de Bij de ingang van de VIP tent staat een onbekend gezicht. Een 
zomerzon. Ine Stoop is, zoals alleen vrouwen dat kunnen, grote uitsmijter, compleet met beveiligingsbroche en staart. Ik 
met zevenendertig dingen tegelijk bezig, om de inrichting, ben maar wat blij dat er een medewerkersplaatje op mijn borst 
de catering en de aankleding van de VIP zo gezellig mogelijk te prijkt want anders kwam ik er echt niet in...
maken. Pieter doet maar één ding: delegeren. Je kunt alles van Eenmaal in de VIP tent zie ik dat Tine Kubbe de supervisie 
Pieter zeggen maar dat doet hij als geen ander dat kan. Dus over de toegangscontrole heeft. Gelukkig maar, want als even 
binnen een mum van tijd zit ook ik samen met Ilse een later Jan Calis iets wil komen vragen in de VIP tent wordt alle 
afrastering vast te knopen aan de omheining, om vervolgens onenigheid gelijk met Zunderdorpse liefde bekleed...
samen met Annelieke de klapbanken te versjouwen en op te Inmiddels zijn de eerste kampioenschappen gelopen. Bij de 
zetten. Tegelijkertijd zijn een drietal vrijwilligers van de manege juniorhengsten is Nubiec (Balaton x Neapolitanka) als winnaar 
bezig de biertent en –tap te installeren aan de rand van de ring. uit de bus gekomen. Deze, op de Tersk Stud gefokte, voshengst 
Er worden nog een aantal banners opgehangen en met het oog valt vooral op door veel wit en aansprekend hoofd. Jan Calis 
op de verwachte windkracht wordt een fragiele partytent op het krijgt hem ook steeds beter aan het lopen. Op een welverdiende 
laatste moment nog vervangen door een stevige pagodeversie. tweede plaats Masud “T”, gefokt door Luut Schutrups uit zijn 
Als dan later op de middag de sponsors hun koopwaar hebben topmerrie Kupona en in eigendom van Petra Mulder. Deze 
opgesteld en de eerste paarden arriveren is het duidelijk dat sterk bewegende jaarlinghengst is zich bijzonder goed aan het 
showcommissie zuid het kunstje weer geflikt heeft. Het staat er ontwikkelen en we zullen vast nog meer over hem horen.
weer pico-bello bij en het feest kan beginnen. Bij de junioren merries was het kampioenschap een onderonsje 

van de driejarige merrierubriek en werd S.A. Mawiyah 
Zondagochtend. Ik moet onze eigen paardjes nog voeren en (AF Cupido x AF Shanaya), fokprodukt van Ylona Hemrika- 
buiten zetten als Vivian allang is vertrokken naar St. Oedenrode Shamal Arabians, Kampioen. Zij klopte eerder die dag nipt de 
om haar functie als prijzendame te gaan vervullen. Als ik zelf 
arriveer is de show reeds in volle hevigheid aan de gang, echter 
met maar twee juryleden. Helaas was er een 
communicatiestoring over de starttijd. Niet getreurd is men dus 
begonnen met de twee overige leden van het juryteam. 
Overmacht heet dat. Ik doe eerst even mijn formele rondje en 
bedank zoveel mogelijk de tientallen vrijwilligers die hun eigen 
vertrouwde werkplek inmiddels hebben ingenomen. Adrie, 
inmiddels gepensioneerd KLM collega, kan ik net begroeten 
tussen “...in de ring ziet u catalogusnummer....” en “...de 
punten voor catalogusnummer...zijn...”. Carmen, onmisbaar in 
de rekenkamer is samen met Adrie de bron van continue 
informatievoorziening. Verantwoordelijke baan. Misschien is 

HHet is alweer september en we komen in wat rustiger vaarwater. 
Na een geslaagd weekend in Renswoude, waar de Arabissimo, 
de DARC Futurity Show én de Nationale Keuring als een 
geslaagd gezamenlijk evenement hebben plaatsgevonden, 
kunnen we terugkijken op een succesvol 2008, mede dankzij de 
vele vrijwilligers die zich iedere keer weer inzetten om elk 
evenement van het AVS tot een succes te maken. Het kan nooit 
genoeg gezegd worden dus aan alle vrijwilligers zeggen wij: 
Bedankt!
 
Wel is het gemis van Hannie Wehkamp duidelijk voelbaar over 
de gehele linie van het AVS en het zal niet makkelijk worden 
om een aanvulling van gelijk kaliber te vinden voor het 
bestuursteam. Wij zullen dan ook deze luwte van het jaar 
gebruiken om tot een gedegen voordracht van bestuurszijde te 
komen, om zodoende de continuatie van het huidige beleid te 
kunnen waarborgen voor onze leden.
 

Uiteraard zijn er nog voldoende aantrekkelijke evenementen in 
het verschiet. De All Nations Cup te Aken voor show- en 
sportpaarden, de Europese Kampioenschappen in Moorsele en 
de Wereldkampioenschappen in Parijs zijn vanzelfsprekend de 
krenten uit de pap van de evenementenkalender van ECAHO. 
Daarnaast gaat onze commissie gebruik nog even door 
met de dressuurcompetitie welke zal worden afgesloten met 
het Sportweekend St. Oedenrode in het laatste weekend 
van november.
 
Verder wordt nog gewerkt aan een mogelijk aantal infodagen 
o.a. van de fokkerijcommissie, zodra de data bekend zijn kunt u 
deze terugvinden op de AVS website en in het volgende AVS 
Magazine.
 
Namens het AVS bestuur,
Gideon Reisel

Van de bestuurstafel ...................................................... 2

Dag lieve Hannie .......................................................... 2

Regionale Keuring Zuid ................................................ 3

Jubileumweekend van de DAWRA ................................ 6

ECAHO ....................................................................... 9

Waar een E.K. bezoek toe kan leiden ............................. 10

Dressuur in Sint Oedenrode ......................................... 11

Regionale Keuring Noord ............................................. 12

Lowland Arabian Cup 2008 .......................................... 14

Een dagje vakantie in sneltreinvaart .............................. 19

Dag van het Paard ......................................................... 20

DARC Futurity Show ................................................... 21

Teleurstellende Europese Kampioenschappen

in Stadl Paura ............................................................... 23

In Memoriam: RKS Haziz ............................................ 24

Endurance in Gubbio 2008 ........................................... 25

Nederlandse Nationale Kampioenschappen 2008 ......... 27

Zweden ......................................................................... 30

Paardenmarkt ............................................................... 31

Colofon ........................................................................ 31

De nieuwe 10 vragen aan... ........................................... 32

avs magazine avs magazine

VAN DE BESTUURSTAFEL

INHOUD

2

3

Op de cover:
Anthal, winnaar WAHO Trofee 2008
(v.Komplekt x Olympia Dennenoord)

Fokker: Liberty Arabians
Eigenaar : Abigail Ligthert (Arabian Fantasie)

Voor de meesten van u begon deze keuring 
op de laatste zondag van juni van 2008.  
Voor de familie Stoop was deze keuring al 
maanden bezig. Als buitenevenement op 
het schitterende terrein van manege de 
Pijnhorst te St. Oedenrode, wordt al tijdig 
van tevoren ge”pland”, ge”lobbied” en 
ge”managed”. Kosten noch moeite zijn 
gespaard om het 5-jarige jubileum van de 
Regionale Keuring Zuid te St. Oedenrode tot 
een memorabele dag te maken.

REGIONALE 
ZUIDKEURING 

S.A. Mawiyah

Nubiec

Twee weken voor het heengaan van Hannie, was ik in de 
gelegenheid afscheid van Hannie te nemen. Anne, hun jongste 
dochter was geslaagd. Ze vertelde me dat ze deze situatie met 
haar moeder goed kon verwerken en dat ze niet opzag tegen de 
toekomst. Ze was heel gelukkig dat ze zo'n prachtige opvoeding 
in haar jeugdjaren had mogen meemaken en sprak hier 
bijzonder positief over, wat bij mij een bewonderenswaardige 
indruk achterliet. Hannie kwam even naar beneden, ziek als ze 
was en dat snoetje met die lieve lach met die grote ogen zal ik 
nooit meer vergeten, ik vroeg Herman mag ik haar even nog 
een knuffel geven… en dat was het laatste. Het afscheid van 
een lieve vriendin.
Wat hebben we genoten van onze reizen samen. 
Samen gedanst, gelachen, genoten van alle shows, samen 
de weg kwijtgeraakt, samen bij de Trevi-fonteinen gezeten 
en wensen gedaan: we zouden samen naar Jordanië gaan en 
we zouden samen 100 worden. Samen de vredespijp gerookt 
in Qatar.
Maar eerst moest ik van Hannie (als we naar een ECAHO 
meeting gingen) altijd in ons 
hotelkamer de ECAHO 
reglementen doornemen voor 
we de volgende morgen naar 
de vergadering zouden gaan. 
Wat een discipline en 
verantwoording voor ons 
stamboek had ze!!!
Lieve AVS mensen, wij allen 
hadden het voorrecht  haar als 
voorzitter in ons midden te 
hebben. Een grote leegte laat 
ze achter, we zullen haar nooit 
vergeten.

Jopie Smarius

DAG LIEVE HANNIE
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Reserve Kampioene Naverka (Nadir I x Verkana) van Arabian paardjes van de 
Fantasie met één puntje in haar rubriek. Schrale troost voor Moonlight Farm.
Chris en Abigail dat de kampioene uit twee van hun eigen Na de lunch werd het 
fokproducten is gekomen. Good for you, Arabian Fantasie... programma hervat met 

de veulentjes. Bij de 
Het was heel erg leuk om te zien dat op deze keuring de ruinen merrieveulens werd als 
zo goed vertegenwoordigd waren. Zelfs een junior en een kampioene de door 
senior rubriek was gevuld met in totaal zes ruinen. Forelock's gefokte 
Kampioen: Piper 10 BB, feest voor eigenaresse Steeghs maar Valentyna “F” 
zeker ook voor fokker Eric Dorssers die twee van zijn “all-time- (Psytadel x Veronia) 
favourite” hengsten Plakat en Hlayyil Ramadan verenigd ziet gekroond. Het was 

in deze bijna een “Kuijf 
kampioensruin. onderonsje” bij de merrieveulens maar de ex-equo voor het 
Een welverdiende reserve-kampioenschap merrieveulens werd gewonnen op type 
reserve- door de door Arabian Fantasie gefokte AF Verhima (AF Umoyo 
kampioenschap x Verdira). Adriaan, Henny, Chris en Abigail, gefeliciteerd!
plaats voor de Bij de hengstveulens werd Rih-Al-Rayyan (Vestival x Rih-
jonge Don Sultan Marsiani) met maar liefst 10 punten verschil de kampioen. Een 
(MM Sultan x prachtige overwinning voor Peter en Ella Kooiman van Rih 
Primadonnah) Arabians. Het reserve-kampioenschap ging naar Habib's Baron 
Hulde aan de (Krasinov x GB Habibi) gefokt en in eigendom Brigitte 
jonge ruinen en Morees. Fokkers/Eigenaren: Gefeliciteerd!
felicitaties aan Na de veulenrubrieken ben ik eens even gaan buurten bij de 
dhr. Kuipers ! tent van borduurstudio Jean Do. Deze lui zijn er als eersten in 
In de libertyrubriek geslaagd om het lastige logo van het AVS te borduren op stof. 
liep Alkan (Anthal Pieter Stoop is namens de PR commissie bezig om een gehele 
x Alaska QQ)  de nieuwe lijn van promotiekleding, paardendekens en zadeldekjes 

concurrentie er vierkant uit. En daar tegenwoordig de beweging 
op de Liberty dubbel telt, is er geen houden aan met zo'n 
bewegingskanon. Mijnheer Vodde, gefeliciteerd!

Tijdens de zadelrubrieken kwamen twee uitblinkers boven 
drijven. Bij de merries won de combinatie van Shannon vd 
Hoogenband met de Gypsy (Chantal's Alcazar x Anjelka). Bij 
de hengsten en ruinen kwam Danielle van Rooij met de ruin 
Nicolai H (Alexander x Shanel Z) als eerste uit de bus. Bij de 
onderlinge strijd tussen deze beide kanjers gaven Dhr. van 
Enckevoort en Mevr. Modderman als juryleden de voorkeur 
aan de combinatie Rooij/Nicolai H. Deze combinatie won al 
eerder dit jaar het AVS M-dressuurkampioenschap bij de jeugd 
en wij hopen hen vaker terug te zien op AVS evenementen.

Met inmiddels een prachtig weertje en een welverdiende pauze 
werd er door de familie Stoop een heerlijk lunchbuffet 
gepresenteerd en kon men in de tussentijd kijken naar de mini-

te laten borduren. In de toekomst kunt u dus goede kwaliteit 
promotiematerialen van het AVS verwachten. 
We komen er wel...

Inmiddels waren de showsenioren aan de beurt. Ik zal mij 
beperken tot het noemen van de verschillende kampioenen. 
Bij de senior merries werd Ydola “F” (Psytadel x Yafit) gefokt 
door Hennie Kuijf en in eigendom van Petra Mulder van 
PeKa Arabians kampioene. Reserve kampioene werd Aisha 
Monpelou (Mir Khan x Veruska Monpelou) van Els Vissers. 
De merrie TM Walencia kwam helaas ondanks de hoogste 
punten van de senior merrierubrieken niet meer aan de beurt 
tijdens te kampioenschappen. 
Petra en Els, gefeliciteerd !

Bij de seniorhengsten was het 
ES Rivas (Sivmen B x Raquin) 

ver achter zich liet. die op alle vijf 
Deze hengst is zich zeer positief aan het ontwikkelen waarbij onderdelen de 
het ook zichtbaar klikt met Eric Dorssers als voorbrenger om zo gehele senior-

het beste uit de hengst boven te halen. hengstenklasse 
Als winnaar van de 10 jaar en oudere hengstenrubriek 

werd Riki's Shabri (Veteran x Esmira) van 
dhr. Poolen reservekampioen senior 

hengsten. Shabri is nog gefokt door 
stoeterij Arabica in België en is inmiddels 
15 jaar jong en “still going strong”!  
Uiteraard een onderons Roois feestje 
waard, gezien het feit dat Annelieke Stoop 
de hengst uitbrengt in de dressuur.

Als klapper op de vuurpijl waren er nog prijzen te 
vergeven voor beste voorbrenger, best Nederlands gefokt 

Arabisch Volbloedpaard op Regionale Keuring Zuid en 
Beste paard van de Show.
Beste voorbrenger en winnares van de Blue Bell wisseltrofee 
werd Kaylee de Jong van Yaccaranda Arabians.
Het in Nederland gefokte Arabische Volbloedpaard met 
het hoogste puntenpercentage van de show was SA Mawiyah en 
kreeg de titel best Nederlands gefokt Arabisch Volbloedpaard op 
Regionale Keuring Zuid 2008.
Winnaar van de titel Best of Show, gekozen door de jury uit alle 
kampioenen van de dag was Ydola F!

Alle uitslagen zijn na te zien op www.avsweb.nl 
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Piper 10 BB

Rih-Al-Rayyan

Nicolai H

Riki’s Shabri Best of Show Ydola F

Beste voorbrenger Kaylee de Jong

E.S. Rivas
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fokproducten is gekomen. Good for you, Arabian Fantasie... programma hervat met 

de veulentjes. Bij de 
Het was heel erg leuk om te zien dat op deze keuring de ruinen merrieveulens werd als 
zo goed vertegenwoordigd waren. Zelfs een junior en een kampioene de door 
senior rubriek was gevuld met in totaal zes ruinen. Forelock's gefokte 
Kampioen: Piper 10 BB, feest voor eigenaresse Steeghs maar Valentyna “F” 
zeker ook voor fokker Eric Dorssers die twee van zijn “all-time- (Psytadel x Veronia) 
favourite” hengsten Plakat en Hlayyil Ramadan verenigd ziet gekroond. Het was 

in deze bijna een “Kuijf 
kampioensruin. onderonsje” bij de merrieveulens maar de ex-equo voor het 
Een welverdiende reserve-kampioenschap merrieveulens werd gewonnen op type 
reserve- door de door Arabian Fantasie gefokte AF Verhima (AF Umoyo 
kampioenschap x Verdira). Adriaan, Henny, Chris en Abigail, gefeliciteerd!
plaats voor de Bij de hengstveulens werd Rih-Al-Rayyan (Vestival x Rih-
jonge Don Sultan Marsiani) met maar liefst 10 punten verschil de kampioen. Een 
(MM Sultan x prachtige overwinning voor Peter en Ella Kooiman van Rih 
Primadonnah) Arabians. Het reserve-kampioenschap ging naar Habib's Baron 
Hulde aan de (Krasinov x GB Habibi) gefokt en in eigendom Brigitte 
jonge ruinen en Morees. Fokkers/Eigenaren: Gefeliciteerd!
felicitaties aan Na de veulenrubrieken ben ik eens even gaan buurten bij de 
dhr. Kuipers ! tent van borduurstudio Jean Do. Deze lui zijn er als eersten in 
In de libertyrubriek geslaagd om het lastige logo van het AVS te borduren op stof. 
liep Alkan (Anthal Pieter Stoop is namens de PR commissie bezig om een gehele 
x Alaska QQ)  de nieuwe lijn van promotiekleding, paardendekens en zadeldekjes 

concurrentie er vierkant uit. En daar tegenwoordig de beweging 
op de Liberty dubbel telt, is er geen houden aan met zo'n 
bewegingskanon. Mijnheer Vodde, gefeliciteerd!

Tijdens de zadelrubrieken kwamen twee uitblinkers boven 
drijven. Bij de merries won de combinatie van Shannon vd 
Hoogenband met de Gypsy (Chantal's Alcazar x Anjelka). Bij 
de hengsten en ruinen kwam Danielle van Rooij met de ruin 
Nicolai H (Alexander x Shanel Z) als eerste uit de bus. Bij de 
onderlinge strijd tussen deze beide kanjers gaven Dhr. van 
Enckevoort en Mevr. Modderman als juryleden de voorkeur 
aan de combinatie Rooij/Nicolai H. Deze combinatie won al 
eerder dit jaar het AVS M-dressuurkampioenschap bij de jeugd 
en wij hopen hen vaker terug te zien op AVS evenementen.

Met inmiddels een prachtig weertje en een welverdiende pauze 
werd er door de familie Stoop een heerlijk lunchbuffet 
gepresenteerd en kon men in de tussentijd kijken naar de mini-

te laten borduren. In de toekomst kunt u dus goede kwaliteit 
promotiematerialen van het AVS verwachten. 
We komen er wel...

Inmiddels waren de showsenioren aan de beurt. Ik zal mij 
beperken tot het noemen van de verschillende kampioenen. 
Bij de senior merries werd Ydola “F” (Psytadel x Yafit) gefokt 
door Hennie Kuijf en in eigendom van Petra Mulder van 
PeKa Arabians kampioene. Reserve kampioene werd Aisha 
Monpelou (Mir Khan x Veruska Monpelou) van Els Vissers. 
De merrie TM Walencia kwam helaas ondanks de hoogste 
punten van de senior merrierubrieken niet meer aan de beurt 
tijdens te kampioenschappen. 
Petra en Els, gefeliciteerd !

Bij de seniorhengsten was het 
ES Rivas (Sivmen B x Raquin) 

ver achter zich liet. die op alle vijf 
Deze hengst is zich zeer positief aan het ontwikkelen waarbij onderdelen de 
het ook zichtbaar klikt met Eric Dorssers als voorbrenger om zo gehele senior-

het beste uit de hengst boven te halen. hengstenklasse 
Als winnaar van de 10 jaar en oudere hengstenrubriek 

werd Riki's Shabri (Veteran x Esmira) van 
dhr. Poolen reservekampioen senior 

hengsten. Shabri is nog gefokt door 
stoeterij Arabica in België en is inmiddels 
15 jaar jong en “still going strong”!  
Uiteraard een onderons Roois feestje 
waard, gezien het feit dat Annelieke Stoop 
de hengst uitbrengt in de dressuur.

Als klapper op de vuurpijl waren er nog prijzen te 
vergeven voor beste voorbrenger, best Nederlands gefokt 

Arabisch Volbloedpaard op Regionale Keuring Zuid en 
Beste paard van de Show.
Beste voorbrenger en winnares van de Blue Bell wisseltrofee 
werd Kaylee de Jong van Yaccaranda Arabians.
Het in Nederland gefokte Arabische Volbloedpaard met 
het hoogste puntenpercentage van de show was SA Mawiyah en 
kreeg de titel best Nederlands gefokt Arabisch Volbloedpaard op 
Regionale Keuring Zuid 2008.
Winnaar van de titel Best of Show, gekozen door de jury uit alle 
kampioenen van de dag was Ydola F!

Alle uitslagen zijn na te zien op www.avsweb.nl 
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tips méér dan welkom! Van Het theoriegedeelte 
het wachten op de knik van van Krista werd de 
de jury tot het maken van volgende dag 
een juiste reserve. Maar, om voortgezet met het 
Wouter zijn opmerking maar opmaken van je paard. 
eens te gebruiken: 'Als Met begeleiding van 
iedereen het maar fout doet, Krista en Monica 
maakt het geen verschil'. werden alle paardjes 
Positiviteit alom. mooi gemaakt. Even 
Na de uitleg van Paulette scheren, manen en 
verplaatsen wij ons naar staart laten glanzen, 
buiten voor het tweede zwarte hoefjes, hoofd 
theorie-onderdeel. opmaken. Ik heb 
Het bespreken van de persoonlijk echt 
wedstrijdkleding. Bij genoten van Herman 
westernrijden is dit een en Wouter die naast 
belangrijk onderdeel. Je mag elkaar strijdend om 
deze kleding namelijk zelf het mooiste paard 

samenstellen en bepaalt dus zelf of, en hoe, je opvalt voor de fanatiek bezig waren 
jury tijdens een proef. En het is stiekem ook gewoon erg leuk hun paard te 
om met de kleding en kleurencombinaties bezig te zijn. Krista 
had als ondersteuning van deze praktijkavond een hand-out 

voor ons gemaakt en een 
grote verscheidenheid aan 
kleurenkopieën van 
wedstrijdoutfits uit 
Amerikaanse bladen 
verspreid. Deze zijn vaak 
nogal 'over-the-top', maar we 
kunnen er veel inspiratie 

toiletteren. Een Pennymeisje was er uithalen. Krista heeft ons 
niets bij. Herman had zelfs zijn eigen enige tijd geleden al 
rugzakje mee dat hij altijd gebruikt aangestoken met het maken 
om Kesh te poetsen. Heerlijk. van eigen wedstrijdkleding, 
Al dat moois werd meteen op de met vaste patronen die goed 
gevoelige plaat vastgelegd door onze bruikbaar zijn voor blouses 
eigen fotograaf Dennis. De eerste en giletjes. Iets dat uit kan 
sessie was helaas wat lastig door de lopen tot een behoorlijk 
onpraktische plek waar Dennis zijn verslavende hobby. Krista gaf 
foto's moest maken. Maar er zaten daarnaast ook goede tips qua 
gelukkig nog voldoende prachtige gebruik en keuze van kleuren 
foto's tussen. Voor de volgende sessie en vooral ook erg belangrijk: 
de dag erop werd gekozen voor een glimlachen als je in de 
ruimere plek met betere achtergrond, wedstrijdring bent. En 
zodat Dennis zich dus meer kon uitleven.daarvoor kun je bij Krista 
Ondertussen was Peggy de Kraa begonnen aan de eerste clinic. gewoon op cursus. Ik wil je 
Wat ik zelf niet wist is dat Peggy zelf jarenlang een Arabier heeft natuurlijk niet onthouden van de beste tip van de avond: trek 
gereden. Haar eigen Arabier is hoog bejaard geworden. echt een goede bh aan. En bij dat soort bh's is een extra push-
Nu brengt ze de Arabier Zygota uit tijdens wedstrijden en up of 'kipfiletje' vaak de 'finishing touch'. (Wouter vond een 
ook het komend NK zal de combinatie aanwezig zijn. korset dan wel weer een goed idee.)

HET 
VAN 

DE 

JUBILEUM
WEEKEND 

DAWRA
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Pennymeisjes, muggen en blauwe shirts. 
Maar vooral ook veel gezelligheid en passie: 

Malu de Jong en Kalief 

Eva v.d. Kolk en Romanza RZA Marjon ten Hove en Casporans Massada

Evelien Verhaar met Nasedo

Anja Diephout & Nepass

v.l.n.r. Johanna Vellinga & Arabah Barak; Monica v. Duyvenbode en Raville P, Beatrice Scheltema met Poi, Lies v.d. Oever en Sjagal

Wouter van Esch

Carmen v.d. BoogaardT

maar wel was al 
duidelijk dat het 
jubileum een lang 
weekend gevierd zou 
worden. De locatie: 
het terrein van Fantasy 
Arabians van Chris en 
Abigail van 
Schalkwijk, daar 
hebben we als 
DAWRA NK-groep al 
eens eerder mogen overnachten. Helemaal top!
Het eerste weekend van juni stond dan ook met grote cirkels en 
pijlen in m'n agenda: Jubileum-feessie DAWRA! Ja, inderdaad 
ook een reden om de vakantie even een week te verplaatsen. 
Van te voren kregen we via de email een mooi 'wie, wat en 
wanneer' rooster. Konden we ons alvast geestelijk voorbereiden.

Bij aankomst was de echte DAWRA sfeer al duidelijk aanwezig. 
De sfeer die ook altijd te proeven is tijdens clinics, wedstrijden 
en het NK. Gezelligheid, interesse en, hoe cliché het ook 
klinkt: saamhorigheid. Want we delen allemaal die ene passie: 

Door Jolanda van Duijvenbode Westernrijden met een Arabier. En wat een groep! Ruim 24 
Foto’s Dennis Meijerman man. Of eigenlijk: drie mannen en de rest vrouw… Nadat 

iedereen zichzelf had gesetteld en plaats had genomen in de 
Tijdens de vergadering van de DAWRA in februari dit jaar 'huiskamer' konden we om 20.00 uur beginnen met het eerste 
stond er naast wat vaste vergaderpunten ook een verrassing op onderdeel. Lekker relaxed op de bank met een drankje en hapje 
het schema: de DAWRA zou in juni 10 jaar bestaan. En dat kijkend naar een gemonteerde video van de Western Riding 
was 1: reden om de taart ter plekke aan te snijden (één met een Cup van vorig jaar in Bunschoten. De verschillende disciplines 
leuke opdruk) en 2: de aankondiging van een groot kregen we achter elkaar te zien, voorzien van commentaar, tips 
jubileumfeest. De invulling werd nog niet bekend gemaakt, en trucs van Paulette. Omdat Paulette zelf jurylid is, zijn deze 
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De trainingsmanier van Peggy is voor ook een nieuwe 
velen een mooie aanvulling. De groep combinatie: 
die zij als eerste voor de kiezen kreeg was Anastasia met 
behoorlijk groot. Maar daar had Peggy haar Quarter 
met haar stemgeluid geen problemen 'Holly'.
mee. Iedereen kon haar verstaan en ook Na de eerste lange 
iedereen kreeg aandacht. Ze heeft een dag was het tijd 
mooie aanpak gericht op het Arabische voor iets 
Volbloed paard. Neem je rust en vooral: belangrijks: 
ze vinden het niet eng, het zijn de barbecue! 
Arabieren. Je moet er dus voor ze zijn. Het was de hele 
Ze hebben je steun nodig. Ik mocht zelf dag al heerlijk 
de clinic rijden op Raville, het paard van zomers weer en 
mijn zus Monica. Peggy kwam met veel ook de avond 
mooie trucs en trainingsmethodes, die ik hebben we buiten 
tijdens andere lessen nog niet eerder had kunnen 
gehoord. Ze heeft ons veel nuttige tips doorbrengen. 
gegeven. Kijk relaxed, kom met een Allemaal top 

geregeld door 
Marjan. Bedankt! 
De nieuwe shirts 
en vesten van de 
DAWRA waren 
ook dit weekend 
voor iedereen 
beschikbaar. Dat betekende inderdaad dat het geheel een blue-
women-group uiterlijk kreeg. Iedereen in blauwe shirts of 
blauwe vesten. We zullen dit jaar tijdens het NK extra aanwezig 
zijn! Na eerdere ervaringen tijdens NK overnachtingen hadden 
wat mensen een tent meenomen of uit voorzorg een plekje 
ingenomen in de eetzaal. Helaas zorgden een kudde muggen 
voor de overige overlast. Maar dat hoort er toch eigenlijk 
allemaal stiekem wel bij. 's Ochtends was iedereen weer 'fris en 
fruitig' voor de laatste jubileumdag. En, net als bij een echt 
ponykamp, hebben we de zondagochtend weer met z'n allen 
buiten genoten van de zon en een ontbijt. Daarna mocht de 
volgende groep zich uitsloven tijdens de clinic grooming. De 
vlekken make-up zijn nog steeds niet uit mijn blauwe shirt. 
Maar wat een heerlijk gezicht: al die mooie paarden op een rij. 
Met daarna weer de aansluitende fotosessie van Dennis. 
Uit deze sessie zijn ook geweldige foto's gekomen. Van alle 
combinaties grappige en 
prachtige plaatjes. Deze 
foto's zullen binnenkort 
allemaal op de vernieuwde 
website van de DAWRA te 
zien. Daarover snel meer. 
Een klein voorproefje vind 

bochtje de wedstrijdbak binnen, je hier al!
pak je hoeken, blijf stil staan na Tijdens het toiletteren was 
je reserve, etc. En ik denk ik Johanna druk bezig om 
maar eens wat Salsa-lessen ga alles klaar te zetten voor 
volgen om net zulke soepele haar clinic: de trail. 
heupen als Peggy te krijgen. Bruggetje, pionnen, 
Na deze eerste groep had Peggy balken, hek, zeil: alles 
gelukkig nog wat stem over en kwam er aan te pas om de 
was de tweede groep aan de trail eens goed door te 
beurt. In die groep zagen we nemen. Tijdens het 

opmaken van de Voor geïnteresseerden: 
paarden heb ik af en toe Paulette kan je er alles 
eens gekeken, en zag over vertellen. 
bijvoorbeeld bij de lope- Tussendoor had de 
over veel vooruitgang en groep van Johanna het 
blije gezichten. Ook erg lastig met al de 
deze clinic was een balkjes en pionnen, 
succes. Als afsluiter maar trail is dan ook 
waren er twee clinics niet zomaar een 
tegelijk: de trail voor de onderdeel dat 'je even 
gevorderde groep en doet'.
de tweede groep voor Al met al dus een erg 
de horsemanship met leerzaam weekend met 
Paulette. Ondertussen veel verschillende 
had zich een clinics. Volle dagen, 
aanzienlijke groep maar zeker erg fijn dat 
toeschouwers in het dit allemaal voor ons 
zonnetje plaats werd georganiseerd! 
genomen. Die mochten En, toch dan wel weer 
ook gewoon even het voornaamste: het 
meedoen met het eerste was weer super gezellig! 
gedeelte van Paulette Ik ben in ieder geval 
haar clinic: zelf voelen weer blij en trots dat ik 
wat het paard voelt. een DAWRA-lid ben! 
Moeilijk uit te leggen, Volgend jaar is er geen 

maar het komt er op neer: wij waren zelf even paard of ruiter en jubileum-feestje te 
het paard moest met de ogen dicht voelen waar de ruiter naar vieren, maar ik zou 
toe wilde, erg leerzaam. Ik heb de clinic zelf helaas niet met zeggen: 'laten we er een 
paard kunnen volgen, maar uitgaande van de reacties van de jaarlijks uitje van maken'. Ik ben gek op dit soort tradities.
deelnemers: zeker een geweldige uitleg en erg bijzonder om Het hele bestuur bedankt voor dit geweldig geslaagde weekend! 
allemaal met je paard te ondernemen. Paulette geeft haar En Chris en Abigail natuurlijk voor de prachtige locatie!
horsemanship lessen op basis van haptonomie, dat houdt in: 
voornamelijk vanuit je paard. Let's go and ride the greatest pride!

Door Marianne Dijkman overeenstemming te bereiken, daar elk land zijn eigen wensen 
en meningen had. In de algemene ledenvergadering is positief 

Een jaar geleden is Willy Luder als president aangetreden. gestemd om door te gaan op de ingeslagen weg. Op de laatste 
Hij moest er voor zorgen dat alle neuzen weer dezelfde kant vergadering op 31 mei zijn er nog amendementen ingediend 
op gingen staan en hij had de intentie een aantal zaken o.a. over de leeftijd van de veulens en tevens was de hele 
te verbeteren. Vanuit het AVS was Hannie Wehkamp paragraaf aangaande dopinggebruik niet opgenomen.
onze vertegenwoordigster in de showcommissie. Duitsland was überhaupt tegen alles en wilde dat er gestemd 
Afgelopen jaar was het doel van die commissie het ECAHO werd om het ECAHO Blue Book 2008 van tafel te krijgen. 
Blue Book te herschrijven. In dit boekje – dat simpelweg Nadat iedereen zijn mening had gegeven heeft de meerderheid 
vanwege de blauwe kaft the Blue Book wordt genoemd – zijn van de vergadering besloten het ECAHO Blue Book 2008
alle ECAHO regels terug te vinden betreffende organisatie, te handhaven, zij het met een aantal aanpassingen.
jurering en deelname aan ECAHO shows. Herschrijven was Dit is in een notendop de historie van het afgelopen jaar. 
nodig omdat er tekortkomingen waren die moeilijkheden in De volgende vergadering is in oktober en ik zal daarbij 
de praktijk gaven. het AVS vertegenwoordigen.
Tijdens die vergaderingen – waarvan ik de laatste drie heb In het vervolg zal ik proberen wat specifieker in te gaan op
meegemaakt – kwamen alle onderdelen langs en alle de inhoud van de vergaderingen van de showcommissie en 
deelnemers van die vergaderingen konden tevoren hun punten ik hoop dat de ECAHO daardoor meer wordt dan alleen een 
inbrengen. Uiteraard was het niet gemakkelijk theoretisch begrip.
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Angela v. Duyvenbode 
ontvangt de jubileumprijs 
van Sabine Delhez

Jolanda v. Duyvenbode en Raville P Maaike Fruithof - Ots & Leko

Patricia Bolleboom en Amal-Casimir

Nancy Groenenboom met
Bas Almost June

Paulette Zorn & Rhodos HT

Herman Makkinga met Marakesh
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behoorlijk groot. Maar daar had Peggy haar Quarter 
met haar stemgeluid geen problemen 'Holly'.
mee. Iedereen kon haar verstaan en ook Na de eerste lange 
iedereen kreeg aandacht. Ze heeft een dag was het tijd 
mooie aanpak gericht op het Arabische voor iets 
Volbloed paard. Neem je rust en vooral: belangrijks: 
ze vinden het niet eng, het zijn de barbecue! 
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mooie trucs en trainingsmethodes, die ik hebben we buiten 
tijdens andere lessen nog niet eerder had kunnen 
gehoord. Ze heeft ons veel nuttige tips doorbrengen. 
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deelnemers van die vergaderingen konden tevoren hun punten ik hoop dat de ECAHO daardoor meer wordt dan alleen een 
inbrengen. Uiteraard was het niet gemakkelijk theoretisch begrip.
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WAAR EEN 
TOE KAN LEIDEN

E.K. BEZOEK 

In 2006 kwam ik toevalligerwijze naast een Engels gezelschap te zitten 
op de tribune in Moorsele. Zij verbaasden zich meer en meer over 
de gang van zaken tijdens een Europese vasteland show. 

Door Toto Modderman

Zoveel lawaai dat horen en zien je vergaat en zoveel hulp van 
langs de kant met zwepen en plastic zakken. Dit is toch 
compleet een circus en heeft niets te maken met een 
paardenbeoordeling. Niemand kan in staat zijn zulke 
overstresste dieren goed te beoordelen. De ergernis werd zo 
groot dat het programmaboekje gebruikt werd om een trainer, 
die zijn medewerker wilde bijstaan in de ring met een zweep en 
veel geschreeuw tot de orde te roepen, door het op zijn hoofd te 
gooien. Het mocht niet baten, ze waren alleen hun boekje 
kwijt. Maar wij kwamen tot een gesprek en op dat moment 
begon de Ridden Class en iedereen is weer geïnteresseerd in wat 
er in de ring gebeurt. Natuurlijk breng ik het gesprek op het 
rijden en sport beoefenen met Arabische Volbloeds. Ik spreek 
mijn verbazing uit dat niemand in Engeland een allround 
sportwedstrijd uitschrijft. ’Oh, daar zullen we eens over 

hengsten en merries, enkele Anglo-Arabieren en halfbloeds en nadenken, er zijn niet veel ruiters, die daarvoor interesse 
een Arabisch Volbloed, Ibn Ajwaad, v. Arioso u. Aran. Met 
Clair Young heeft hij getoond dat hij een echte Arabier is, de 
dressuur deed hij keurig evenals het springen. Ondertussen 
brak er een regenbui los en werd de cross erg glad. Hij had geen 
kalkoenen, maar vertrok toch met zijn amazone. De eerste 
sprongen werden ruim genomen, doch voor de derde sprong, 
een muur, gleed hij in de afzet uit en stopte. De amazone reed 
opnieuw netjes toe in een mooie verzamelde galop, hij aarzelde 
niet, gleed niet en sprong feilloos. Dapper en verstandig. Hij 
bereikte de finish, maar had nog enige weigeringen na weer 
gegleden te zijn en kwam daardoor niet in de allround uitslag 
voor. Het was een bijzonder gezellige wedstrijd en iedereen was 
het er over eens: volgend jaar weer. De Trakheners gebruikten 
de wedstrijd als voorbereiding tot hun verrichtingsproef later in 
de zomer. Alle begin is moeilijk, maar ik ben blij dat Denise 
Beken en haar vriendin Freda Clark de stoute schoenen hebben 
aangetrokken om het voortouw te nemen een Sporthorse event 
in Groot Brittannië te organiseren. De locatie was schitterend, 
het was op de terreinen van het Warwickshire College in de 
tuinen van Warwickshire Castle, waar ook een equestrian centre 
is met alle faciliteiten binnenmaneges, een vaste cross, een 
mooie buitendressuurbaan, het is een beetje te vergelijken met 

hebben. Misschien kunnen we wat met een ander aanverwant Hippisch Centrum Deurne maar typisch Engels.
ras organiseren om voldoende deelnemers te krijgen’.  We 
hebben verder een gezellige dag en nemen afscheid. Je denkt 
dan al snel: dat zal wel niets worden. Maar nee, tijdens de 
hengstenkeuring 2008 in Nederland hoor ik een gerucht, dat er 
een wedstrijd in de buurt van Warwick zal zijn. Enige tijd later 
krijg ik een uitnodiging om te komen kijken en weer iets later 
om type en conformatie te jureren, voorwaar niet eenvoudig. 
De deelnemers bestonden hoofdzakelijk uit Trakheners, 
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Een uitgebreid verslag van de Arabissimo, 
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krijgt u in de volgende uitgave 

van het AVS Magazine!
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proef was Shannon weer eerste met 172 punten. Bij de M1 Door Shannon v.d. Hoogenband
dresuur voor volwassenen was in de 1e proef Ilona Bax winnaar 
met AR Sivmayall met 194 punten en in de 2e proef was Ilona Vrijdag om 3 uur vertrokken we naar Sint Oedenrode met twee 
weer eerste met 198 punten. In de M2 dressuur voor volwassen paarden. Na een rit van vier uur eindelijk aangekomen bij de 
was in de 1e proef Getty Ketels met Tobarah v/d Pakop eerste Fam. Van Rooy in het plaatsje Olland vlakbij Sint Oedenrode. 
met 176 punten en in de 2e proef was Getty weer eerste met Twee ruime boxen voor de paarden met een mooie slaapkamer 
180 punten. In de Z2 voor  volwassen was in de 1e proef Joke en nog net geen ontbijt op bed. De paarden hebben we nog 
van Velzen met Omar L de winnaar met 210 punten en in de even lekker buiten laten stappen in een mooie bosrijke 
2e proef was Joke weer eerste met 205 punten.  Bij de Z1 voor omgeving, na die lange rit op de trailer. Daarna nog naar het 
volwassenen hadden Cara van der Heyden met Davidov en centrum van Sint Oedenrode geweest om wat te eten. Weer 
Karin van Soelen met Sja Hieda beiden 205 punten, in de 2e teruggekeerd, de paarden nog even een nachtkusje gegeven en 
proef was Karin van Soelen met Sja Hieda eerste met 210 daarna zelf het bedje opgezocht.
punten. In de L1 voor volwassenen was in de 1e proef Nicol 
Harmsen met Eureko HT eerste met 186 punten en in de 2e De wekker ging zaterdag alweer om half 9. Even wassen en om 
proef was Karin de Graaf-Wolf met Bas Drakkar Noir eerste 9 uur stond er een heerlijk ontbijt voor ons klaar. Ondertussen 
met 188 punten. In de L1 handicap jeugd was in de 1e proef waren de anderen even de paarden schoonmaken en 
Michelle Heersink met Munus eerste met klaarmaken voor de rit richting de manege de Pijnhorst. 
191 punten en in de 2e proef was Shannon op Gipsy Hen Janetta op Shaqaya reden deze dag ook 
Michelle weer eerste met 182 punten. Bij mee met de dressuurwedstrijd. Helaas was het in de ochtend 
de B dressuur voor volwassenen was in de miezerig weer waardoor vele combinaties voorzichtig reden, 
1e proef  Janetta van den Hoogenband nog gleden er een paar combinaties uit. Nadat mijn vader zijn 
met Shaqaya eerste met 187 punten en in taak had volbracht (de kalkoenen indraaien, enzovoort) ging hij 
de 2e proef was Janetta weer eerste met aan zijn eerste bak koffie en gedag zeggen tegen vrienden en 
177 punten. Iedereen gefeliciteerd met de kennissen.
behaalde punten! 's Avonds was er De uitslagen gingen mij even voorbij, omdat ik bezig was met 
natuurlijk de vertrouwde barbecue, mijn eigen paardje en met het helpen klaarmaken van mijn 
het was heerlijk en ook erg gezellig. moeders' paard. Maar van wat ik het in het algemeen hoorde, 
Na de barbecue zijn we richting ons was iedereen wel blij met de punten. Het was een goed 
bedje gegaan. georganiseerde wedstrijd. 

De uitslagen: In de L2 dressuur voor volwassenen was in de 1e 
Familie Stoop, bedankt voor jullie proef Annelieke Stoop eerste met Riki's Shabri met 186 punten 
enorme inzet om er al voor en in de 2e proef was Annelieke weer eerste met 202 punten. 
de 5de keer een schitterend weekend Bij de L2 jeugd was in de 1e proef Shannon van den 
van te maken.Hoogenband eerste met Gipsy H met 183 punten en in de 2e 

Voor de zevende keer wordt in Manege de Pijnhorst te Op zondag houden we onze KNHS dressuurproeven B tot Z2 
niveau, die uiteraard mee tellen voor de dressuurcompetitie. Sint-Oedenrode op 29 en 30 november 2008 weer een AVS 
De kosten per proef bedragen €7,- voor de jeugdruiters en wedstrijd georganiseerd in samenwerking met de commissie 
voor de volwassenen €8,50. Het is mogelijk om 2 proeven te Gebruik. Wederom het Jeugdweekend, waar volwassenen net zo 
rijden. Tussen de dressuurproeven door is er de wedstrijd welkom zijn. We proberen er weer een leuk Sinterklaas 
Oosters Gekostumeerd. Deelname hieraan is gratis. weekend van te maken. Tevens is deze wedstrijd de laatste 
Wij hopen op voldoende deelnemers want het blijft prachtig wedstrijd van de AVS Dressuurcompetitie 2008. De winnaars 
om te zien!zullen hier bekend worden gemaakt en dit is de laatste kans om 

nog een goede plaatsing te behalen in de eindstand.
Zet de genoemde datum in je agenda en volg het AVS web 
voor nadere ontwikkelingen. De manege is gemakkelijk te Op zaterdag worden de oefendressuurproeven gehouden. 
bereiken via de A50 of andere goede verbindingen. In de foyer De combinatie mag een of twee proeven rijden, waarbij de jury 
wordt goed voor de inwendige mens gezorgd, ruime de beoordeling zal begeleiden door middel van uitleg en 
parkeergelegenheid is voorhanden.aanwijzingen. De proeven kosten €7,- per proef en zijn van 
We gaan weer zorgen voor een geweldig weekend, B tot Z2 niveau. 's Avonds willen we met zijn allen gaan eten en 
waarin de jeugdleden een streepje voor hebben. daarna een gezellige feestavond houden bij www.dommeldal.eu, 
Inschrijvingsformulier is te downloaden op de AVS website.waar reservering voor overnachting en stalling ook mogelijk is.
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REGIONALE KEURING NOORD

Zaterdag 9 augustus 2008 was het dan weer zover en gingen we vol 
goede moed naar de altijd super georganiseerde Regionale Keuring 
Noord in het Hippisch Centrum te Exloo. Voor ons, behalve lekker 
dichtbij, ook altijd echt een uitje waar we niet alleen altijd veel mooie 
paarden te bewonderen krijgen maar ook gelijk weer even lekker bij 
kunnen kletsen met goede vrienden en bekenden. Echt genieten dus! 

Haar beide jonge hengsten Door Marion Langejans
Foto’s Jan Kan zijn overigens gefokt door 

de familie Jimmink uit St. 
De accommodatie zag er zoals altijd weer tiptop uit. De dames Pancras, voor sommigen 
en heren van de organisatie hadden er weer echt werk van beter bekend als “MarEs 
gemaakt om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen en de Arabians”. M.A. Kailash 
show begon dan ook keurig op tijd. mocht zich later tevens 
De juryleden waren dhr. J. Lacina (Tsjechië), dhr. T. Rombauer kampioen junior hengsten 
(Hongarije), dhr. C. Bakker en mw. C.J.W. Modderman-van noemen en Bright Magic 
Dorssen als reserve. Mevrouw Modderman viel de eerste twee QA reserve kampioen 
rubrieken voor dhr. Bakker in. junior hengsten. Het 
De eerste rubriek betrof de jaarling hengsten. Vier programma ging verder 
inschrijvingen en eerste werd de zeer aansprekende M.A. met de goed gevulde 
Kailash (Kubinec x Lunara v. Arben), in eigendom van C.L. ruinenrubriek met maar 
de Graaf-Wolf uit Spakenburg. Tweede in deze rubriek (tot liefst zes inschrijvingen! 

De prachtige bruine Nekst 
(Ekstern x Necessa v. Pers), 
in eigendom van  
M. Danielsson uit Uffelte, 
mocht hier het 
kampioenslint in ontvangst 
nemen. De zeer sterk 
bewegende A.F. Koyano 
(Biblion x Kreona v. Neon), 
van A.M. Maclaine Pont-v.d. Wal uit Duitsland, mocht zich als 
tweede opstellen en was dus reserve kampioen van de ruinen. 
Een ruin die mij persoonlijk nog erg opviel was de als derde 
geplaatste Magic-Joy (Moshai x Ja-Granada v. Ja Askowan), in 
eigendom van O.N.P. Eloi uit Buinerveen. Wat een prachtig 
aansprekend sportpaard! 
Vervolgens startte de rubriek met de jaarling merries. Drie 
inschrijvingen en drie knappe jongedames in de ring. Deze 
rubriek werd gewonnen door de zeer elegante WMR Verena 
(MM Sultan x Verdjina v. Balaton), ook in eigendom van A.M. 
Maclaine Pont-v.d.Wal. De als tweede geplaatste BS Alpara 
(Aparan x Alanis v. Absent), in eigendom van A.R.A van Schaik 
uit Bennekom, was helaas nogal behoorlijk onder de indruk 
van alles om haar heen en kwam mede daardoor niet helemaal 
uit de verf, erg jammer. WMR Verena werd later ook grote verbazing van zijn voorbrengster Emma Stuive) werd de 
uitgeroepen tot kampioen junior merries en BS Alpara werd in zeer correct en tactvol bewegende Bright Magic QA (Aurilla 
dit kampioenschap junior merries de reserve kampioen. Bij de Gold x Zahlina v. Masjadi Gold Shadow), in eigendom van G. 
tweejarige merries waren er drie van de vier inschrijvingen Stuive uit Wezuperbrug. Bij de tweejarige hengsten helaas maar 
present en hier ging de hoogste eer naar de vosmerrie Lima drie inschrijvingen waarvan twee aanwezig. Eerste werd vol 
Juny (Vestival x Kubay July v. Kubay Khan) van T.J. Kuipers uit overtuiging M.A. Nadesch (Sivmen B x Lunara v. Arben), ook 
Hichtum. Een prachtige merrie die zichzelf super presenteerde. in eigendom van C.L. de Graaf-Wolf. Tweede in deze rubriek 
Basgna R (G Basgier x R.A. Bonaire v. Kabon) behaalde in deze werd Cadanz Aaquil (Sandhiran x Bess-Chandirah v. Kulak) 
rubriek de tweede plaats. Deze luxe vosmerrie met haar mooie, van M.L. Strijbos-Puts, Cadanz Arabians, uit Linne. Voor 
lange blonde manen was een zeer opvallende verschijning. Karin de Graaf-Wolf dus een super begin van deze zaterdag. 

M.A. Kailash

Nekst, Kampioen Ruinen
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merrieveulens welke een prachtige, grote groep van zeer hoge 
kwaliteit betrof!
Echt een schitterende groep merrieveulens, een waar genot om 
naar te kijken. Ik ben zeer benieuwd hoe deze jongedames zich 
zullen ontwikkelen en hoop velen van hen in de toekomst nog 
weer terug te mogen zien in de showring. Kampioene van de 
merrieveulens werd de opvallende en zeer chique Indiana T 
(Vanadin x Karona v. Karat) van J.G. Liefers-Vriendts uit 
Enschede, op de voet gevolgd door de eveneens schitterende 
reserve kampioene La Vie Est Belle “F” (SA Movin' Star x La 
Belle v. Abakan), wederom van A. Kuijf. Na al dit babygeweld 
was het tijd voor de wat rijpere dames en ging de rubriek 
merries 4 t/m 6 jaar van start. Ook hier van de vijf 
inschrijvingen 
helaas slechts drie Ook bij de driejarige merries waren er drie van de vier 
aanwezig, maar inschrijvingen aanwezig en hier lagen de punten van de drie 
dan wel drie deelneemsters erg dicht bij elkaar. Eerste werd Riva (Aparan x 
prachtige dames! Sennah v. Karnaval) van J.C.J. Broers uit Ilpendam, op de voet 
De eerste plaats gevolgd door Alde's Al Hadiye (Valerio Ibn Eternity VI x 
ging naar de zeer Firenza v. Poulenc), van F.M. Aldewereld uit Groningen.
exotische Jinniya Nu was het de beurt aan de hengstveulens. Voor mij 
Salam (Moshai x persoonlijk, en ik denk voor velen met mij, heel vertederend 
Dahna Salam v. om de allerjongsten in de ring te mogen zien. 
RKS Haziz) van Vijf inschrijvingen stonden genoteerd, helaas waren er slechts 
A. Jutting-Wilts, drie aanwezig. Van deze rubriek mocht zich kampioen gaan 
FhJ Arabians, uit noemen, de enorm luxe en zichzelf super presenterende 
Dalfsen. Een Valerio “F” (Valerio Ibn Eternity VI x Valeta “F” v. Almonito) 
prachtige merrie van A. Kuijf uit Nieuwkoop, gevolgd door de zeer showy en 
welke nog eens door de jury als reserve kampioen gekozen Cadanz Charif 
extra opviel door (Gilly J x Bess-Chandirah v. Kulak), wederom van M.L. 
haar aparte kleur Strijbos-Puts. 
(vos roan). Jinniya De laatste rubriek voor de middagpauze betrof de zadelrubriek 
Salam werd later merries en ruinen waarin vier deelnemers waren. Als eerste 
op de dag tevens geplaatst werd de mooie, fijn gereden schimmelmerrie FHJ 
de nieuwe Remezida (Sha Lazio x Moon's Reza v. Cavallo) van B. Gols uit 
kampioen senior Annen, die gereden werd door haar eigenaresse zelf. Als tweede 
merries, proficiat mocht zich opstellen, Aurilla Rose (Aurilla Gold x Naomi Rose 
aan de v. Taqah) van G. Stuive en gereden door Hynke v.d. Werf.
ongetwijfeld zeer 
trotse eigenaresse! Wat erg leuk was in deze zadelrubriek, was dat er drie volle 
De tweede plaats broers deelnamen, alledrie gefokt door de familie Stuive en dus 
in deze rubriek met een hoog percentage van het voor hun fokkerij zo 
was bestemd voor typerende Crabbet-bloed. Een mooie gelegenheid om eens drie 
A.F. Karimah volle broers te kunnen vergelijken uit een fokrichting die nog 
(Aparan x YA Karma v. Karnaval) die niet alleen mooi is maar maar weinig voorkomt in Nederland.
ook nog eens bewegingen liet zien om van te watertanden! 
Vervolgens was het de beurt aan de merries 7 t/m 9 jaar, een Toen was het 
groep van zes merries waarbij de enorm rastypische (en latere tijd voor een 
reserve kampioen senior merries) schimmel Lunara (Arben x welverdiend 
Djaikha v. Nadejni) van M.C. Jimmink het kampioenslint in broodje, een 
ontvangst mocht nemen. Deze merrie blijft een genot om naar heerlijk kopje 
te kijken en lijkt met het verstrijken van de jaren er alleen maar koffie en even 
mooier op te worden. Riki's Malinkaya (G Silkustat x lekker zelf de 
Focusalialshaklan v. El Shaklan) van C.L. de Graaf-Wolf, een benen strekken. 
eveneens heel rastypische schimmelmerrie, mocht zich als Na de 
tweede opstellen. Hierna was het de eer aan de 10 jaar en oudere middagpauze 
merries. Hier mocht zich de 14 jarige Selimah (Pan x Kynitra v. ging het 
Amal), in eigendom van A. Muskee uit Duitsland, welverdiend programma 
de winnares van haar rubriek noemen. Een schitterende door met de 
klassieke merrie die op alle onderdelen hele mooie punten 

WMR Verena

Indiana T, Kampioen Merrieveulens

Jinniya Salam
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nog het kampioenschap junior hengsten. Na enig beraad van de 
juryleden mocht zich Murana's Jassehr kampioen junior 
hengsten noemen en werd Ungaro reserve kampioen.
Hierna volgde nog de alom bekende en geliefde Breeders Party, 
die wij helaas aan ons voorbij moesten laten gaan aangezien er 
thuis ook nog het een en ander gedaan moest worden. 
Maar naar horen zeggen (en aan sommigen was het ook nog 
wel te zien de volgende ochtend) was de feestavond als vanouds 
bijzonder geslaagd. Zondagochtend rond half tien vervolgde de 
internationale show met de klasse jaarling merries. 
Een fantastisch mooie, grote groep van maar liefst tien jonge 
merries van zeer hoge kwaliteit betrad de baan, de ene nog 
mooier dan de andere. Wat een klasse! De als eerste geplaatste, 
enorm chique en zeer showy Ul Lucca (El Sid x CA Kupona v. 

driejarige merries. “Slechts” vijf deelneemsters, waarbij de Kupol), in eigendom van Arabico Partnership uit Calden (DE), 
hoogste eer in deze klasse ging naar Zanella Van Ryad kreeg maar liefst twee keer 20 op type en zelfs drie keer 20 op 
(Ryad El Jamaal x Van Strike v. Strike) van Ajman Stud, bewegingen! Met slechts 1 puntje verschil mocht zich El Lucina 
welke kwalitatief echt met kop en schouders boven de rest uit OS (El Sid x MF Navarra v. SP Taylor), van Stöckle/Gestüt 
stak en met een punten totaal van maar liefst 281 punten werd Osterhof als tweede opstellen. Persoonlijk was ik ook zeer 
beloond. Tweede werd SI Shamara (Shamal ibn Kendal x gecharmeerd van de als nummer drie in deze klasse geplaatste 
Markisja v. Markema), in eigendom van M. Sander uit Virginia Apal (Justify x Gloria Apal v. Psytadel), maar goed, de 
Haarlem (NL), welke met haar geweldige bewegingen maar jury bepaalt en die hadden het denk ik al moeilijk genoeg om 
liefst drie keer 20 verdiende op dit onderdeel, die ze, in deze rubriek hun keuze te bepalen.
net als de tweede geplaatste in de voorgaande rubriek, Verder met de tweejarige merries. Ook hier weer een, zij het iets 
ook echt verdiende.kleinere, groep van zes kwalitatief zeer hoogwaardige jonge-
Na volop genoten te hebben van al die mooie jonge merries was dames. Eerste werd in deze rubriek het prachtige vosmerrietje 
het nu tijd voor de rubrieken die altijd veel “aaah's” en “oooh's” Victoria CH (Barritz SF x Montesa Victory v. Padrons Psyche) 
oproepen, de veulenrubrieken dus. De hengstveulens mochten van Al Khaled Farm & Ward Bemong uit Koekelare (BE), met 
de spits afbijten en er verschenen vier dappere, kleine kereltjes, een totale score van maar liefst 280 punten! Als tweede in deze 
allen vergezeld van hun moeders, in de ring. Kampioen rubriek mocht zich AJ Aswarah (Marwan Al Shaqab x Vanessa 
hengstveulens werd met negen punten verschil op de nummer RA v. Versace), in eigendom van Ajman Stud uit Ajman (UAE), 
twee Valerio “F” (Valerio Ibn Eternity VI x Valeta “F” opstellen. Eveneens een bijzonder chique verschijning welke op 
v. Almonito) van A. Kuijf uit Nieuwkoop (NL). bewegingen 
Een zeer zelfverzekerd klein kereltje met een prachtig type, drie keer 20 
welke heel showy en met enorm veel tact de baan doordraafde. punten kreeg 
De als tweede geplaatste (en dus reserve kampioen) A.F. Khaory van de jury.
(A.F. Umoyo x A.F. Karimah v. Aparan), gefokt door en in Na al deze 
eigendom van Arabian Fantasie uit Rijssen (NL), liet eveneens verwennerij 
een spectaculaire draf zien, maar werd door de jury hierop toch was het de 
wat lager gepunt, net als op de andere onderdelen.beurt aan de 
De laatste klasse van deze ochtend bestond uit zeven mooie 
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verdiende en dus ook kreeg. De alom bekende Rigona (Abakan Goudswaard werd als tweede geplaatst in deze rubriek en werd 
x Ragonka v. Kadour) van L. Schutrups uit Schoonoord, dus reserve kampioen senior hengsten. Erg zonde dat er niet 
behaalde een eervolle tweede plaats. Nog nagenietend van de meer senior hengsten aanwezig waren.
mooie, oudere dames kwamen de hengsten van 4 jaar en ouder De titel “Best of Show” van deze regionale keuring werd toe-
al in de ring. Jammer genoeg slechts vier inschrijvingen. De gekend aan het prachtige hengstveulen Valerio “F” van A. Kuijf.
vijfjarige, zeer typische Khaliq Galvan (Hamra Aligance x Na genoten te hebben van deze geweldige regionale show was het 
Gamra v. Maysoun) van Israfil Kaya uit Kaatsheuvel liet een voor ons tijd eerst eens even langs huis te gaan (heerlijk als je, bij 
prachtig rondje draf zien en werd met zeer mooie punten als wijze van spreken, “om de hoek” woont), om onze eigen paarden 
eerste geplaatst. Hij werd ook de kampioen van de senior en overige dieren te verzorgen zodat we op tijd terug konden zijn 
hengsten. De vijftienjarige, prachtige donkere voshengst voor het begin van de aansluitende internationale show: Lowland 
Balasjow (Balaton x Langani v. Amal) van J.P.A. Kooiman uit Arabian Cup.

D

LOWLAND ARABIAN CUP

Na eerst de hele dag al te hebben genoten van de Regionale Keuring Noord 
gingen we 's avonds wederom richting Exloo, om de eerste drie klassen van 
de internationale show Lowland Arabian Cup te kunnen kijken. 

Door Marion Langejans
Foto’s Jan Kan

De show begon rond half acht en de juryleden waren 
Mrs. S. Garde-Ehlert, Mrs. R. Schibler-de Hon, M.A. Wragg 
en dhr. T. van de Auwera.
Er werd gestart met een zeer mooie klasse, bestaande uit zeven 
jaarlinghengsten, waarin de schimmel Murana's Jassehr (Major 
x Jana el Bri v. CH El Brillo) van Gestüt Murana uit Rekau 
(DE) als eerste werd geplaatst. Werkelijk een plaatje om te zien! 
Met slechts 1 puntje verschil eindigde Joy's Creation (Psytadel x 
Silk Melody v. JK Amadeus), in eigendom van Joy Horses uit 
Wulpen-Koksijde (BE), op de tweede plaats. Al met al een zeer 
aansprekende groep en een fantastisch begin van deze show!
Daarna was het de eer aan de tweejarige hengsten om zich te 
presenteren en ook dit was een hele aansprekende groep mooie 
jongemannen. Eerste van deze klasse werd Ungaro (El Amin x 
Aja Bey Khateyna v. Ali Khalil) van Moell & Moell uit 
Simrishamn (SE), gevolgd door Snowboy (El Sid x Shak 
Shakira v. ZT Shakfantasy), in eigendom van P. Biskaborn uit geweldige demonstratie van Marco Hoebeke met zijn paard 
Hergisdorf (DE). Beide hengsten hadden totaal 272 punten, Persist (Plakat x Pernada v. Nadejni). Een fantastisch optreden 
maar op type scoorde Ungaro één punt meer dan Snowboy en waarin Marco en Persist weer eens lieten zien hoe enorm sterk 
wist hiermee deze klasse op zijn naam te zetten. en vol vertrouwen de band tussen mens en paard kan zijn. 
De laatste klasse van deze avond bestond uit de rubriek Persist liet zich door Marco zonder enig probleem lekker relaxed 
driejarige hengsten. Zes inschrijvingen hier en de eerste plaats rijden, terwijl Marco de grote AVS vlag mee droeg. Toen met 
ging naar de prachtige bruine bijschrijving Vergil (El Amin x deze vlag over zijn hoofd gewapperd werd, keek Persist niet op 
Virginia II v. Vympel), gefokt door en in eigendom van of om. Zelfs toen Persist grotendeels met een stuk afdekplastic 
Stöckle/Gestüt Osterhof uit Weitnau (DE). Tweede in deze bekleed was, bleef hij rustig vertrouwen op zijn baas en 
klasse werd de eveneens zeer aansprekende Haroun (El Amin x galoppeerde, alsof het de normaalste zaak van de wereld was, 
Hanina v. Warandes Plakat), in eigendom van Arabian Sun heerlijk ontspannen met Marco rond. Ook vuur, in de vorm van 
Horses uit Manage (BE). Twee zeer knappe El Amin zonen dus een grote fakkel welke Marco links en rechts langs zijn paard 
die deze klasse voor hun rekening namen en die we dus ook zijn hoofd zwaaide, en even later een brandende, geprepareerde 
even later weer terug zouden zien in het kampioenschap junior plaid op zijn rug, brachten Persist niet van zijn stuk!
hengsten. Een geweldige onderbreking van het showgebeuren en ik denk 
Voordat dit kampioenschap begon, was er eerst even een dat iedereen hier, net als ik, volop van genoten heeft.
adempauze en de mogelijkheid om te genieten van een Ter afsluiting van het showgebeuren van deze dag, volgde er 
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nog het kampioenschap junior hengsten. Na enig beraad van de 
juryleden mocht zich Murana's Jassehr kampioen junior 
hengsten noemen en werd Ungaro reserve kampioen.
Hierna volgde nog de alom bekende en geliefde Breeders Party, 
die wij helaas aan ons voorbij moesten laten gaan aangezien er 
thuis ook nog het een en ander gedaan moest worden. 
Maar naar horen zeggen (en aan sommigen was het ook nog 
wel te zien de volgende ochtend) was de feestavond als vanouds 
bijzonder geslaagd. Zondagochtend rond half tien vervolgde de 
internationale show met de klasse jaarling merries. 
Een fantastisch mooie, grote groep van maar liefst tien jonge 
merries van zeer hoge kwaliteit betrad de baan, de ene nog 
mooier dan de andere. Wat een klasse! De als eerste geplaatste, 
enorm chique en zeer showy Ul Lucca (El Sid x CA Kupona v. 

driejarige merries. “Slechts” vijf deelneemsters, waarbij de Kupol), in eigendom van Arabico Partnership uit Calden (DE), 
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stak en met een punten totaal van maar liefst 281 punten werd Osterhof als tweede opstellen. Persoonlijk was ik ook zeer 
beloond. Tweede werd SI Shamara (Shamal ibn Kendal x gecharmeerd van de als nummer drie in deze klasse geplaatste 
Markisja v. Markema), in eigendom van M. Sander uit Virginia Apal (Justify x Gloria Apal v. Psytadel), maar goed, de 
Haarlem (NL), welke met haar geweldige bewegingen maar jury bepaalt en die hadden het denk ik al moeilijk genoeg om 
liefst drie keer 20 verdiende op dit onderdeel, die ze, in deze rubriek hun keuze te bepalen.
net als de tweede geplaatste in de voorgaande rubriek, Verder met de tweejarige merries. Ook hier weer een, zij het iets 
ook echt verdiende.kleinere, groep van zes kwalitatief zeer hoogwaardige jonge-
Na volop genoten te hebben van al die mooie jonge merries was dames. Eerste werd in deze rubriek het prachtige vosmerrietje 
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hengstveulens werd met negen punten verschil op de nummer RA v. Versace), in eigendom van Ajman Stud uit Ajman (UAE), 
twee Valerio “F” (Valerio Ibn Eternity VI x Valeta “F” opstellen. Eveneens een bijzonder chique verschijning welke op 
v. Almonito) van A. Kuijf uit Nieuwkoop (NL). bewegingen 
Een zeer zelfverzekerd klein kereltje met een prachtig type, drie keer 20 
welke heel showy en met enorm veel tact de baan doordraafde. punten kreeg 
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verdiende en dus ook kreeg. De alom bekende Rigona (Abakan Goudswaard werd als tweede geplaatst in deze rubriek en werd 
x Ragonka v. Kadour) van L. Schutrups uit Schoonoord, dus reserve kampioen senior hengsten. Erg zonde dat er niet 
behaalde een eervolle tweede plaats. Nog nagenietend van de meer senior hengsten aanwezig waren.
mooie, oudere dames kwamen de hengsten van 4 jaar en ouder De titel “Best of Show” van deze regionale keuring werd toe-
al in de ring. Jammer genoeg slechts vier inschrijvingen. De gekend aan het prachtige hengstveulen Valerio “F” van A. Kuijf.
vijfjarige, zeer typische Khaliq Galvan (Hamra Aligance x Na genoten te hebben van deze geweldige regionale show was het 
Gamra v. Maysoun) van Israfil Kaya uit Kaatsheuvel liet een voor ons tijd eerst eens even langs huis te gaan (heerlijk als je, bij 
prachtig rondje draf zien en werd met zeer mooie punten als wijze van spreken, “om de hoek” woont), om onze eigen paarden 
eerste geplaatst. Hij werd ook de kampioen van de senior en overige dieren te verzorgen zodat we op tijd terug konden zijn 
hengsten. De vijftienjarige, prachtige donkere voshengst voor het begin van de aansluitende internationale show: Lowland 
Balasjow (Balaton x Langani v. Amal) van J.P.A. Kooiman uit Arabian Cup.
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gingen we 's avonds wederom richting Exloo, om de eerste drie klassen van 
de internationale show Lowland Arabian Cup te kunnen kijken. 
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Mrs. S. Garde-Ehlert, Mrs. R. Schibler-de Hon, M.A. Wragg 
en dhr. T. van de Auwera.
Er werd gestart met een zeer mooie klasse, bestaande uit zeven 
jaarlinghengsten, waarin de schimmel Murana's Jassehr (Major 
x Jana el Bri v. CH El Brillo) van Gestüt Murana uit Rekau 
(DE) als eerste werd geplaatst. Werkelijk een plaatje om te zien! 
Met slechts 1 puntje verschil eindigde Joy's Creation (Psytadel x 
Silk Melody v. JK Amadeus), in eigendom van Joy Horses uit 
Wulpen-Koksijde (BE), op de tweede plaats. Al met al een zeer 
aansprekende groep en een fantastisch begin van deze show!
Daarna was het de eer aan de tweejarige hengsten om zich te 
presenteren en ook dit was een hele aansprekende groep mooie 
jongemannen. Eerste van deze klasse werd Ungaro (El Amin x 
Aja Bey Khateyna v. Ali Khalil) van Moell & Moell uit 
Simrishamn (SE), gevolgd door Snowboy (El Sid x Shak 
Shakira v. ZT Shakfantasy), in eigendom van P. Biskaborn uit geweldige demonstratie van Marco Hoebeke met zijn paard 
Hergisdorf (DE). Beide hengsten hadden totaal 272 punten, Persist (Plakat x Pernada v. Nadejni). Een fantastisch optreden 
maar op type scoorde Ungaro één punt meer dan Snowboy en waarin Marco en Persist weer eens lieten zien hoe enorm sterk 
wist hiermee deze klasse op zijn naam te zetten. en vol vertrouwen de band tussen mens en paard kan zijn. 
De laatste klasse van deze avond bestond uit de rubriek Persist liet zich door Marco zonder enig probleem lekker relaxed 
driejarige hengsten. Zes inschrijvingen hier en de eerste plaats rijden, terwijl Marco de grote AVS vlag mee droeg. Toen met 
ging naar de prachtige bruine bijschrijving Vergil (El Amin x deze vlag over zijn hoofd gewapperd werd, keek Persist niet op 
Virginia II v. Vympel), gefokt door en in eigendom van of om. Zelfs toen Persist grotendeels met een stuk afdekplastic 
Stöckle/Gestüt Osterhof uit Weitnau (DE). Tweede in deze bekleed was, bleef hij rustig vertrouwen op zijn baas en 
klasse werd de eveneens zeer aansprekende Haroun (El Amin x galoppeerde, alsof het de normaalste zaak van de wereld was, 
Hanina v. Warandes Plakat), in eigendom van Arabian Sun heerlijk ontspannen met Marco rond. Ook vuur, in de vorm van 
Horses uit Manage (BE). Twee zeer knappe El Amin zonen dus een grote fakkel welke Marco links en rechts langs zijn paard 
die deze klasse voor hun rekening namen en die we dus ook zijn hoofd zwaaide, en even later een brandende, geprepareerde 
even later weer terug zouden zien in het kampioenschap junior plaid op zijn rug, brachten Persist niet van zijn stuk!
hengsten. Een geweldige onderbreking van het showgebeuren en ik denk 
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merrieveulens en ook hier heeft de jury het vast niet Vijf prachtige, jong volwassen, hengsten van hoge kwaliteit 
gemakkelijk gehad. Kampioen werd La Vie Est Belle “F” betraden de baan. Uiteindelijk ging de hoogste eer in deze 
(SA Movin' Star x La Belle v. Abakan) van A. Kuijf. De dag rubriek naar El Sid (Al Lahab x Swana v. Kubinec), in 
ervoor, tijdens de RK Noord, wist ze al het reserve eigendom van Stöckle/Gestüt Osterhof, welke net even twee 
kampioenschap op haar naam te zetten. Het reserve punten meer had weten te scoren bij de jury dan de als 
kampioenschap van vandaag bij de merrieveulens ging naar de nummer twee geplaatste Amalfi (Padrons Psyche x RD Bey 
elegante Kupasha T (Aja Shakakhan x Kupona v. Kupol), gefokt Shahmpane v. Bey Shah) van E.W.Th. Bakker-Berendsen uit 
door en in eigendom van L. Schutrups uit Schoonoord (NL). Wesepe (NL). In de rubriek 6 t/m 8 jarige hengsten streden vier 
Nu alle baby's de revue hadden gepasseerd was het de beurt aan hengsten om de hoogste eer, waarbij Valerio Ibn Eternity VI 
de eerste groep senior merries, namelijk de 4 t/m 5 jarige. (Eternity Ibn Navarroné-D x Hafati Vogue v. RSD Dark 
Zeven mooie, jonge merries presenteerden zich aan de jury en Victory), in eigendom van Samsara Arabians uit Mons (BE), 
de enorm rastypische El Nathice (WH Justice x Donna Nathy er met de eerste plaats vandoor ging. Echter op de voet gevolgd 
HRT v. Don El Chall), in eigendom van B. Sprave uit Rees door Eternal (Ekstern x Elegantkah v. Gwizd) van Klarenbeek 
(DE), werd door hen gekozen als winnares van deze rubriek. Arabians uit Doornspijk (NL).
De bloedmooie en zoals altijd gigantisch bewegende Raville P De laatste rubriek voor de kampioenschappen betrof de 
(Durango x Rigona v. Abakan) van J.C. van Duyvenbode uit hengsten van negen jaar en ouder. Vier zeer imposante 
Zwinderen (NL), mocht zich met slechts 1 puntje verschil als hengsten verschenen ten tonele, waarvan de even later als 
tweede opstellen. eerste geplaatste Lucky Dream (Brianz Xaver x Prelude HT 
Vervolgens kwamen de 6 t/m 8 jarige merries de ring in, vier v. Karoun), in eigendom van F. Seminati uit Cantalupo (IT), 
inschrijvingen en allen present. Het, volgens de jury, onbetwiste zijn naam echt alle eer aan deed met een totaalscore van maar 
kopstuk van deze klasse was Kenelm Angelina (AS Natsir Apal liefst 284 punten. Wat een pracht van een hengst! Met een 
x Anastacia v. Menes), ook in eigendom van B. Sprave. Ook eveneens zeer mooie score veroverde C.A. Cova (WN Oquendo 
naar mijn mening valt er over deze merrie niks anders te zeggen x Ovation CW v. Kilimandscharo), van El-Jahara Arabians, 
dan dat ze echt in alle opzichten meer dan fantastisch mooi is de tweede plaats.
en ook nog eens super showend door de baan heen danste! De Na deze mooie slotrubriek hengsten, was de tijd aangebroken 
tweede plaats in deze rubriek was, voor de eveneens zeer voor de kampioenschappen van zowel de junior als ook de 
rastypische merrie B.F. Khadja Nin (Psytadel x Evershama v. senior merries en de senior hengsten. We zagen per 
Warandes Pascha) van El-Jahara Arabians uit Skaevinge (DK). kampioenschap van de verschillende rubrieken de eerste en 
Hierna was het alweer tijd voor de laatste merrieklasse, namelijk tweede geplaatsten nogmaals voor de jury verschijnen waarna 
de negen jaar en oudere merries. Vier merries, waarvan de deze hun keuze moesten maken.
jongste negen jaar en de oudste negentien jaar oud. Kampioen bij de junior merries is geworden Zanella van Ryad 
Amira (Prognoz x Rigona v. Abakan) van W. de Boer uit (Ryad el Jamaal x Van Strike) van Ajman Stud (UAE) en de 
Schildwolde (NL) won deze klasse met ruime voorsprong op de reserve kampioen bij de junior merries werd Ul Lucca (El Sid 
als nummer twee geplaatste Jeszomah Al Ariba (Monnef x x CA Kupona) van Arabico Partnership (DE). Bij de senior 
Jeszeemah Al Amar v. Jaban Al Amar) van dr. V. Karpfl uit Laar 
(DE). Vervolgens was het dan eindelijk tijd voor de klassen 
die altijd door velen worden gezien als de mooiste 
en meest spectaculaire: de senior 
hengsten! Van start ging het 
hengsten geweld met de 
klasse 4 t/m 5 
jarigen. 

De imposante Lucky Dream
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merries ging de allerhoogste eer en dus het kampioenslint genoeg, alleen nog de verkiezing “Best of Show”, welke 
naar EK Nathice (WH Justice x Donna Nathy HRT) van de de werkelijk schitterende jonge merrie Zanella van Ryad 
(terecht) zeer trotse eigenaresse B. Sprave (DE) die tevens de (Ryad el Jamaal x Van Strike) van Ajman Stud (UAE) op 
reserve kampioen senior merries Kenelm Angelina (AS Natsir haar naam mocht zetten.
Apal x Anastacia) haar eigen mag noemen. Het waren twee zeer goed georganiseerde shows, waarbij 
Bij de senior hengsten werd de zeer imponerende Lucky Dream behalve het zien van veel erg mooie en goede paarden, 
(Brianz Xaver x Prelude HT) van F. Seminati (IT) de ook de sfeer echt fantastisch was.
onbetwiste kampioen en ging het reserve kampioenschap 
naar de hengst Eternal (Ekstern x Elegantkah) van Klarenbeek Wij kijken dan ook weer vol verwachting uit naar de RK 
Arabians (NL). Na deze kampioenschappen restte er, jammer Noord en Lowland Arabian Cup 2009!

EEN DAGJE IN VAKANTIE 
SNELTREINVAART

Wij rijden beiden zeer fanatiek endurance, en houden (dus) van relatief kleine oersterke 
paarden. We zien ook graag wat karakter, en vooral veel doorzettingsvermogen. 
En we houden dus van Arabieren. Voor ons beiden geldt dat schoonheid minder 
een item is, maar die krijg je er bij een Arabier al snel bij.

Door Saskia & Silvia Bodyprotectors voor iedereen!
Aangezien veiligheid hoog in het vaandel staat bij Margje en 

Kort geleden hoorden wij dat een renstal die Arabieren traint voor Marjo, zijn behalve een cap ook bodyprotector verplicht, en die 
de renbaan, met pure passie voor het ras. Deze stal heet Nibble mochten we lenen.
Star Stables en wordt gerund door Margje van der Starre en Marjo De ochtend werd besteed aan rijden in het nabijgelegen bos onder 
Scholts. Zij hebben besloten heeft amateurs/leken de kans te leiding van Margje, houdingen werden bijgeschaafd, snelheid werd 
bieden om eens kennis te maken met deze tak van sport. Onze uitgeprobeerd. Geweldig hoor, je voelt de kracht onder je, maar ze 
oren spitsten zich, onze fantasie sloeg op hol... Snelheid! zijn zo super gehoorzaam, ze accelereren zo vlot, dat je vanzelf 
Adrenaline! En dat hebben we gekregen! Vandaar dat wij ons zelfvertrouwen krijgt. De snelheid werd rustig opgebouwd en 
geroepen voelden onze geweldige ervaringen met de lezers te delen Margje maakte een inschatting van wat we konden durfden. 
van dit blad en iedereen warm aanbevelen het ook eens te En dat werd steeds meer.
proberen! Na een gezellige broodmaaltijd gingen we voor een langere rit 

naar het grote Reichswald, een eindje verder weg, onder 
Wat ruist er door het struikgewas? begeleiding van een alleraardigst meiske genaamd Yvon. Deze 
Het was een eindje rijden, vlak over de Duitse grens in de buurt jongedame is bezig om amateurjockey te worden, maar was ook 
van Nijmegen, maar het weer was goed en onze humeuren ook, bereid om deze twee toeristen een leuke middag te bezorgen.
dus dat was geen punt. De omgeving waar Nibble Star is gelegen Hengst Nib Hiduc Star (Grand Duc x Pasch Hianca v.Pasch 
is prachtig, bossen en weiden, en vooral veel ruimte. Bianco) voorop, de merries Piaf al Jarra (Grand Duc x Messouda 
Bij aankomst stonden we verbaasd over de ontspannen rust die er al Jarra v.Messaoud) en A.B.Salina (Marwan x Speedy v.Kossack v. 
heerste. De paarden stonden twee aan twee in het zonnetje te Abitibi) erachter. Geen probleem werd ons gezegd, als jullie maar 
glanzen, sommigen keken nieuwsgierig naar ons, andere gingen achter de hengst blijven en er niet voorbij gaan gebeurt er niets. 
rustig door met hooi knabbelen en besteedden geen aandacht Klopte ook.
aan ons.
We werden uitermate hartelijk ontvangen door Margje, Marjo en De heilige koe is een Arabier!
een aantal vrolijke honden van verschillende rassen. Voor alles EN JA HOOR ONZE VERWACHTINGEN WERDEN 
werden wij door Margje aan de paarden voorgesteld. Namen, WAARGEMAAKT!...YVON GING ER VOLOP TEGENAAN! 
prestaties en afkomsten duizelden ons, wat ons bijbleef was de (de dames wilden hard? Oké, dan gaan we hard) De snelheid en 
waardering waarmee Margje over de dieren sprak. Ieders kwaliteit behendigheid van de paarden werden ten volle aan ons geëtaleerd 
werd benadrukt. Na een kop koffie met koek werden de paarden en de dieren leken het net zo leuk te vinden als wij. Na een uur of 
voor de ochtendrit gewezen. Saskia had aangegeven toch een drie rijden hebben we de paarden na verzorgd en toen was het na 
beetje bang te zijn, dus kreeg zij Gaya (Djelforce x Bodrost wat te drinken onze hoogste tijd om te vertrekken
v.Desant), een prachtig, superbraaf en gemakkelijk te rijden Resumerend: in Duitsland, net over de grens wonen een paar heel 
merrie. Voor Silvia was Nib Ducrin Star (Grand Duc x Amarinthe bijzondere vrouwen met heel bijzondere paarden die in staat zijn 
EQ v.Karoun) bedacht. Tijdens het poetsen al werd duidelijk hoe om je in een dag compleet op vakantie te laten zijn. Veiligheid 
braaf en welgemanierd de dieren bij Nibble Star zijn. voor alles, avontuur gegarandeerd. Chapeau!
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merrieveulens en ook hier heeft de jury het vast niet Vijf prachtige, jong volwassen, hengsten van hoge kwaliteit 
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en meest spectaculaire: de senior 
hengsten! Van start ging het 
hengsten geweld met de 
klasse 4 t/m 5 
jarigen. 
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merries ging de allerhoogste eer en dus het kampioenslint genoeg, alleen nog de verkiezing “Best of Show”, welke 
naar EK Nathice (WH Justice x Donna Nathy HRT) van de de werkelijk schitterende jonge merrie Zanella van Ryad 
(terecht) zeer trotse eigenaresse B. Sprave (DE) die tevens de (Ryad el Jamaal x Van Strike) van Ajman Stud (UAE) op 
reserve kampioen senior merries Kenelm Angelina (AS Natsir haar naam mocht zetten.
Apal x Anastacia) haar eigen mag noemen. Het waren twee zeer goed georganiseerde shows, waarbij 
Bij de senior hengsten werd de zeer imponerende Lucky Dream behalve het zien van veel erg mooie en goede paarden, 
(Brianz Xaver x Prelude HT) van F. Seminati (IT) de ook de sfeer echt fantastisch was.
onbetwiste kampioen en ging het reserve kampioenschap 
naar de hengst Eternal (Ekstern x Elegantkah) van Klarenbeek Wij kijken dan ook weer vol verwachting uit naar de RK 
Arabians (NL). Na deze kampioenschappen restte er, jammer Noord en Lowland Arabian Cup 2009!

EEN DAGJE IN VAKANTIE 
SNELTREINVAART

Wij rijden beiden zeer fanatiek endurance, en houden (dus) van relatief kleine oersterke 
paarden. We zien ook graag wat karakter, en vooral veel doorzettingsvermogen. 
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Kort geleden hoorden wij dat een renstal die Arabieren traint voor Marjo, zijn behalve een cap ook bodyprotector verplicht, en die 
de renbaan, met pure passie voor het ras. Deze stal heet Nibble mochten we lenen.
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naar het grote Reichswald, een eindje verder weg, onder 
Wat ruist er door het struikgewas? begeleiding van een alleraardigst meiske genaamd Yvon. Deze 
Het was een eindje rijden, vlak over de Duitse grens in de buurt jongedame is bezig om amateurjockey te worden, maar was ook 
van Nijmegen, maar het weer was goed en onze humeuren ook, bereid om deze twee toeristen een leuke middag te bezorgen.
dus dat was geen punt. De omgeving waar Nibble Star is gelegen Hengst Nib Hiduc Star (Grand Duc x Pasch Hianca v.Pasch 
is prachtig, bossen en weiden, en vooral veel ruimte. Bianco) voorop, de merries Piaf al Jarra (Grand Duc x Messouda 
Bij aankomst stonden we verbaasd over de ontspannen rust die er al Jarra v.Messaoud) en A.B.Salina (Marwan x Speedy v.Kossack v. 
heerste. De paarden stonden twee aan twee in het zonnetje te Abitibi) erachter. Geen probleem werd ons gezegd, als jullie maar 
glanzen, sommigen keken nieuwsgierig naar ons, andere gingen achter de hengst blijven en er niet voorbij gaan gebeurt er niets. 
rustig door met hooi knabbelen en besteedden geen aandacht Klopte ook.
aan ons.
We werden uitermate hartelijk ontvangen door Margje, Marjo en De heilige koe is een Arabier!
een aantal vrolijke honden van verschillende rassen. Voor alles EN JA HOOR ONZE VERWACHTINGEN WERDEN 
werden wij door Margje aan de paarden voorgesteld. Namen, WAARGEMAAKT!...YVON GING ER VOLOP TEGENAAN! 
prestaties en afkomsten duizelden ons, wat ons bijbleef was de (de dames wilden hard? Oké, dan gaan we hard) De snelheid en 
waardering waarmee Margje over de dieren sprak. Ieders kwaliteit behendigheid van de paarden werden ten volle aan ons geëtaleerd 
werd benadrukt. Na een kop koffie met koek werden de paarden en de dieren leken het net zo leuk te vinden als wij. Na een uur of 
voor de ochtendrit gewezen. Saskia had aangegeven toch een drie rijden hebben we de paarden na verzorgd en toen was het na 
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de Carrere) van prins Khaled Bin Sultan Bin Abdul Aziz Al 
Saud en  vierde op enkel lengtes werd Soumaoro, (Kesberoy x 
Svetlana) van Frank Nibbering en Karin van de Bos, die dit 
paard ook zelf traint. Toch een behoorlijke prestatie! Hierachter 
op enkele lengtes Via Verdi Kossack (Marwan x Vesna), gefokt 
door de Kossack Stud en in eigendom van de heer Otermans, 
gevolgd door Sayf (Kesberoy x Solonge) van de heer Zoetelief 
en gefokt door Cees Mol. Sayf won enkele weken eerder 
oppermachtig de Zweedse Derby in Malmö en was wellicht nog 
niet geheel hersteld van deze inspanning.
Na de races was er een ontspannen en gemoedelijk samenzijn 
van eigenaren, trainers en jockeys. Er volgde een goedverzorgd 
diner, en het was een mooie dag, met supersport en er werd dan 
ook afscheid genomen met “tot ziens” en “tot volgend jaar”.

Slechts enkele dagen later, op 31 augustus, volgde de DARC 
Futurity Show, de show waarin eigenaren met interesse voor de 
(ren)sport hun tweejarige Arabieren kunnen onderwerpen aan 
een strenge keuring. Een keuring waarin niet het mooie hoofd 
en oogopslag de doorslag geeft, maar waar goed beenwerk, een 
sterk lijf en soepel gangwerk bepalen wie de winnaar wordt. 
Ook dit jaar mocht de DARC dit samen met het AVS 
organiseren tijdens de Nationale Keuring. Door 
familieomstandigheden moest de heer Verstreepen verstek laten 

lijn, Fouwzia D.A., (Ircalan D.A. x Haliya el Kendal), gefokt en  gaan en daardoor daalde het aantal deelnemende paarden naar 
getraind door en in eigendom van de sympathieke zuiderbuur acht. Wat in kwantiteit te kort schoot, werd in kwaliteit echter 
Johan Verstreepen, Rebelle de Faust (Prince d'Orient x Balta), meer dan goed gemaakt.
getraind door de Belgische Kim Augenbroe was derde, als 
vierde finishte Hamdi D.A, (Ircalan D.A x Hliya El Kendal) 
eveneens gefokt, getraind en in eigendom van Johan 
Verstreepen en vijf was Blitters Plonja, (Marwan x Pokupka), 
fokker en eigennaar mw Dijk-Krantz en eveneens getraind door 
Diana Dorenberg. Een feestje dus voor de zuiderburen.
Vervolgens kwamen de vierjarigen aan de beurt om in de UAE 
President Cup Hydra, over een afstand van 2000 meter, uit te 
vechten wie de beste was. Deze koers werd in een zinderende 
finale, 'na hevige strijd' met drie paarden op een rij, uiteindelijk 
gewonnen door Murhib (Amer x Kachia), van Sjeik Abdullah 
Bin Khalifa Al Thani uit Qatar, tweede was Badad (Tidjani x 
Balaam), eigenaar Z.H Sjeik Mansoor Bin Zayed Al Bahyan, op 
een kwart lengte daarachter Jalab al Khalidiah, (Amer x Edele 

Door Loes Lang Deze keer wist de DARC Neil Abrahams (Chief Handicapper 
Foto Jan Kan in de Verenigde Arabische Emiraten) en trainer in ruste Frits 

van der Ham te strikken als juryleden. In de rensport zeker 
De winnaar van de Cup is degene - die verdeeld over show in geen onbekenden. Zij werden daarbij geassisteerd door mw 
2008 en ren in 2009 - de meeste punten haalt. Hierbij telt de Inge Weinberg, als veterinair verbonden aan de Universiteit van 
prestatie voor de ren extra zwaar. Het inleggeld wordt in Utrecht (“de School”). Zij beoordeelde de veterinaire zaken en 
stappen ingelegd, gedurende het jaar. Het inschrijfgeld van de schreef de uitgebreide rapporten, die de deelnemers in de 
Futurity Show is tevens het eerste inleggeld. weken na de keuring thuis gestuurd kregen.
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Traditiegetrouw vond op woensdag 27 augustus de Dag van het Paard plaats 
op de Haagse renbaan Duindigt. Een dag waarop niet alleen wordt gekoerst, 
maar de paardensport in alle facetten aan het toegestroomde publiek wordt 
getoond, in de vorm van clinics en shows.

H

DAG VAN HET PAARD
Door Hanneke Brand bedrijfsleven en de financiële wereld; zij maakten graag van de 
Foto’s Wim Huybers gelegenheid gebruik om, tussen de koersen door en onder het 

genot van een High Tea, contacten te leggen met de gasten uit 
Hoogtepunt van de dag is altijd het rassendefilé, waarbij vele het Midden-Oosten. 
Nederlandse stamboeken hun ras promoten. Ook dit jaar was Toppaarden van de regerende families uit Saudi-Arabië, 
Jan Calis met zijn aansprekende Arabische Volbloeds Braken en Verenigde Emiraten en Qatar, allen getraind in Frankrijk, 
Lobeke van de partij om het AVS te vertegenwoordigen. waren afgereisd om op Nederlandse bodem strijd te leveren. 
Een ander hoogtepunt, en zeker voor 'ons Arabierenliefhebbers' De rennen kenden beide goed bezette velden met paarden van 
waren de twee groep-III races voor driejarige en vierjarige bijzonder hoge kwaliteit. Toch waren er in het donderende 
Arabische Volbloeds. Al vele jaren worden we daarbij financieel Franse geweld enkele Nederlandse en Belgische accenten. De 
ondersteund door de renliefhebbers uit het Midden-Oosten, en baan was door de officials gekwalificeerd als soepel, het weer 
ook dit jaar was dat niet anders; Hydra, een groot bouwbedrijf, was buitengewoon aangenaam en deed denken aan een Indian 
sponsorde genereus en legde €30.000 op tafel, te verdelen over Summer. 
de beste acht paarden. Rond half vijf moesten de driejarigen zich klaarmaken om aan 
Eveneens inmiddels traditie mocht de DARC zijne excellentie de start te verschijnen. De afstand voor hen was 1800 meter in 
Ali Thani Alsuwaidi, de ambassadeur van de Verenigde de Abu Dhabi Hydra Championship. De koers werd officieel 
Arabische Emiraten begroeten, die ons de eer bewees om de gekwalificeerd als 'gemakkelijk gewonnen' door Sharima, 
prijzen uit te reiken, en dit jaar werd hij vergezeld door Obaid weliswaar een Frans paard, maar wel gefokt door en in 
Hamoud Bin Gadeem Alsuwaidi, de consul van de Verenigde eigendom van 'onze' Cees Mol. Sharima (Dormane x 
Arabische Emiraten. Daarnaast ontving de DARC in de Seceryna), een mooie en sterke merrie, wordt getraind door de 
Business Club een keur aan gasten uit het Nederlandse immer bescheiden Diana Dorenberg. Als tweede kwam over de 

De DARC Futurity Show en de DARC Futurity Ren vormen samen de DARC Futurity 
Cup. De Futurity Ren is een zogenaamde Stakes Ren waarbij van tevoren geld wordt 
ingelegd door de deelnemers voor het prijzengeld van de winnaar. 

DARC FUTURITY SHOW 2008

v.l.n.r. Diana Dorenberg, Mr. Mahmoud Othman Abdelrahman,
Dhr. Wieger de Ruiter, Gerard, Mrs. Lara Sawaya,
H.E. Mr. Ali Thani Al Suwaidi Ambassadeur van de U.A.E. in 
Nederland, Adrie de Vries, Sultan Abdulla Al Marzouqi Secr. 
General of the U.A.E. Equestrian and Racing Federation, 
Mr. Obaid Hamoud Bin Gadeem Alsuwaidi Consul Embassy
of the U.A.E.

Felle strijd tussen Murhib, Badad en Jalab de Khalidiah

Sharima en Fouwzia D.A. enkele lengtes voor de rest van het veld
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De DARC Futurity Show en de DARC Futurity Ren vormen samen de DARC Futurity 
Cup. De Futurity Ren is een zogenaamde Stakes Ren waarbij van tevoren geld wordt 
ingelegd door de deelnemers voor het prijzengeld van de winnaar. 

DARC FUTURITY SHOW 2008

v.l.n.r. Diana Dorenberg, Mr. Mahmoud Othman Abdelrahman,
Dhr. Wieger de Ruiter, Gerard, Mrs. Lara Sawaya,
H.E. Mr. Ali Thani Al Suwaidi Ambassadeur van de U.A.E. in 
Nederland, Adrie de Vries, Sultan Abdulla Al Marzouqi Secr. 
General of the U.A.E. Equestrian and Racing Federation, 
Mr. Obaid Hamoud Bin Gadeem Alsuwaidi Consul Embassy
of the U.A.E.

Felle strijd tussen Murhib, Badad en Jalab de Khalidiah

Sharima en Fouwzia D.A. enkele lengtes voor de rest van het veld
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de overige deelnemers zeker niet aan talent en de scores 
lagen niet ver uit elkaar. We hopen dan ook, zeker gezien 
het kleine deelnemersveld, alle paarden volgend jaar aan 
de start van de Futurity Ren te zullen zien.
Uiteraard feliciteren wij de winnende eigenaar Michel Holzken 
met zijn geweldige paard en voor de volledigheid leest u 
hieronder de uitslag van alle paarden die hebben deelgenomen.
En kijkt u voor de aardigheid eens bij de uitslagenlijst van 
de Arabissimo, hier lopen vele ex-renpaarden tussen. 
Een mooi bewijs dat de hardheid die wij als 
renpaardenliefhebbers en fokkers nastreven, ook tot successen 
in andere sporten leidt.
Het commentaar van de buitenlandse jury was “well organised 
show, promising young sport horses, very charming indeed”.
Een mooie gedachte om mee af te sluiten.

Waardig kampioene Altesse Kossack met haar eigenaar Dhr Holzken, DARC voorzitter de heer de Ruiter en
juryleden Frits van der Ham en Neil Abrams.

De entourage is schitterend, het Nationale Paardensportcentrum in Stadl Paura heeft 
fantastische binnen en buiten faciliteiten voor alle takken van paardensport. 
Een enorme binnenmanege met tribunes, diverse goede kwaliteit buitenbakken, 
een goed crossparcours, ruime en goed uitgeruste stalling voor de paarden, kortom 
alle faciliteiten om zo'n evenement tot een succes te maken.

D

TELEURSTELLENDE 
IN STADL PAURA

EUROPESE 
SPORTKAMPIOENSCHAPPEN 

Door Reina Dogger houden internationaal veelzijdigheid evenement: de Europese 
Kampioenschappen.

De kwaliteit van de deelnemende combinaties was in een aantal 
gevallen uitzonderlijk goed. Voor de klassieke sport waren er een Wat was dan nu de teleurstelling? 
Duitse (Denise Reichenwaller met haar hengst Period, van Nou, net die veelzijdigheid van de kampioenen was in dit 
Drug) en een Zweedse dressuurcombinatie (Linda Carlsson met Europese Kampioenschap ver te zoeken. Daar waren twee 

ruin Chocco, van vader Choc en redenen voor:  Ten eerste de wijze van uitslagberekening. 
moeder Cornette) die beiden in De punten voor het allroundkampioenschap worden berekend 
hun land op Prix St. Georges- door aan iedere plaatsing een aantal punten toe te kennen. De 
niveau rijden! Een zeer goede dressuurrubrieken hebben altijd veel deelnemers en leveren de 
Oostenrijkse ruiter, Stefon winnaar het maximale aantal punten, namelijk  10, de cross 
Hirnböck, die een paard had voor country daarentegen, met vier deelnemers, levert de winnaar dus 
uitstekende dressuur en een ander slechts 4 punten. Het klassieke springparcours telde zes 
paard voor springresultaten. Met deelnemers. Het winnen van deze rubriek leverde dus maximaal 
deze laatste werd hij dan ook zes punten op. 
Oostenrijks kampioen voor het En dan kom ik meteen op de tweede reden, er waren twee 
springen. En nog heel wat zwaardere dressuurrubrieken en een aantal rubrieken die ik niet 
anderen. We hebben genoten van anders kan classificeren dan als “pretrubrieken”. Een “Classic 
de prestaties die door de Pleasure”, een soort zadelrubriek en een soort spelletje het “Pole 
combinaties werden neergezet. Bending”, waarbij wel de wendbaarheid op proef gesteld wordt 

Van de Western sport weet ik onvoldoende om te kunnen maar wat niet zonder risico op blessures is. Deze rubrieken 
oordelen, maar ook hier was zeker voor de kenner veel te hebben niet zoveel met sport te maken. Deze samenstelling van 
beleven. Aan het weer lag het niet, de zon was veel aanwezig en het programma resulteerde in een klassieke allroundkampioen en 
toen door stortbuien de buitenringen onbegaanbaar waren was een reservekampioen die in feite alleen maar dressuur hadden 
er voldoende gelegenheid de activiteiten binnen doorgang te laten zien. Het lijkt er dus op dat als je allround bent, je weinig 
laten vinden. kans hebt op de kampioenstitel.

Ook een minpunt bij deze kampioenschappen vond ik de 
Het idee achter deze kampioenschappen en de Arabissimo's is programmering. Het programmeren van de klassieke rubrieken 
van Jean Marc Valerio. Hij bedacht een veelzijdigheidwedstrijd op tijdstippen zoals 's morgens negen uur of aan het eind van de 
om het Arabische Volbloed te promoten. Naast de niet te dag (rond half tien!), betekent per definitie weinig publiek. Een 
betwisten kwaliteiten in de endurance heeft het Arabisch paard koningsnummer zoals de Prix St. Georges of de Kür op muziek 
namelijk nog een talent, in een aantal takken van sport een behoort op het middaguur plaats te vinden! Behalve de 
toch constante prestatie neerzetten, het talent voor crosscountry, waren alle goede klassieke sportrubrieken 
veelzijdigheid. weggemoffeld naar 's morgens het eerste of 's avonds het laatste. 
Gefokt door de Bedoeïenen als oorlogspaard moest het paard Jammer!
wendbaar, snel en uitermate gehoorzaam zijn. 
Hierdoor is het Arabische paard niet een typisch dressuur-, Zou ik het u nu afraden om erheen te gaan? Dat hangt er dus 
spring-, of renpaard, het is juist een beetje van alles. Het is ook vanaf. Over het Westerngebeuren kan ik niet oordelen. Het is 
waarschijnlijk daardoor dat - hoewel slechts een enkele duidelijk dat de affiniteit van de organisator bij deze sport ligt. 
combinatie zich in de samengestelde sport waagt - er in de Het kan dus heel best zo zijn dat voor deze sport geen van mijn 
afgelopen jaren twee keer een combinatie met een Arabisch bovenstaande bezwaren geldt!
paard (dat waren Krimh en Lobeke) Nederlands kampioen Z Voor de klassieke sport zou ik zeggen: ga vooral voor de mono 
samengesteld tussen de paarden is geworden! onderdelen, als u die de moeite van de reis waard vindt. 
Ook Jean Marc was enthousiast over juist die eigenschappen en Hiervoor geldt alleen de uitslag van de rubriek zelf.
zo ontstonden de Arabissimo's om het Arabische Volbloed Hebt u een echt veelzijdigheidspaard? Dan denk ik dat er meer 
paard als veelzijdigheidspaard te promoten en om de ruiters te eer te behalen valt in de reguliere Nederlandse Samengestelde 
stimuleren hun paarden te laten springen en crossen. Wedstrijdsport!
Uit die Arabissimo's ontstond het idee van een jaarlijks te 
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IN MEMORIAM: 
RKS 

Haziz
Door Bob en Dana Treadwell zullen geven.

Haziz was een uniek paard, haast menselijk in zijn manier van 
Helaas is onze Boy, RKS Haziz, zaterdag 30 augustus 2008 op doen. Met zijn heerlijk karakter heeft hij niet alleen ons maar 
23 jarige leeftijd overleden. Wat ons betreft veel te vroeg, we ook vele andere harten doen smelten. Hij was altijd vrolijk, 
hadden gehoopt nog veel meer jaren met hem te kunnen speels, lief, zachtaardig en honderd procent betrouwbaar, je kon 
genieten van het leven, maar het heeft niet zo mogen zijn. gerust een kleuter bij hem in de stal of in de bak laten er zou 
RKS Haziz werd geboren in Arizona USA op 19-07-1985 bij absoluut niets gebeuren. Haziz vond het ook zijn taak om ons 
Sova Arabians uit de Morafic zoon Mosry en de mooie Ansata huis te beschermen en speelde voor waakhond, niemand kwam 
Abbas Pasha dochter PH Natasha, hij kwam bij ons in 1987. bij ons ongemerkt door het hek. Wij werden altijd door zijn 
Jacqueline van de Biggelaar van Vlasakker Arabians vond Haziz hinniken gewaarschuwd, er is visite!
voor ons per toeval, toen zij zelf in Amerika was en hielp ons Haziz heeft een aantal jaren bij Wendy Wallaart en Nico Nutbey 
met het importeren van hem en later ook nog zijn volle zus RKS van Walnut Arabians gestaan en was hij in het voorjaar van 2007 
Nathalee, daar zijn wij haar nog steeds dankbaar voor. weer terug bij ons gekomen. Bij deze wil ik hen hiervoor 
Wij koesteren de vele mooie speciale herinneringen met Haziz, bedanken, dat Haziz hier bij ons nog lekker van zijn pensioen 
niet alleen van de laatste jaren maar ook uit jonge jaren, toen we heeft kunnen genieten.Eigenlijk schieten al deze woorden te kort 
met hem naar de shows gingen. voor wat Haziz in ons leven betekent heeft en zijn dood laat een 
O.a. de internationale show in Mannheim waar hij begeleid grote leegt bij ons achter 
door Jan Calis met een personenlift mee ging naar de tweede die nooit meer zal worden 
verdieping, om geshowd te worden op een galadiner. Met welk gevuld.
paard kan je zoiets doen, wat een karakter! RKS Haziz, een naam, een 
Haziz vond het ook leuk om geshowd te worden en behaalde paard, een persoonlijkheid, 
zeer goede resultaten zowel in Nederland als op de Internationale een legende. Maar vooral 
shows in het buitenland wat resulteerde en vele kampioen en onze knuffel, onze lieve 
reserve kampioenschappen in zijn klasse. schat, onze BOYKE. Rust 
Bovendien heeft Haziz ons en velen anderen, mooie, goede en in vrede, we zullen je nooit 
lieve nakomelingen gegeven, die zijn naam voor altijd door vergeten!

avs magazine

Woensdag 2 juli vertrokken wij naar Gubbio, via Luxemburg, 
Frankrijk, Zwitserland, Italië. Heet, drukkend weer. De reis tot 
aan de Zwitserse grens ging voorspoedig. 

W
ENDURANCE GUBBIO 2008

Door Yvonne van der Velde veranderde het landschap op 
positieve wijze. Heuvels, 

We komen de grens echter niet over wegens het ontbreken van veel begroeiing, schattige 
wat papieren. Vooraf had ik inlichtingen bij organisatie en dorpjes met mooie gezellige huizen, heel veel groen en bloemen 
Belgische RVV gewonnen en ik meende alles voor elkaar te en de typerende cypresconiferen verschenen. Italië begon 
hebben. Ook keuringen en testen die niet verplicht waren eindelijk aantrekkelijk te worden en het begon flink te kriebelen 
(o.a. coggingtest) hadden we uit voorzorg tot maar laten doen. om in dit mooie landschap een wedstrijd te mogen rijden.
Naar al deze papieren is totaal niet gekeken. Wel werd er 
gevraagd om een import en exportverklaring daar Zwitserland Aangekomen richting Gubbio werden we aangenaam verrast. 
geen lid is van de EG en ons paard dus uitgevoerd, ingevoerd en Het kon nog mooier! De heuvels werden hoger, groener, groter, 
wederom op grens Zwitserland- Italië uitgevoerd en ingevoerd bonter. Gubbio zelf is van voor tot achter een schitterend 
moest worden. Hierover is was niet gesproken door de RVV dus origineel architectonisch historische stad. Tegen een bergwand 
we werden compleet verrast. Een kostbare en vervelende grap; aangelegen. Indrukwekkend en schitterend. Het wedstrijdterrein 
het duurde ruim vier uur en kostte een paar honderd euro… lag temidden van een ruïne van een Romeinse Theater dat 
Ondertussen had Cherain het erg warm. Het zweet droop dateert 1.000 jaar v. Christus. Hedendaagse topsport tegen de 
letterlijk van hem af en hij wilde niet drinken. Uitladen op de achtergrond weerspiegeld door het coloseum waarin de historie 
snelweg was geen optie. Daarbij was het daarbuiten even heet. de gladiatoren hun topsport beoefenden. 
Koelen in de vrachtwagen met water was het enige wat ik voor Een stadje dat trots is op deze endurancewedstrijd en met een 
hem kon doen. Gelukkig bleef hij wel goed (nat) hooi eten. goedwerkende VVV. Prachtige brochures werden uitgedeeld 
Eindelijk de benodigde papieren rond (door medewerking van waarin onze sport op geraffineerde wijze vermengd werd met de 
een behulpzame baliemedewerker die medelijden met ons had) bezienswaardigheden en geneugten van Gubbio. Overal hingen 
en met een noodvaart Zwitserland door om de sluitingstijd van posters, vlaggen en spandoeken met de herkenbare emblemen 
de Gottardtunnel te behalen. Drie minuten te laat en we werden van de wedstrijd.
de snelweg afgestuurd een sluis in tussen alle andere De wedstrijd zit in de CEIO cyclus, hetgeen betekent dat het 
vrachtverkeer. Overnachten met rondom beton in de bloedhitte, gesponsord wordt door de Emiraten. Er mocht dus wat geld 
leek ons geen verstandige optie. De turgor van Cherain was tegenaan gegooid worden en dat vond je o.a. terug in leuke 
inmiddels verslechterd tot 4 en hij had rust en gras nodig. prijzengelden voor zowel team als individuele plaatsen en ook 
Dus negeerde Jan de stopverboden en reed over de autoroute over de aankleding hoefde niet zuinig gedaan te worden. 
verder om in een dorp de snelweg af te slaan. Gelukkig was er Veel bloemen, groenaankleding, luxe tenten en fraaie afrastering. 
geen politiecontrole en lukte deze actie. In het dorp hadden wij Kortom, het was echt af. De organisatie was erg goed, een 
iemand gevonden die zijn weitje ter beschikking wilde stellen kampioenschap waardig. Er kon zo een W.K. gereden worden. 
waar wij overnachten mochten. Heerlijk gras en koelte voor Je kan het zo gek niet noemen, of er was voor gezorgd, water in 
Cherain, een eigen plek voor ons waar niemand kwam. overvloed, ijs, genoeg toiletten, prima uitgezet parcours, veel 
Schitterende natuur. In het dal tussen bergen, veel groen, een waterposten onderweg voor mens en dier…
snelstromende enorme beek van kraakhelder gletsjerwater naast Enige minpunt was het gebrek aan kennis van buitenlandse 
ons plus… een treinstation. De eerst keer dat een trein talen. Het secretariaat kende alleen Italiaans. Beetje vervelend als 
langskwam ging Cherain uit zijn dak. Vanwege de bergen klonk je met vragen zat. Alleen de organisator Fausto, sprak goed 
het lawaai veel sterker. Er kwamen echter zeer veel treinen en één Engels. We hebben hem best vaak lastig moeten vallen met soms 
uur met tientallen treinen later was Cherain totaal aan treinen onbenullige vraagjes, terwijl hij het druk genoeg had. 
gewend geraakt. Hij keek er niet meer van op of om. Wij Er werd vooraf een opening gehouden, met persconferentie en 
hebben echter geen oog dicht gedaan. Het lukte maar niet er de briefing er achteraan. Geweldig mooi in een luxe hotel, veel 
door heen te slapen. pers, minder deelnemers. Wij waren er braaf wel en weten nu 

waarom er zo weinig deelnemers waren. De hele babbel, verzorgt 
Met een opgefriste Cherain (turgor 1) de 2e dag weer verder. door vele bobo's die elkaar in vlot tempo opvolgende, ging in 
De Gottardtunnel was inmiddels open en hierna ging de reis het Italiaans, duurde uren (zonder overdrijving) en ging alleen 
verder vlot door Zwitserland. Qua landschap een schitterend maar over PR van Gubbio en wedstrijd. Voor zover wij dit 
land trouwens om doorheen te reizen. We genoten van het konden beoordelen dan, want veel begrepen we er niet van. 
uitzicht. Zo anders was het bovendeel van Italië dat wij van De briefing stelde niets voor, er werd gewoon niets medegedeeld. 
midden tot rechts doorkruisten, een kale, uitgestorven, doffe Op het eind werden de hoogwaardigheidsbekleders wakker 
zooi in een saai plat landschap. Wel vlotte de reis en Cherain gemaakt, zij waren niet meer nodig. Zij mochten naar huis. 
begon te drinken en stond veel meer ontspannen op de wagen. Hierna moesten we nog het e.e.a. aanhoren en toen mochten 
We naderden het eind van onze reis en moesten de snelweg ook wij godzijdank weg. Wij waren, op de sprekers na, nog de 
verlaten, naar beneden dieper Italië in. Binnen een half uur enige in de zaal want alle anderen waren reeds afgedropen. Een 
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hadden gehoopt nog veel meer jaren met hem te kunnen speels, lief, zachtaardig en honderd procent betrouwbaar, je kon 
genieten van het leven, maar het heeft niet zo mogen zijn. gerust een kleuter bij hem in de stal of in de bak laten er zou 
RKS Haziz werd geboren in Arizona USA op 19-07-1985 bij absoluut niets gebeuren. Haziz vond het ook zijn taak om ons 
Sova Arabians uit de Morafic zoon Mosry en de mooie Ansata huis te beschermen en speelde voor waakhond, niemand kwam 
Abbas Pasha dochter PH Natasha, hij kwam bij ons in 1987. bij ons ongemerkt door het hek. Wij werden altijd door zijn 
Jacqueline van de Biggelaar van Vlasakker Arabians vond Haziz hinniken gewaarschuwd, er is visite!
voor ons per toeval, toen zij zelf in Amerika was en hielp ons Haziz heeft een aantal jaren bij Wendy Wallaart en Nico Nutbey 
met het importeren van hem en later ook nog zijn volle zus RKS van Walnut Arabians gestaan en was hij in het voorjaar van 2007 
Nathalee, daar zijn wij haar nog steeds dankbaar voor. weer terug bij ons gekomen. Bij deze wil ik hen hiervoor 
Wij koesteren de vele mooie speciale herinneringen met Haziz, bedanken, dat Haziz hier bij ons nog lekker van zijn pensioen 
niet alleen van de laatste jaren maar ook uit jonge jaren, toen we heeft kunnen genieten.Eigenlijk schieten al deze woorden te kort 
met hem naar de shows gingen. voor wat Haziz in ons leven betekent heeft en zijn dood laat een 
O.a. de internationale show in Mannheim waar hij begeleid grote leegt bij ons achter 
door Jan Calis met een personenlift mee ging naar de tweede die nooit meer zal worden 
verdieping, om geshowd te worden op een galadiner. Met welk gevuld.
paard kan je zoiets doen, wat een karakter! RKS Haziz, een naam, een 
Haziz vond het ook leuk om geshowd te worden en behaalde paard, een persoonlijkheid, 
zeer goede resultaten zowel in Nederland als op de Internationale een legende. Maar vooral 
shows in het buitenland wat resulteerde en vele kampioen en onze knuffel, onze lieve 
reserve kampioenschappen in zijn klasse. schat, onze BOYKE. Rust 
Bovendien heeft Haziz ons en velen anderen, mooie, goede en in vrede, we zullen je nooit 
lieve nakomelingen gegeven, die zijn naam voor altijd door vergeten!
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Woensdag 2 juli vertrokken wij naar Gubbio, via Luxemburg, 
Frankrijk, Zwitserland, Italië. Heet, drukkend weer. De reis tot 
aan de Zwitserse grens ging voorspoedig. 

W
ENDURANCE GUBBIO 2008

Door Yvonne van der Velde veranderde het landschap op 
positieve wijze. Heuvels, 

We komen de grens echter niet over wegens het ontbreken van veel begroeiing, schattige 
wat papieren. Vooraf had ik inlichtingen bij organisatie en dorpjes met mooie gezellige huizen, heel veel groen en bloemen 
Belgische RVV gewonnen en ik meende alles voor elkaar te en de typerende cypresconiferen verschenen. Italië begon 
hebben. Ook keuringen en testen die niet verplicht waren eindelijk aantrekkelijk te worden en het begon flink te kriebelen 
(o.a. coggingtest) hadden we uit voorzorg tot maar laten doen. om in dit mooie landschap een wedstrijd te mogen rijden.
Naar al deze papieren is totaal niet gekeken. Wel werd er 
gevraagd om een import en exportverklaring daar Zwitserland Aangekomen richting Gubbio werden we aangenaam verrast. 
geen lid is van de EG en ons paard dus uitgevoerd, ingevoerd en Het kon nog mooier! De heuvels werden hoger, groener, groter, 
wederom op grens Zwitserland- Italië uitgevoerd en ingevoerd bonter. Gubbio zelf is van voor tot achter een schitterend 
moest worden. Hierover is was niet gesproken door de RVV dus origineel architectonisch historische stad. Tegen een bergwand 
we werden compleet verrast. Een kostbare en vervelende grap; aangelegen. Indrukwekkend en schitterend. Het wedstrijdterrein 
het duurde ruim vier uur en kostte een paar honderd euro… lag temidden van een ruïne van een Romeinse Theater dat 
Ondertussen had Cherain het erg warm. Het zweet droop dateert 1.000 jaar v. Christus. Hedendaagse topsport tegen de 
letterlijk van hem af en hij wilde niet drinken. Uitladen op de achtergrond weerspiegeld door het coloseum waarin de historie 
snelweg was geen optie. Daarbij was het daarbuiten even heet. de gladiatoren hun topsport beoefenden. 
Koelen in de vrachtwagen met water was het enige wat ik voor Een stadje dat trots is op deze endurancewedstrijd en met een 
hem kon doen. Gelukkig bleef hij wel goed (nat) hooi eten. goedwerkende VVV. Prachtige brochures werden uitgedeeld 
Eindelijk de benodigde papieren rond (door medewerking van waarin onze sport op geraffineerde wijze vermengd werd met de 
een behulpzame baliemedewerker die medelijden met ons had) bezienswaardigheden en geneugten van Gubbio. Overal hingen 
en met een noodvaart Zwitserland door om de sluitingstijd van posters, vlaggen en spandoeken met de herkenbare emblemen 
de Gottardtunnel te behalen. Drie minuten te laat en we werden van de wedstrijd.
de snelweg afgestuurd een sluis in tussen alle andere De wedstrijd zit in de CEIO cyclus, hetgeen betekent dat het 
vrachtverkeer. Overnachten met rondom beton in de bloedhitte, gesponsord wordt door de Emiraten. Er mocht dus wat geld 
leek ons geen verstandige optie. De turgor van Cherain was tegenaan gegooid worden en dat vond je o.a. terug in leuke 
inmiddels verslechterd tot 4 en hij had rust en gras nodig. prijzengelden voor zowel team als individuele plaatsen en ook 
Dus negeerde Jan de stopverboden en reed over de autoroute over de aankleding hoefde niet zuinig gedaan te worden. 
verder om in een dorp de snelweg af te slaan. Gelukkig was er Veel bloemen, groenaankleding, luxe tenten en fraaie afrastering. 
geen politiecontrole en lukte deze actie. In het dorp hadden wij Kortom, het was echt af. De organisatie was erg goed, een 
iemand gevonden die zijn weitje ter beschikking wilde stellen kampioenschap waardig. Er kon zo een W.K. gereden worden. 
waar wij overnachten mochten. Heerlijk gras en koelte voor Je kan het zo gek niet noemen, of er was voor gezorgd, water in 
Cherain, een eigen plek voor ons waar niemand kwam. overvloed, ijs, genoeg toiletten, prima uitgezet parcours, veel 
Schitterende natuur. In het dal tussen bergen, veel groen, een waterposten onderweg voor mens en dier…
snelstromende enorme beek van kraakhelder gletsjerwater naast Enige minpunt was het gebrek aan kennis van buitenlandse 
ons plus… een treinstation. De eerst keer dat een trein talen. Het secretariaat kende alleen Italiaans. Beetje vervelend als 
langskwam ging Cherain uit zijn dak. Vanwege de bergen klonk je met vragen zat. Alleen de organisator Fausto, sprak goed 
het lawaai veel sterker. Er kwamen echter zeer veel treinen en één Engels. We hebben hem best vaak lastig moeten vallen met soms 
uur met tientallen treinen later was Cherain totaal aan treinen onbenullige vraagjes, terwijl hij het druk genoeg had. 
gewend geraakt. Hij keek er niet meer van op of om. Wij Er werd vooraf een opening gehouden, met persconferentie en 
hebben echter geen oog dicht gedaan. Het lukte maar niet er de briefing er achteraan. Geweldig mooi in een luxe hotel, veel 
door heen te slapen. pers, minder deelnemers. Wij waren er braaf wel en weten nu 

waarom er zo weinig deelnemers waren. De hele babbel, verzorgt 
Met een opgefriste Cherain (turgor 1) de 2e dag weer verder. door vele bobo's die elkaar in vlot tempo opvolgende, ging in 
De Gottardtunnel was inmiddels open en hierna ging de reis het Italiaans, duurde uren (zonder overdrijving) en ging alleen 
verder vlot door Zwitserland. Qua landschap een schitterend maar over PR van Gubbio en wedstrijd. Voor zover wij dit 
land trouwens om doorheen te reizen. We genoten van het konden beoordelen dan, want veel begrepen we er niet van. 
uitzicht. Zo anders was het bovendeel van Italië dat wij van De briefing stelde niets voor, er werd gewoon niets medegedeeld. 
midden tot rechts doorkruisten, een kale, uitgestorven, doffe Op het eind werden de hoogwaardigheidsbekleders wakker 
zooi in een saai plat landschap. Wel vlotte de reis en Cherain gemaakt, zij waren niet meer nodig. Zij mochten naar huis. 
begon te drinken en stond veel meer ontspannen op de wagen. Hierna moesten we nog het e.e.a. aanhoren en toen mochten 
We naderden het eind van onze reis en moesten de snelweg ook wij godzijdank weg. Wij waren, op de sprekers na, nog de 
verlaten, naar beneden dieper Italië in. Binnen een half uur enige in de zaal want alle anderen waren reeds afgedropen. Een 
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Op 30 en 31 augustus jl. vonden de Nederlandse Nationale Kampioenschappen 
plaats in Renswoude. De schitterende accommodatie “HC de Schalm” van de familie 
Boonzaaijer leent zich uitstekend voor het houden van een dergelijk evenement. 
Het besluit de NK samen te voegen met de Arabissimo en Darc Futurity Show gaf 
extra cachet aan het geheel. Ook de weersomstandigheden droegen bij in positieve zin.

O

NEDERLANDSE 
KAMPIOENSCHAPPEN NATIONALE 2008

Door Marga Sanderse
Foto’s Jan Kan
 
Op zaterdag begon de keuring met de hengstveulens, de 
deelname aan deze klasse was zo groot dat het was 
onderverdeeld in twee rubrieken.
In de 1e klasse was de eerste plaats voor de Valerio Ibn Eternity 
zoon Yokidoki F met 180 punten. Yokidoki's moeder is 
Yarra/Abakan. Fokker en eigenaar: Mevr.H.A.M. Kuijf-van der 
Zwet van Forelock's Arabians uit Nieuwkoop.
De rubriek werd gejureerd door twee juryleden, te weten Mevr. 
C.J.W. Modderman-van Dorssen uit Nederland  en Mevr. C. 
Bourghardt uit Zweden. Mevr. C. Jamar- Demeersseman uit 
België jureerde de beide hengstveulenrubrieken niet mee 
aangezien er een veulen van een van haar hengsten mee deed, 
zodat er op deze manier geen sprake kon zijn van eventuele 
belangenverstrengeling. De 2e plaats met 176 punten was voor 
Gassur (MM Sultan x Gertruda/Drug) van fokker en eigenaar 
A.J.J. v.d. Velden uit Groenekan.

Opnieuw een 1e plaats voor Forelock's Arabians. Dit keer met Na de eerste klasse hengstveulens de zadelrubriek voor hengsten 
een veulen van hun hengst SA Movin'Star uit LA Belle/Abakan. en ruinen. Van de vier ingeschreven paarden startten er helaas 
La Vie Est Belle F behaalde 279 punten. Ook de 2e plaats was maar twee. De 1e plek was voor Saroon (Sjapoer x Zita) 
voor een Forelock's fokprodukt: Valentyna F (Psytadel x gereden door zijn eigenaresse Nicole Fremeijer. Tweede werd 
Veronia/Abakan) met 272 punten.Riki's Shabri (Veteran x Esmira) met amazone Annelieke Stoop.
 In de tweede rubriek hengstveulens opnieuw een eerste plaats 
Kampioen bij de hengstveulens werd Valerio “F”, reserve voor een Valerio Ibn Eternity zoon met maar liefst 2 keer 20 
Yokodoki “F”. Bij de merrieveulens was het Kampioenschap punten voor beweging en een totaal van 184 punten. Valerio F 
voor La Vie Est Belle “F” en reserve Valentyna “F”. Een uit de merrie Valeta F v.Almonito is eveneens gefokt en in 
ongelofelijk succes voor de familie Kuijf.eigendom van Forelock's Arabians in Nieuwkoop.
Blijdschap en verdriet wisselden elkaar af tijdens het emotionele Een mooie tweede plaats, 
moment toen de dochters van onze nog maar zo kort overleden met 179 punten, was voor 
voorzitter van het AVS, Hannie Wehkamp, de jaarlijks M.A. Djaranik (Aranik 
terugkerende “Hannie Wehkamptrofee” kwamen uitreiken aan Kossack x Djaikha/ 
het beste veulen van de Nationale Keuring. Deze prijs was voor Nadejni) gefokt en in 
La Vie Est Belle.eigendom van de familie 
 Jimmink uit Sint Pancras.
Vijf deelneemsters presenteerden zich in de rubriek 4 en 5 
jarige merries. De prachtige en fantastisch bewegende merrie Bij de zadelrubriek 
Raville “P” (Durango x Rigona) eiste terecht de 1e plaats voor merries wederom twee 
zich op. Met een keer 20 voor type en twee keer 20 voor deelnemers. Eerste werd 
gangen scoorde ze maar liefst 278 punten. Raville is gefokt Maartje Leliveld met haar 
door dhr L. Schutrups uit Kibbelveen en in eigendom van merrie Yasmila 
dhr. J.C. van Duyvenbode uit Zwinderen. Raville presteert ook (Boomerang x Yola) De tweede plaats was voor Marianne 
uitstekend onder het zadel, waaruit blijkt dat schoonheid en Wijdenes met Zalinda (Elton x Zsi-Zsi).
prestatie wel degelijk heel goed kunnen samengaan. Tweede  
werd ZA Cafirah (ZA Perlamon x CA Estada) met 265 punten. Vanaf de rubriek merrieveulens werd gejureerd door drie 
ZA Cafirah is gefokt door Yeguada El Ranchito BV in Ettenleur juryleden, vandaar de hogere totalen.

Valerio F

De ’Hannie Wehkamptrofee’ was voor La Vie Est Belle F

bewijs dat wij op meerdere vlakken met recht endurancemensen meegenomen te hebben voor dit terrein. Een paard met klimgeit 
van de lange adem genoemd mogen worden! genen, harde sterke voeten, goed krachtig lijf en de wil om door 
De wedstrijd zelf was geweldig. Een schitterend parcours. te gaan. Deze wedstrijd leerde ons dat Cherain prima met de 
Een van de mooiste, zo niet DE mooiste, die ik ooit gereden hitte om kon gaan. Wel bleef zijn ademhaling minutenlang aan 
heb. De prachtige heuvels met verre panorama's waarin de zon de hoge kant. Tijdens de rit werd Cherain erg goed gegroomd. 
opkwam, het afwisselende landschap. De kenmerkende Hiervoor namen we alle tijd. We zagen de positieve gevolgen 
indrukwekkende cypressen. De verschillende groene kleuren hiervan duidelijk. Jammer dat we de finish niet mochten halen, 
tegen de aarden tinten gevuld met vele bloemensoorten. maar wat een geweldige wedstrijd.
De vlinders die op deze kleuren afkomen. De muur van geluid De Belgen waren oppermachtig. Ze wonnen zowel individueel 
van krekels en sprinkhanen. De geuren, afgewisseld kruidig met als teamgoud. De winnaar Karin met haar Poespas kwam heel 
bloesem. Al je zintuigen worden er gestreeld. Al rijdend ont- overtuigend over de finish en liep nog zeer soepel en wakker zijn 
stond de spreuk; “Eerst Gubbio rijden en dan mag je sterven”. laatste voordraf. 

Hierna gingen wij allen op vakantie. Pauwlien en Leo reisden 
Het was zwaar. Het is met recht een van de zwaarste wedstrijden. door naar Kroatie (meen ik) en Marga en Jaap en wij bleven in 
Echt flinke heuvels, veel hoger en steiler dan in de Ardennen. Italië. Lekker nog wat langer van dit schitterende land genieten. 
Geen enkel plat stukje. Continu zwaar werken. Erg heet, vooral Wijs geworden van de heenreis besloten we niet meer over dat 
in de heuvels waar de wind wordt tegengehouden en de hitte moeilijke Zwitserland terug te gaan maar heel Italië door te 
weerkaatst tegen de lichte omgeving. Alleen maar stenen paadjes, reizen tot aan de linkerkant waar we onder het meer van Genève 
afgewisseld door kilometers asfalt dat ook nog eens glad was. de grens naar Frankrijk wilden oversteken om zo omhoog naar 
Geen paden met struikelobstakels. Dus wel eerlijk terrein. Puur huis te gaan. Cherain reisde goed, dronk en at goed en bleef 
technisch rijden. Elke pas oplettendheid met pure spierkracht monter en vrolijk. Het was een schitterende reis langs de kust 
vereist. Althans, de eerste helft. Hierna werd het makkelijker. van Italië aan de Middellandse Zee tot we aan de bergkam die 
T/m de 95 km is het loeizwaar. De laatste 3 lopes zijn zelfs ons scheidde van Frankrijk belandde. Hier hield de reis op. 
makkelijk te noemen. Het is de kunst je paard hiervoor heel te We waren van plan om door de MontBlanc tunnel te reizen. 
houden. De meeste gingen ook in de eerste 3 lopes ten onder. De douane floot ons echter terug. Nu bleek onze vrachtwagen te 
Zo ook Cherain. Eigenlijk was hij in de 2e vetgate al niet rad en oud te zijn. Men was bang dat we teveel roet in de tunnel 
verwachtte ik eruit gehaald te worden. Ik kreeg echter een re- zouden blazen. Ons goedkeuringsrapport van de vrachtwagen, 
check. We hadden dus de tijd aan Cherian te werken. Goed compleet met keurige onder de grenzen blijvende roettest mocht 
verzorgd en los gemasseerd liep hij de re-check keurig en mocht niet baten. De wagen was te oud en mocht niet door, punt uit. 
verder. Bij aankomst op de 3e gate was het voorbij. Dit viel niet De mogelijkheden: helemaal terugreizen en weer door 
meer weg te strijken en na de 1e passen kreupel aandraven hield Zwitserland of nog meer terugreizen en door Duitsland. Of het 
ik stop en meldde mij af. Wat het euvel was/is is niet bekend. bergpaadje dat over de MontBlanc ging. We hadden nog maar 
Tot heden loopt Cherain bij tijd en wijlen licht onregelmatig. één reisdag, hierna stonden de volgende klanten al weer op onze 
Eigenlijk zie je er niets aan maar ik voel het wel. Hij moet stoep. We hadden dus niet veel keus.
hiervoor naar de kliniek voor verder onderzoek, maar de tijd We overnachtten in de bergpas op een wederom een schitterende 
ontbreekt. Over een paar weken hoop ik een gaatje in onze plek waar Cherain lekker in het gras kon staan. Er was die nacht 

agenda te kunnen vinden. een giga onweer dat in de pas bleef hangen. De bliksem en 
Cherain heeft de wedstrijd keurig gelopen. donder knalde urenlang links en rechts naast ons neer. Cherain, 

Hij had geen last van de harde bodem. inmiddels bomproef geworden door al die treinen, keek niet op 
Zijn kreupelheid had hier, naar of om. Gelukkig maar want er was een dichte nevel verschenen, 

mijn gevoel, niets mee te je zag geen hand voor ogen!
maken maar heeft De volgende ochtend begon onze klim over de Mont Blanc. 
een andere oorzaak 15 km omhoog, 15 km omlaag. We hebben hier 4 uur over 
gehad. Hij kon de gedaan en hebben enkele spannende momenten gehad met 
heuvels prima aan. tegenliggers en haarspeldbochten. De weggetjes werden steeds 
Zijn pols liep er smaller en er was ook geen vangrails meer… Een uitzicht alsof je 
niet noemens- als vogel rondvliegt. Tot je naast het weggetje waar je op rijdt 
waardig van op. kilometers ver naar beneden kan kijken en je hoopt hetzelfde 
Ik hield deze uitzicht niet als engel te moeten meemaken. Indrukwekkend. 
onder de 130. Deze reis zal ons altijd bijblijven. 
Dit betekende dat In Frankrijk betaalden we ons blauw aan tol en kregen we een 
de flinke heuvels melding van een 14 km lange file met advies een andere 
in stap genomen reisroute te nemen. Dus gingen wij de snelweg af om 75 km 
werden. Hij kon lang binnendoor te kruipen, terug de snelweg op te gaan om na 
het ook in draf 10 km tot de ontdekking te komen alsnog achter in de file te 
maar ik wilde mogen aansluiten; deze was 120 km eerder aangegeven... 
absoluut geen Al met al kwamen we flink verlaat midden in de nacht thuis. 
methabole risico's Zowel paard als mensen hadden de reis goed doorstaan. 
nemen. Ik had het We hebben meer mogen meemaken dan ooit verwacht. 
gevoel het juiste Letterlijk half Europa doorgereisd. Wat een wedstrijd, wat een 
paard geweldig Italië, wat een vakantie, wat een fascinerende reis. 

avs magazine
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prestatie wel degelijk heel goed kunnen samengaan. Tweede  
werd ZA Cafirah (ZA Perlamon x CA Estada) met 265 punten. Vanaf de rubriek merrieveulens werd gejureerd door drie 
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Valerio F

De ’Hannie Wehkamptrofee’ was voor La Vie Est Belle F

bewijs dat wij op meerdere vlakken met recht endurancemensen meegenomen te hebben voor dit terrein. Een paard met klimgeit 
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tegen de aarden tinten gevuld met vele bloemensoorten. maar wat een geweldige wedstrijd.
De vlinders die op deze kleuren afkomen. De muur van geluid De Belgen waren oppermachtig. Ze wonnen zowel individueel 
van krekels en sprinkhanen. De geuren, afgewisseld kruidig met als teamgoud. De winnaar Karin met haar Poespas kwam heel 
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Hierna gingen wij allen op vakantie. Pauwlien en Leo reisden 
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aanwezig Arabisch Volbloedpaard wat, aantoonbaar, op 
bijzondere wijze gepresteerd heeft in de sport, de show en/of 
fokkerij, in het heden of verleden, liefst op veelzijdig en 
internationaal niveau.
Dit jaar aan Anthal en zijn eigenaresse, Abigail Ligthert van 
Arabian Fantasie, de eer om deze trofee in ontvangst te nemen. 
De elitehengst Anthal (Komplekt x Olympia Dennenoord) 
werd geboren in 1984 bij Liberty Arabians. Hij is meervoudig 
Kampioen en heeft ongeveer 100 nakomelingen voortgebracht. 
Een compleet overzicht van al zijn successen en die van zijn 
nakomelingen is te vinden op de site van Arabian Fantasie.
 
Junior Kampioen merries werd WMR Verena, reserve 
Kampioen Naokana Kossack.
Nog een klasse te gaan en wel de 4 jaar en oudere hengsten. In 

deze rubriek streden slechts drie paarden om de 
hoogste eer, waarbij de 1e plaats tevens de 
Kampioenstitel senior hengsten inhield.De eerste 
twee hengsten leverden een spannende competitie. 

 Kunar “T” (Nadir I x Kupona) zette Met een punt meer dan de nummer 2 en tevens 
z'n beste beentje voor in de rubriek 3 reserve Kampioen Amalfi, mocht M.M. Sultan 
jarige hengsten en eindigde op de 1e (Kubay Khan x Alaska QQ) de Kampioenstitel 
plaats met 272 punten, waaronder Senior hengsten 2008 mee naar huis nemen. Zijn 
een 20 voor beweging,  voor de op puntentotaal kwam uit op 278. Met een 20 voor 
Tersk gefokte Nubiec met 264 type, een 20 voor hoofd/hals en twee keer 20 voor 
punten. Kunar “T” is gefokt door beweging een waardig kampioen. M.M. Sultan is 
L.Schutrups en in eigendom van Jan gefokt door M. Huisman uit Ermelo en in 
Kan en de Kossack Stud. Nubiec's eigendom van Arabian Fantasie VOF, Rijssen. 
eigenaar is Nurlan Tlevlesov, Ook Amalfi (Enzo x RD Bey Shahmpane) wist 
Amsterdam. een 20 te bemachtigen voor beweging. Amalfi is 
Alweer mocht de familie Kuijf de 1e gefokt door Dr. P. Delpozzo en Brent Stone USA. 
prijs in ontvangst nemen. Dit keer in Eigenaar is mevr. Bakker Berendsen uit Wesepe.
de rubriek 3 jarige merries waar  
Yzy”F” (Psytadel x Yakima) haar Twee paarden kwamen in aanmerking voor de 
klasse won met 273 punten. 2e werd titel Best gefokt Nederlands paard. Zowel 
Si Shamara (Shamal Ibn Kendal x Raville”P” als M.M. Sultan zetten de prachtige 
Markisja/Markema) met 271 punten. score van 278 punten neer en werden beide uitgeroepen tot 
Zij is gefokt door M.C.Hoebeke, De Kiel en in eigendom van Best gefokt Nederlands paard. 
dhr.M.C. Sander uit Haarlem. Het best bewegende paard van de zondag was Kunar “T”.
 Al met al een zeer geslaagd en veelzijdig weekend, waarbij het 
De Liberty-klasse was weer hersteld in oude glorie, zonder publiek naast de keuring ook getuige kon zijn van de diverse 
verkleedpartijen, en het was weer ouderwets genieten van de onderdelen van de Arabissimo of een kijkje kon nemen bij de 
spetterende gangen van sommige paarden, maar ook van de Futurity Show van de DARC, waarin tweejarigen op hun 
twee uiterst charmante en kundige voorbrengsters die niet voor potentiële sportkwaliteiten werden beoordeeld.
elkaar onderdeden in hun relatie met het paard. Uiteindelijk 
werd de hengst Papillon met Kaylee de Jong winnaar met 286 
punten voor Tara den Hartog met de merrie Pribaltika, die 284 
punten behaalde.
Kampioen Junior hengsten werd Kunar “T”, reserve Kampioen 
Masud”T”, beide hengsten zijn gefokt door L. Schutrups uit 
Kibbelveen en de “T” staat voor de stalnaam van de heer 
Schutrups “ Trianta”. Vermeldingswaardig is dat beide hengsten 
uit dezelfde moeder komen, de stermerrie Kupona (Kupol x 
Rigona) Rigona is weer de moeder van Raville “P”, Kampioen 
senior merries 2008.
 
In de wandelgangen vroeg men zich al af waarom Anthal op het 
terrein aanwezig was. En hij was er niet zomaar. De WAHO 
trofee 2008 was voor hem. Deze plaquette komt jaarlijks toe 
aan een in Nederland gefokt, geregistreerd en nog steeds 

en in eigendom Sultan x Primadonnah) gefokt en in eigendom van T.J. Kuipers 
van S. Zonneveld- uit Hichtum, vlak voor deze keuring is deze ruin verkocht aan 
Fischer. Met A.M. Maclaine Pont-van der Wal.
eveneens 265 was  
de 3e plaats voor Vier eenjarige hengsten streden om de eer. Masud “T” 
BB Jhadenz (Massimo Ibn Mirokan x Kupona) dwong de 1e plaats af 
(Enzo x FA Jada) met 273 punten. Hij is gefokt door L. Schutrups uit 
Fokker: North Kibbelveen en in eigendom van mevr. P.R. Mulder uit 
Arabians San dezelfde plaats. Een knappe 2e plek was er voor MA Kailash 
Vicente, (Kubinec x Lunara) met 269 punten waaronder een 20 voor 
eigenaar: E.W.Th. hoofd/hals. Fokker M.C. Jimmink en eigenaar 
Bakker. Wesepe. C.L. de Graaf-Wolf uit Spakenburg.
Veruska Bij de eenjarige merries slechts drie deelneemsters. De 1e plaats 
Monpelou (Duval voor de MM Sultan dochter WMR Verena uit de Balaton-
x De Monpelou's dochter Verdjina. Fokker en eigenaar A.M. Maclaine Pont-
Charoon) van der Wal uit Laar (DL). Naokana Kossack werd 2e met 
veroverde de 1e 268 punten. Ook hier werd weer een 20 uitgedeeld, dit keer 
plaats bij de 6 t/m voor type. Noakana is een dochter van Aja Shakakhan uit de 
13 jarige merries merrie Naomi C Kossack. Ze is gefokt en in eigendom van 
met 272 punten de Kossack Stud uit Beemster. 
waaronder twee Ook drie deelnemers bij de 2 jarige hengsten. In deze rubriek 
keer 20 voor was de kwaliteit duidelijk wat minder. 1e werd M.A.Nadesh 
beweging. (Sivmen x Lunara) met 257 punten. Fokker M.C. Jimmink en 
Veruska is gefokt eigenaar C.L. de Graaf-Wolf . 2e Nicolas (Aja Shakakhan x 
door mevr. Van Nairobi) Gefokt op Tersk Stud RL en in eigendom van Igor 
Schaik-Tjerkstra Botchkarev uit Amsterdam.
en in eigendom Wederom drie deelneemsters bij de 2 jarige merries. Met 268 
van Tanja Valerius punten was de 1e plaats voor BB Jhadore (Amalfi x FA Jada) 
uit Rohl.DL. fokker en eigenaar E.W.Th. Bakker Berendsen uit Wesepe. De 
Tweede werd Kubinec dochter Yody “F”  uit de merrie Yosshima werd 2e met 
Amira (Prognoz x 266 punten. Fokker en eigenaar H.A.M. Kuijf - van der Zwet, 

Rigona) met 269 punten. Amira is gefokt door L. Schutrups uit Forelock's Arabians, Nieuwkoop.
Kibbelveen en in eigendom van W.A. de Boer, Schildwolde.
Bij de rubriek 14 jaar en oudere merries was de oudste de beste. 
Djaikha (Nadejni x Djanetska) de 20-jarige merrie van de 
familie Jimmink uit Sint Pancras werd 1e met 266 punten. 
Djaikha is gefokt door G.H. Hoogewerf uit Winkel. De 2e 
plaats was voor de 14 jarige Dania (Negasimyi x Dikcia) met 
263 punten. Dania is gefokt op Tersk Stud in Rusland en 
eigenaar is M. v.d. Marel uit Zwartewaal.
Hierna werden de sterpredikaten 2008 uitgereikt aan de 
verschillende merries en een ruin die dit predikaat het 
afgelopen jaar hadden bemachtigd.
Het Kampioenschap bij de Senior merries ging naar Raville “P” 
Reserve Kampioen werd Veruska Monpelou.
De zaterdag van de NK werd afgesloten met de huldiging van 
het best bewegende paard van die dag, Valerio “F”. 
 
Zondag viel aan de ruinen de eer te beurt om de spits af te 
bijten. De top drie was van opmerkelijk goede kwaliteit en 
lagen qua punten erg dicht bij elkaar. De 1e plaats was voor 
L.A. Jamal (L.M. Lamee x Lestokada). Hij behaalde 271 
punten waaronder een 20 voor type. Fokker is Lucky Swart en 
eigenaar J.R.M. Steeman uit Egmond Binnen. Ook was Jamal 
deelnemer aan de Arabissimo, wederom een waardige 
vertegenwoordiger van het veelzijdige Arabisch Volbloedpaard. 
De 2e plaats met hetzelfde puntentotaal was voor Nodatel 
Kossack (Pobeditel x Nalatonna), gefokt door de Kossack Stud 
en in eigendom van Mevr. C.G. de Haan uit Amsterdam. Met 
slechts een puntje verschil op de 3e plaats Don Sultan (MM Kunar T

Raville P

Veruska Monpelou

MM Sultan

Papillon met 
Kaylee de Jong

Anthal, winnaar WAHO trofee 2008
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Veruska Monpelou

MM Sultan

Papillon met 
Kaylee de Jong

Anthal, winnaar WAHO trofee 2008
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H
Door Toto Modderman Opvallend was de saamhorigheid tussen zowel mensen, paarden 

als honden, het leek een grote familie, er werd geen onvertogen 
Het telefoonnummer bewaarde ik echter goed. Nadat ik tot woord gehoord, terwijl hele families campeerden ook met 
voorzitter van de ECAHOsportcommissie werd verkozen, kleine kinderen. Honderd procent sportief. Opvallend  en 
nam ik weer contact op. Toen bleek er al enige jaren een verheugend was de kwaliteit van de deelnemende paarden, bij 
Scandinavisch Sportkampioenschap te bestaan met meer dan het springen 1.10 mtr deed een nationale showkampioen 
50 deelnemers uit verschillende Noordeuropese landen. hengst mee met succes. Er was zelfs voor het  Zweedse 
Wij hielden contact en ik besloot deze wedstrijd te gaan Kampioenschap springen 
bezoeken om op de hoogte te zijn van wat daar in het hoge een 1.20 mtr parcours  
noorden gebeurt. Het wedstrijdterrein ligt een 150 km ten opgebouwd waar vier van 
noorden van Stockholm, heeft een grote binnenmanege waarin de zes deelnemers zonder 

een 20 x 60 m problemen rondkwamen. 
dressuurbaan Het kan dus echt, dit was 
uitgezet kan worden, bemoedigend!!! Het hele 
twee buitenmaneges, ECAHO allround 
vaste stallen programma voor western en 
gebouwd voor klassieke sport werd 
wedstrijden, en een afgewerkt volgens het 
enorme hoeveelheid groene boekje. De hoogtes 
weilanden, van zowel springen als de 
gedeeltelijk in cross waren aan de juiste 
gebruik voor paarden maat, dus eigenlijk had deze 
van de eigenaar. wedstrijd een hogere 
Vaste stallen voor sportkwaliteit dan de EK in 
wedstrijden zijn in Stadl Paura. Dit werd ook 
een langgerekt land bevestigd door de grote 

als Zweden een noodzaak, sommige deelnemers hadden tussen successen van de Zweedse 
de 700 en 900 km gereisd!! Het werd een onvergetelijk deelnemers aan dit 
weekend met mooi weer, stralende zon met een briesje, hoe kan kampioenschap, individueel 
het ook anders zo vlak bij de Oostzee, waardoor de temperatuur goud in springen en cross, 
niet te hoog werd. De organisatie was perfekt, maar liefst 45 brons in de allround 
mensen waren in touw om deze wedstrijd te maken tot wat het klassiek, de prix St. 
was. Het liep gesmeerd, de omroeper was zeer ter zake kundig George en cross en nog 
en rende van de ene western naar de andere klassieke discipline. enkele western successen.

Aangeboden: jaarlinghengst 

Aangeboden: Arabische 
Volbloed hengst (1994)

Domaine Le Colas Chavet

Aangeboden: Podhajsky

Te mooi om te ruinen: 
jaarlinghengst, puur Spaans x 
Crabbet! Daarom gezocht 
lieve nieuwe eigenaar. 
"Musts": Ruimte, gezelschap 
en aandacht. 
Meer informatie: 
p.peizel@hetnet.nl
Prijs: € n.o.t.k.

V: Vatican 
vm: Prononce, beleerd, 
leergierig, houdt van 
aandacht, verkoop wegens 
tijdgebrek, Meer informatie: 
tel. 06-23340885. 
Prijs: € n.o.t.k.

Bed & Breakfast/ 
Paardenpension
Meer informatie:
dijkstra.claudia@wanadoo.fr
www.veulenopfok.nl 
tel. 0033.248631233

Mooie hengst 4 jaar, goed karakter.
Vader Sheikan Star, prestatiehengst. 
Moeder: El Pascha 
Meer informatie: tel. 00 32 11664700(België)
of e-m
Prijs: € n.o.t.k.

ail boonmanblok@skynet.be
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BELANGRIJK

PAARDENMARKTNa de Europese Kampioenschappen in Deurne (2002) kreeg ik een telefoontje 
van de Heer Joran Ericsson om meer informatie over deze wedstrijden. 
Helaas moest ik hem toen vertellen dat de volgende EK zeker niet in 
Nederland zou plaatsvinden. 

SCANDINAVIAN
CHAMPIONSHIPS

17-20 JULI 2008 IN 

SPORTHORSE 
STRÄNGNÄS 

Johanna Frunck met Shejk el Kashmir, 
winnaar springen en allround in Zweden

Eva Aternell Hagen met Virgio 
Pijano,  winnaar speed in 
Oostenrijk, brons in de cross
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10DE VRAGEN AAN...NIEUWE       

Door Annelieke Stoop 7. Wat is het mooiste/leukste moment dat u ooit heeft 
meegemaakt met de paarden?
Toen mijn hengst, Heroij, goedgekeurd werd voor het AVS 1. Kunt u zich even kort voorstellen?
en NRPS en kampioen werd bij dressuur en springen bij Mijn naam is Sjaak van de Voort en ik woon in Hollandsche 
de hengstenkeuring van het NRPS. Er zijn eigenlijk veel leuke Rading. Ik bezit negen Arabische Volbloed paarden. Het is voor 
momenten te noemen. Ik vind het mooi om te zien hoe mij een hobby (beetje uit de hand gelopen hobby).
de harmonie is tussen de paarden als ze in een kudde lopen 

2. Wat is uw betrokkenheid met het Arabisch en ook als ze trots gaan showen.
Volbloedpaard en hoe is dat zo gekomen?
Mijn vader had één paard gekocht voor zijn kleinkinderen. 8. Hebt u wel eens specifieke karakterproblemen 
Ik had toen een supermarkt. Een vertegenwoordiger die bij mij meegemaakt met paarden en hoe heeft u deze opgelost?
in de zaak kwam vertelde over zijn Arabische Volbloed paard. Ik negeer meestal slecht gedrag en beloon goed gedrag. 
Ik ben toen gaan kijken en mee geweest naar een keuring in Ik zorg dat ze vertrouwen in mij hebben. En met Arabische 
Ermelo. Dat ras fascineerde mij zo erg, dat ik er een heb paarden moet je veel geduld hebben.
gekocht uit Engeland. Dit was ongeveer 28 jaar geleden. 
Het was een merrie die bijna nooit in handen was geweest 9. Wat zou u anders willen zien binnen de 

Arabierenwereld en/of het AVS? Hoe zou u dit veranderen?en altijd los in de natuur had gelopen, dus het was wel gelijk 
Ik zou willen dat de paarden bij keuringen niet zo opgejaagd een uitdaging.
worden. Ze staan vaak te shaken op hun benen in de ring. 
Dit zou veel strenger aangepakt moeten worden. 3. Welke bloedlijn spreekt u het meeste aan?
Ook wil ik dat er meer aandacht aan voeding wordt besteed. De Russische en de Egyptische bloedlijn.
Ik ben ervan overtuigd dat voeding veel invloed heeft op de 

4. Fokt u met een bepaald doel voor ogen en prestaties van (Arabische) paarden in de sport. Bij te veel 
hoe probeert u dat te bereiken? voeding, te lange weidegang bij hoog fructaan, gaan de 
Ik vind beweging en karakter belangrijker dan een mooi plaatje. prestaties in de sport achteruit. Over het algemeen krijgen ze 

dan meer voeding dan ze kunnen verwerken. Ik zie veel te vaak 
5. Hoe bepaalt u welke hengst het beste geschikt is paarden vast zitten in hun schouders of een rare bespiering 
voor een bepaalde merrie? hebben. Als je alleen naar hun bouw zou kijken moeten ze 
Ik fok niet veel veulens. Als ik echt een mooie hengst zie, veel beter kunnen bewegen.
dan kijk ik welke merrie het beste bij deze hengst past.

10. Tot slot: Welke goede raad zou u de jeugdleden van 
6. Hoe bereidt u uw paarden voor op een show? het AVS willen meegeven?
Ik ga niet zo vaak naar een show met een paard, meestal help ik Kijk naar je paard, je kunt er veel van leren. Heb veel geduld 
mee met de voorbereiding van een show en probeer ik er zo veel en laat de paarden hun trots houden.
mogelijk voor te zorgen dat alles tijdens de show op rolletjes 
loopt. Als er op het laatste moment dingen geregeld moeten 
worden of als er problemen zijn probeer ik dat op te 
lossen. Voor een show moet je alles goed 
voorbereiden, je paard moet snappen wat er 
verwacht wordt. Ik vind het voorbrengen in 
de ring wel een apart vak, het vergt veel 
oefening voor de voorbrenger om een paard 
in een paar minuten op z´n best te 
presenteren. 
Ik vind het mooi om te zien als een paard 
helemaal gefocust is op zijn voorbrenger en 
heel trots gaat showen in de ring zonder 
enige vorm van angst. Ik vind het walgelijk 
om te zien als een paard staat te shaken bij 
het stil staan voor de jury of als er 
constant een ruk aan hun hoofd wordt 
gegeven, de show lijkt mij voor het paard 
dan meer een traumatische ervaring.
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