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M
Met de hengstenkeuring is het seizoen nu echt begonnen. 
Na een winterslaap hebben de leden elkaar weer kunnen 
ontmoeten en dat is – als ik naar het forum kijk – goed 
bevallen. Iedereen heeft het naar zijn zin gehad en kijkt men 
uit naar de komende shows.
Gelukkig zijn we weer in het bezit van een derde nationale 
C-show en ik hoop dat het een even spetterende show zal zijn 
als de C-show die altijd in Exloo werd gehouden. Ik wens de 
organisatoren van de nieuwe show in Raalte alle succes toe, 
waarbij ik natuurlijk ook succes wens aan de familie Jimmink 
en Stoop voor hun C-shows in resp. Oudkarspel en 
St. Oedenrode.
Natuurlijk houdt iedereen zijn hart vast voor de economische 
crisis, maar geen shows betekent ook dat er geen paarden 
geshowd kunnen worden; dat betekent ook schade voor 
de fokkers wat verkoop en dekkingen betreft.
Ik hoop dat de eerste show – de Amateurkeuring – druk 
bezocht zal worden en veel beginnende voorbrengers zich met 
hun paard zullen inschrijven. Laten we er een goed showjaar 
van maken!

Uiteraard wenst het bestuur ook alle liefhebbers van 
de dressuur- en springsport, eventing, endurance, westernsport, 
rensport, aangespannen rijden en uiteraard de recreatieve ruiters 
een goed en succesvol seizoen toe.

Namens het Bestuur
Marianne Dijkman, vice-voorzitter

Op vrijdag 22 mei 2009 zal wederom de ALV plaats vinden op 
de bekende locatie:

Mercure Hotel - Kosterijland 83 - Bunnik

Zaal geopend vanaf 19:30 u – aanvang 20:00 u

De conceptagenda is te bekijken en/of te downloaden via de 
AVS website. Leden zonder internetverbinding kunnen gratis 
op verzoek een concept agenda aanvragen via het 
stamboekkantoor.

Vier weken voor de vergadering zal ook de definitieve agenda 
online geplaatst worden. Ook deze kan zonder kosten op 
verzoek naar u gepost of gefaxt worden.
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Door Karin Zeevenhoven
Foto’s Jan Kan

Het aantal aangeboden nieuw te keuren hengsten kwam op 
negen uit, dat is nog tot daar aan toe, maar de kwaliteit was 
bedroevend. Twee jonge hengsten verdienden een derde premie, 
de rest kwam daar, in de meeste gevallen bij lange na niet aan.

Door de veterinair vastgestelde verdenking van onder andere 
harde spat, OC en OCD, en arthrose kwam meermaals voor, 
de meest bizarre afwijkingen in stand en beweging kwamen 
voorbij, er is zelfs door een jurylid een 35 (op 100) voor benen 
gegeven. Een dieptepunt.

Het feit alleen al dat deze paarden werden voorgebracht, toont 
aan dat er aan de paardenkennis van sommige eigenaren nog de nodige paardenkennis missen en in sommige gevallen voor 
wel wat scheelt. Dat het AVS ze door de regels van de WAHO veel slechtere dan de Nederlandse hengsten kiezen.
moet accepteren als fokdieren is een blamage, op deze manier Meerdere hengsten kwamen veel type tekort, en hoewel de jury 
blijven bewezen erfelijke afwijkingen in het ras aanwezig en echt ook wel oog heeft voor de verschillen in fenotype die er 
breiden zich zelfs uit, wat duidelijk wordt als men ziet hoe in een populatie moet blijven bestaan, is het op zijn minst 
weinig Arabische Volbloeds door een veterinaire (PROK) twijfelachtig wat deze hengsten gaan bijdragen aan het ras in 
keuring komen. zijn geheel.
Dat vele fokkers door het gebrek aan kwaliteit De markt heeft ontegenzeggelijk te lijden onder de 
in de Nederlandse hengstenstapel economische crisis, en vraag het elke fokker: alleen de allerbeste 
een buitenlandse hengst gebruiken, veulens zijn  nog geld waard, slechte veulens zijn zelfs tegen 
is op zich een goede kostprijs niet te verkopen, al was het dekgeld nog zo laag.
ontwikkeling, ware De hengsten die geen premie hebben komen allemaal op een 
het niet dat nog veel of meerdere onderdelen zoveel tekort, dat ze niet als fokdier 
te veel van deze gebruikt zouden moeten worden, ook al hebben ze in sommige 
fokkers ook gevallen wel hier en daar een pluspuntje. Een fokker heeft een 

morele verplichting om niet willens en wetens slechte, 
onbruikbare, onsoortige paarden 
met erfelijke afwijkingen 
te fokken. 

HENGSTENKEURING AVS 2009

In de volgende groep, de 6 jaar oude hengsten, 
kwam oud-kampioen Amalfi in de ring. Door 
zijn prima type en ruime, losse en krachtige 
gangen mocht hij voor de derde maal een 
eerste premie in ontvangst nemen. 
De nummer  twee, Djamal Bahir, heeft aan 
kwaliteit gewonnen maar moet zich met 
een derde premie tevreden stellen. 
Black Velvet sloot de rij.

Bij de 7-jarige hengsten moest de jury helaas 
een eigenaar teleurstellen en de derde premie 
van AR Lekai terugnemen. De enige andere 
hengst, E.L. Ninjo, heeft een mooi hoofd en 
een goed oog en verdiende daar een derde 
premie mee.

De laatste groep hengsten van 8 jaar en ouder, 
werd gewonnen door Aranik Kossack, die een 
allround voldoende indruk maakte en zijn 

tweede premie mocht behouden. Papillon is een zeer opvallend Er zal altijd wel eens een tegenvallend veulen geboren worden, 
paard qua kleur, wat hem een grote favoriet maakt bij veel maar deze hoort dan niet 3-jaar later op de hengstenkeuring 
toeschouwers. Hij mocht meer mannelijk zijn in type en was thuis. Ook een showwinnaar die op fokrijpe leeftijd blijkt een 
in zeer rijke conditie, maar verdient een dikke derde premie erfelijk gebrek te hebben, mag nooit gebruikt worden, 
en de tweede plaats. ES Rivas werd de nummer drie, hij is ruim de hengstenhouder die deze hengst exploiteert, ontloopt
voldoende in type, hoofd en conformatie.zijn verantwoordelijkheid.

Het importeren van 'nieuw bloed' is prijzenswaardig, 
Zonder strijd werd Amalfi kampioen, hoewel al zoveel jaren in en foktechnisch altijd interessant, maar als deze dieren niet 
de schijnwerpers is hij pas 6 jaar oud. Wij zijn benieuwd hoe aan de criteria voor een premie voldoen moet men zich 
hij zich verder ontwikkelt.afvragen of het ras er mee geholpen is. Het fokken met 

hengsten die speciaal voor een tak van de paardensport zijn 
Het gala der geprimeerde hengsten was een succes, daar mag aangekocht of geselecteerd, maar die op de volte in draf niet 
iedereen voor zich zelf beslissen wat hem of haar aan het paard regelmatig zijn, zelfs ronduit kreupel, kan toch geen gezonde 
bevalt, en is het helemaal aan de eigenaar hoe hij denkt zijn gebruikspaarden opleveren.
paard het meest voordelig te presenteren. Verslag van het gala 
wordt door Jaap en Andrea Maclaine-Pont geschreven, omdat Maar op naar vrolijkere zaken: de geprimeerde hengsten.
ik helaas de eerste helft gemist heb.Bij de nieuw te keuren hengsten vielen de 4-jarige Tidal en 

de 6-jarige Black Velvet positief op. 
Tidal komt uit Pools–Russische 
lijnen, heeft een mooi gezicht en 
ruime gangen maar moet zich meer 
los laten in het lichaam.
Black Velvet is een solide, wat zware 
hengst met voldoende type, duidelijk 
gestempeld door zijn vader G Basgier.

Tidal won met zijn score de rubriek 
van de 4-jarige hengsten, KAS Valdes 
werd 2e door zijn constante goede 
scores en Nubiec werd 3e, vooral 
door zijn prachtige hoofd. 
De 4e plaats was voor ZK Kuray, 
die een mooi hoofd en oog heeft 
maar in alles meer mocht overtuigen. 
Deze hengsten kregen alle vier een 
derde premie.

Bij de 5-jarige hengsten was geen 
premie te vergeven, dus geen rubriek.

De jaarlijkse beoordeling van potentiële vaderpaarden van ons stamboek 
is weer achter de rug. De hal was mooi aangekleed, het publiek talrijk, 
het is altijd een fijn weerzien met vrienden die net zo genieten van het 
lijden aan het Arabitis-virus, en toch was het geen feest.

Djamal Bahir RZA

Tidal

Aranik Kossack

Black Velvet K.S.I. Amalfi
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Waar werkwilligheid en 
sportprestaties samengaan!

Feit is, er moet iets gebeuren in Arabieren minnend Nederland.

Als we allemaal inzien dat kwaliteitsverbetering een noodzaak 
is, moet er overwogen worden de regelgeving van 
de hengstenkeuring aan te passen. 
Er staan in Nederland genoeg goede buitenlandse hengsten 
ter dekking, die op een dag zoals deze de hele indruk kunnen 
veranderen, maar die met een buitenlands dekboek de 
aanzienlijke kosten van Nederlandse registratie en goedkeuring 
niet hoeven te dragen. 
Maar de fokkers nemen de moeite niet om deze hengsten 
allemaal afzonderlijk te gaan bekijken. Het centraal tonen 
van deze paarden verrijkt de blik enorm en is zeer leerzaam 
voor alle betrokkenen. 
Neem ze een SCID- en spermatest af en laat ze aan een 
veterinaire keuring voldoen, en sta ze toe op de AVS 
hengstenkeuring, dan is er meer vergelijkingsmateriaal van 
de betere klasse en is het een eerlijke afspiegeling van wat er in 
Nederland aan dekhengsten aanwezig is. De hengsten die dan 
nog weg blijven zullen hoogstwaarschijnlijk niet aan de criteria 
voldoen.

Het Arabische Volbloedpaard is een internationaal ras en 
het fokken is een wereldwijd gebeuren geworden, als wij niet 
meeveranderen blijven we stilstaan. 
En we weten allemaal wat dat betekent.
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RAPPORTEN HENGSTEN 
TIDAL 4 jaar Grafik Turbina J. Matwijiszyn (Polen) R.C. Biemans, Drachten

Naam hengst Leeftijd  Vader Moeder Fokker Eigenaar

Een typische hengst met een mooi oog en een mooi gemodelleerd gezicht.
De hals is kort en de keel is zwaar.
De rug is sterk maar de croupe afhangend.
Het beenwerk is droog en hard maar rechtsvoor komt de pijp met een torsie uit de voorknie, en de 
koot/voet staat frans. De voeten zijn licht ongelijk.

VAN NIEUW TE KEUREN NAAR 3E EXTERIEURPREMIE

VAN NIEUW TE KEUREN NAAR 3E EXTERIEURPREMIE

VAN 3E EXTERIEURPREMIE NAAR GEEN PREMIE

BLACK VELVET KSI 6  jaar G Basgier Sharifa K.S.I. K.S.I. Bruinink M.R. Koomen, Limmen

Naam hengst Leeftijd  Vader Moeder Fokker Eigenaar

Naam hengst Leeftijd  Vader Moeder Fokker Eigenaar

Een hengst met een mooi hoofd en goed type, het oog mocht groter.
De hals is mooi, de schouder is goed van vorm en ligging en de rug is kort.
Een sterke, maar wat zware hengst, met een lage staartinplant.
Aan de hand toonde de hengst geen staartdracht. 
De benen zijn voldoende goed.

AR LEKAI Kais (*Ster * Elite)7 jaar Kaboutershoeve Letina Comb. M. Verheij/A. Heens I. van der Elst

Het type is voldoende, maar het oog is klein.
Het hoofd is lang en bol tussen de ogen.
De hengst heeft een onderhals en is te kort in de nek.
De rug is week en de croupe sterk afhangend.
De benen zijn net voldoende, de gangen kort en weinig krachtig.

Papillon

(KAR Hacedor x V.D. Farilla)

Puur Spaans gefokt en SCID-vrij

Waar werkwilligheid en 
sportprestaties samengaan!

Ter dekking voor 2009

Voor informatie: J.M.D. van Bronckhorst, tel. 06 - 12947701

ZA Barcelano ZA Barcelano 
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Nancy Groenenboom met
Bas Almost June

Gasir

S
af te bijten van het Door Jaap en Andrea Maclaine Pont

Foto’s www.BB-pictures.nl Hengstengala. Helaas zichtbaar 
nerveus, maar goed gereden door 

Scapino BB die met zijn 19 jaar liet zien hoe een Arabier zijn amazone. Als eerste starten 
behoort te bewegen, grandioos. Menig jonge hengst laat nog is niet altijd even prettig.
geen fractie zien van wat deze hengst presteert. Scapino BB Een mooie en verzorgde show 
werd netjes gepresenteerd door Gijs Sallevelt. van Emma Stuive met haar 

sprookjesachtige Crabbet gefokte 
Ook viervoudige Nederlands kampioen MM Sultan met schimmel Aurilla Gold. 
Chris van Schalkwijk liet een geweldige act zien. Deze De speelse harmonie tussen dit 
rastypische hengst kan super ruim bewegen en heeft daarnaast team is een genot om te zien. 
een zeer atletisch lijf. Zeer arrogant toonde hij zich aan het Het westernpaard Scorpio met 
publiek. Een hengst waarvan je kan zien dat hij plezier heeft in Krista Sterrenburg die prachtige 
het showen. galopswissels liet zien en veel rust 

en professionaliteit uitstraalde.
Biblion met amazone en 
eigenaresse Marijke Slok Soede 
met zijn sportieve kinderschare 
met onder andere: in western 
outfit A.F. Koyano, Engelse 

gereden door zijn 
zwangere amazone, 

Shareek, aan de hand de jonge FB Baruschka, oosters 
gekleed Khareem Bizar en eveneens aan de hand 
S.A. Asiyah. Biblion ontving recent zijn dressuurpredikaat 
voor het behalen van de klasse Z met 1 winstpunt.

De Spaanse gefokte Arabische Volbloeden van El Zarabia 
Arabians waren vertegenwoordigd door Z.A Perlamon met 
zijn Spaans uitgedoste berijdster en zijn twee nakomelingen 
Z.A. Desperado en Z.A. Estador.

Het bewegingsmonster dat zijn naam eer aan doet, 
S.A Movin`Star met zijn nakomelingen Laurenzo F 
en Lavinzky F. Wat drukt deze hengst een stempel op 

zijn nafok, deze zijn nagenoeg identiek.

De topsport Arabieren Het optreden van amazone Carin de Graaf-Wolf liet een zeer 
van Zenith Arabians: geconcentreerde RH Menushkin zien die super kon verzamelen 
de veelzijdige kampioen en daarna weer verruimen. Een zeer vriendelijke combinatie 
Lobeke, Sagrand waarbij ontspannenheid, plezier en vertrouwen opvielen.
de dressuurhengst van Durango die eerst als een showpaard door de bak werd gestuurd 
Eveline Calis, en de Spaanse en even later als een braaf rijpaard met zijn voorbrenger Martin 
1e premie hengst Gasir Jimmink op zijn rug begeleid werd door eigenaresse Monica 
gaven een leuke act geheel van Duyvenbode. Super, je moet het maar durven zo`n eerste 
in Arabische stijl.keer op een paardenrug tijdens dit evenement.

Ook alle andere optredens hadden allemaal wel iets unieks; de De elastisch bewegende 
eigenaren zijn druk doende geweest om van hun presentatie iets Russisch gefokte hengst 
bijzonders te maken. De sterke vos Gelimer had de eer het spits Vestival in eigendom van 

keurig gereden door Annelieke 
Stoop.  Riki`s Shabri is weer in ere 
hersteld op top dressuurniveau. 
Complimenten aan de enthousiaste 
familie Stoop en zijn eigenaar de 
heer Poolen.
Aan de hand van zijn voorbrenger 
Chris van Schalkwijk danste de 
Poolse gefokte dressuurcrack Poker 
door de baan, toen hij vrij kwam 
gingen alle remmen los. Misschien 
een idee om Poker volgend jaar voor 
de marathonwagen aan het publiek 
voor te stellen.

Het hengstengala heeft laten zien dat 
het hebben en houden van een 
Arabier iets is dat je voor en met Arabian Fantasie, is een zoon van de elite merrie Verdjina. 
plezier doet! Het is te hopen dat de Naast een bewezen vader paard en showhengst lijkt hij ook alle 
merriehouders door deze hengsten keuring en hengstengala tot eigenschappen voor een goed sportpaard te bezitten.
een bewuste keuze kunnen komen voor hun merrie.De recent door het NRPS erkende hengst Riki's Shabri werd 

HENGSTENGALA 2009

Na de 1e en 2e bezichtiging waarin de bewegingen en het beenwerk van de hengsten 
ons af en toe teleurstelde, was het hengstengala een verademing. Voor ons sprongen 
de optredens van Scapino BB, MM Sultan en het optreden van RH Menuschkin met 
Carin de Graaf-Wolf en het gewaagde optreden van Durango met Martin Jimmink eruit.

PRESTATIEPREDIKAAT DRESSUUR

RH Menushkin

Scorpio

Biblion

Gasir

Z.A. Perlamon

K

AVIV  SHAKIRA, bruine merrie, geboren 27 mei 2002 naar de L1. In de L1 en L2 ging de progressieve lijn stevig door, 
v. Bas Safari v.G Basgier u. Silvana v. G Silkustat er volgden veel eerste prijzen, we ontpopten ons als een ware 

kwelgeest voor de andere ruiters.  Aviv Shakira loopt met veel u. Ja-Venice v. Garwolin u.Ceresca v.Pjotr van Dennenoord
uitstraling, kracht en rythme door de proeven. Omdat Shakira Fokker: Mevr. M. Westra Meijer te Hardinxsveld-Giessendam
nog zo jong was moesten we wachten tot april 2007 met het Eigenaar: Kelsey den Exter te Vogelwaarde
overgaan naar de M1. De eerste wedstrijd op dit niveau 
eindigde met een overwinning, met het compliment van de Kelsey vertelt: Shakira is bij ons gekomen toen ze 3 maanden 
jury:”Kelsey heeft het perfect voor elkaar, de overgangen oud was, een reis van Hardinxveld-Giessendam naar het 
worden goed voorbereid. Daardoor begint ze ieder onderdeel, Zeeuwse Vogelwaarde om nooit te vergeten. Ze is opgegroeid 
zonder haar paard uitbalans te brengen, op de juiste plaats. met mijn pony Nikita, die ik toen dressuurmatig reed. Als ik 
Die voorbereiding mis ik bij heel wat combinaties en dat kost 
punten.”
De overgang naar de M2 verliep ook super. Ik moest het toen 
wel wat rustiger aan doen omdat ik in het examenjaar zat. 
In de winterperiode heb ik alleen meegedaan aan de 
selectiewedstrijden voor de indoorkampioenschappen, waar 
ik als 5e eindigde, waarvan 3 ruiters professionels waren, ik was 
hier heel tevreden mee. In februari 2008 zijn we overgestapt 
naar de Z1, waar ik direct weer winstpunten haalde en als 2e 
eindigde. Ook op dit niveau lijkt ze haar mannetje te kunnen 
staan. Aviv Shakira is erg leergiering pakt de proeven goed op 
en lijkt niet moe te krijgen. Ik ben erg trots op mijn Volbloed 
Arabier, ik heb er veel pleizier van. Ik ga regelmatig met haar 
voor ontspanning een buitenrit maken, dat doet ze heel graag. 
Een droom van mij is om met haar op internationaal niveau 
uit te komen.
Inmiddels is de droom werkelijkheid geworden, Kelsey heeft 
met overtuigend succes deelgenomen in Aken, het was werkelijk 
een openbaring een nog zo jong paard zo te zien presteren. met mijn pony bezig was, vroeg zij ook al om aandacht, ze 
Keurige resultaten 3e met 6,2, even wennen aan de vreemde vond het toen al heel leuk als we met haar bezig waren. In mei 
omgeving, 10e met 6,3, 3e met 6,9 en uiteindelijk 4e in de kur 2005 hebben we haar zadelmak gemaakt, dat verliep zeer 
met 71,25 het ging dus steeds beter. Volgend jaar hopen we voorspoedig. In november 2005 ben ik met haar in de B 
de combinatie weer te zien in Aken en wie weet misschien wel gestart. Dit verliep allemaal voorspoedig en na anderhalve 
op de Europese Kampioenschappen in Stadl Paura. maand in verband met de vele winstpunten gingen we al over 



avs magazine avs magazine

8 9

Nancy Groenenboom met
Bas Almost June

Gasir

S
af te bijten van het Door Jaap en Andrea Maclaine Pont

Foto’s www.BB-pictures.nl Hengstengala. Helaas zichtbaar 
nerveus, maar goed gereden door 

Scapino BB die met zijn 19 jaar liet zien hoe een Arabier zijn amazone. Als eerste starten 
behoort te bewegen, grandioos. Menig jonge hengst laat nog is niet altijd even prettig.
geen fractie zien van wat deze hengst presteert. Scapino BB Een mooie en verzorgde show 
werd netjes gepresenteerd door Gijs Sallevelt. van Emma Stuive met haar 

sprookjesachtige Crabbet gefokte 
Ook viervoudige Nederlands kampioen MM Sultan met schimmel Aurilla Gold. 
Chris van Schalkwijk liet een geweldige act zien. Deze De speelse harmonie tussen dit 
rastypische hengst kan super ruim bewegen en heeft daarnaast team is een genot om te zien. 
een zeer atletisch lijf. Zeer arrogant toonde hij zich aan het Het westernpaard Scorpio met 
publiek. Een hengst waarvan je kan zien dat hij plezier heeft in Krista Sterrenburg die prachtige 
het showen. galopswissels liet zien en veel rust 

en professionaliteit uitstraalde.
Biblion met amazone en 
eigenaresse Marijke Slok Soede 
met zijn sportieve kinderschare 
met onder andere: in western 
outfit A.F. Koyano, Engelse 

gereden door zijn 
zwangere amazone, 

Shareek, aan de hand de jonge FB Baruschka, oosters 
gekleed Khareem Bizar en eveneens aan de hand 
S.A. Asiyah. Biblion ontving recent zijn dressuurpredikaat 
voor het behalen van de klasse Z met 1 winstpunt.

De Spaanse gefokte Arabische Volbloeden van El Zarabia 
Arabians waren vertegenwoordigd door Z.A Perlamon met 
zijn Spaans uitgedoste berijdster en zijn twee nakomelingen 
Z.A. Desperado en Z.A. Estador.

Het bewegingsmonster dat zijn naam eer aan doet, 
S.A Movin`Star met zijn nakomelingen Laurenzo F 
en Lavinzky F. Wat drukt deze hengst een stempel op 

zijn nafok, deze zijn nagenoeg identiek.

De topsport Arabieren Het optreden van amazone Carin de Graaf-Wolf liet een zeer 
van Zenith Arabians: geconcentreerde RH Menushkin zien die super kon verzamelen 
de veelzijdige kampioen en daarna weer verruimen. Een zeer vriendelijke combinatie 
Lobeke, Sagrand waarbij ontspannenheid, plezier en vertrouwen opvielen.
de dressuurhengst van Durango die eerst als een showpaard door de bak werd gestuurd 
Eveline Calis, en de Spaanse en even later als een braaf rijpaard met zijn voorbrenger Martin 
1e premie hengst Gasir Jimmink op zijn rug begeleid werd door eigenaresse Monica 
gaven een leuke act geheel van Duyvenbode. Super, je moet het maar durven zo`n eerste 
in Arabische stijl.keer op een paardenrug tijdens dit evenement.

Ook alle andere optredens hadden allemaal wel iets unieks; de De elastisch bewegende 
eigenaren zijn druk doende geweest om van hun presentatie iets Russisch gefokte hengst 
bijzonders te maken. De sterke vos Gelimer had de eer het spits Vestival in eigendom van 

keurig gereden door Annelieke 
Stoop.  Riki`s Shabri is weer in ere 
hersteld op top dressuurniveau. 
Complimenten aan de enthousiaste 
familie Stoop en zijn eigenaar de 
heer Poolen.
Aan de hand van zijn voorbrenger 
Chris van Schalkwijk danste de 
Poolse gefokte dressuurcrack Poker 
door de baan, toen hij vrij kwam 
gingen alle remmen los. Misschien 
een idee om Poker volgend jaar voor 
de marathonwagen aan het publiek 
voor te stellen.

Het hengstengala heeft laten zien dat 
het hebben en houden van een 
Arabier iets is dat je voor en met Arabian Fantasie, is een zoon van de elite merrie Verdjina. 
plezier doet! Het is te hopen dat de Naast een bewezen vader paard en showhengst lijkt hij ook alle 
merriehouders door deze hengsten keuring en hengstengala tot eigenschappen voor een goed sportpaard te bezitten.
een bewuste keuze kunnen komen voor hun merrie.De recent door het NRPS erkende hengst Riki's Shabri werd 

HENGSTENGALA 2009

Na de 1e en 2e bezichtiging waarin de bewegingen en het beenwerk van de hengsten 
ons af en toe teleurstelde, was het hengstengala een verademing. Voor ons sprongen 
de optredens van Scapino BB, MM Sultan en het optreden van RH Menuschkin met 
Carin de Graaf-Wolf en het gewaagde optreden van Durango met Martin Jimmink eruit.

PRESTATIEPREDIKAAT DRESSUUR

RH Menushkin

Scorpio

Biblion

Gasir

Z.A. Perlamon

K

AVIV  SHAKIRA, bruine merrie, geboren 27 mei 2002 naar de L1. In de L1 en L2 ging de progressieve lijn stevig door, 
v. Bas Safari v.G Basgier u. Silvana v. G Silkustat er volgden veel eerste prijzen, we ontpopten ons als een ware 

kwelgeest voor de andere ruiters.  Aviv Shakira loopt met veel u. Ja-Venice v. Garwolin u.Ceresca v.Pjotr van Dennenoord
uitstraling, kracht en rythme door de proeven. Omdat Shakira Fokker: Mevr. M. Westra Meijer te Hardinxsveld-Giessendam
nog zo jong was moesten we wachten tot april 2007 met het Eigenaar: Kelsey den Exter te Vogelwaarde
overgaan naar de M1. De eerste wedstrijd op dit niveau 
eindigde met een overwinning, met het compliment van de Kelsey vertelt: Shakira is bij ons gekomen toen ze 3 maanden 
jury:”Kelsey heeft het perfect voor elkaar, de overgangen oud was, een reis van Hardinxveld-Giessendam naar het 
worden goed voorbereid. Daardoor begint ze ieder onderdeel, Zeeuwse Vogelwaarde om nooit te vergeten. Ze is opgegroeid 
zonder haar paard uitbalans te brengen, op de juiste plaats. met mijn pony Nikita, die ik toen dressuurmatig reed. Als ik 
Die voorbereiding mis ik bij heel wat combinaties en dat kost 
punten.”
De overgang naar de M2 verliep ook super. Ik moest het toen 
wel wat rustiger aan doen omdat ik in het examenjaar zat. 
In de winterperiode heb ik alleen meegedaan aan de 
selectiewedstrijden voor de indoorkampioenschappen, waar 
ik als 5e eindigde, waarvan 3 ruiters professionels waren, ik was 
hier heel tevreden mee. In februari 2008 zijn we overgestapt 
naar de Z1, waar ik direct weer winstpunten haalde en als 2e 
eindigde. Ook op dit niveau lijkt ze haar mannetje te kunnen 
staan. Aviv Shakira is erg leergiering pakt de proeven goed op 
en lijkt niet moe te krijgen. Ik ben erg trots op mijn Volbloed 
Arabier, ik heb er veel pleizier van. Ik ga regelmatig met haar 
voor ontspanning een buitenrit maken, dat doet ze heel graag. 
Een droom van mij is om met haar op internationaal niveau 
uit te komen.
Inmiddels is de droom werkelijkheid geworden, Kelsey heeft 
met overtuigend succes deelgenomen in Aken, het was werkelijk 
een openbaring een nog zo jong paard zo te zien presteren. met mijn pony bezig was, vroeg zij ook al om aandacht, ze 
Keurige resultaten 3e met 6,2, even wennen aan de vreemde vond het toen al heel leuk als we met haar bezig waren. In mei 
omgeving, 10e met 6,3, 3e met 6,9 en uiteindelijk 4e in de kur 2005 hebben we haar zadelmak gemaakt, dat verliep zeer 
met 71,25 het ging dus steeds beter. Volgend jaar hopen we voorspoedig. In november 2005 ben ik met haar in de B 
de combinatie weer te zien in Aken en wie weet misschien wel gestart. Dit verliep allemaal voorspoedig en na anderhalve 
op de Europese Kampioenschappen in Stadl Paura. maand in verband met de vele winstpunten gingen we al over 



avs magazine

10

avs magazine

PRESTATIEPREDIKAAT WESTERN
PLEASURE

PRESTATIEPREDIKAAT ENDURANCE

11

MEL XILIOMEL XILIO

Meer informatie: D. Lankester      Lochtstraat 34   6035 BN OSPEL      Tel 00.31-6.55841997     info@lankesterpetfood.nl

Ter dekking voor 2009 

(Mel Rintin x Mel Royala) 

A.8314 - 08/05/1994 - SCID vrij

Vader van o.a. NK 2001 Reserve 
Jeugdkampioen en premiehengst 
MILANO

Hengstenkeuringen 
   2001 3e premie 
   2002 3e premie

Sport
   2 x 2e plaats Limburgse 
   Kampioenschappen M springen 
   Meervoudig Kampioen Springen 
   ANC Aken 
   M2 dressuur met winstpunten 
   2e plaats Nederlandse 
   Kampioenschappen 4 talrijden 

Spring, Dressuur- en SGW-Sportpaard 
met een gouden karakter!! 

E
uiteindelijk weer bij Dutch Joy terecht. Daar kan hij jaarrond Foto Erwin de Wolff
de weidegang en vrijheid krijgen die hij nodig heeft. Daar in de 

JOY ESCOBAR Ardennen is hij op zijn plaats.

Esco is op 5 jarige leeftijd Op zijn 6e jaar leerde hij de basis en reed zijn 1e wedstrijdjes. 
naar trainingscentrum Op zijn 7e liep hij een botblessure op welke hem het hele 
Dutch Joy gebracht om seizoen uit beeld hield. Vanaf zijn 8e is hij pas serieus getraind 
ingereden te worden. voor de endurance. 
Hierna ging hij weer terug Hierna ging zijn wedstrijdcarrière snel en op zijn 9e liep hij 
om als recreatiepaard te reeds CEI's, 120 km in Luxemburg gevolgd door de echte 
dienen. Enkele maanden koningsafstand 160 km in Duitsland. Beide parcoursen in 
ging dat goed totdat de heuvelig middelzwaar terrein. 
winter zich aankondigde 
en de paarden niet meer Zijn 3e CEI, wederom 160 km in Duitsland volgde 1 jaar later. 
de wei in mochten, om Hiermee had Esco zich met zijn ruiter Yvonne van der Velde, 
het gras te sparen. geselecteerd om deel te nemen aan het Wereldkampioenschap 
Esco kon niet aan de stal Endurance in Maleisië afgelopen november.
wennen en ontplofte daar Helaas werd Esco ter plaatse in Maleisië ziek hetgeen op zijn 
zowat letterlijk. spieren sloeg. Deze wedstrijd hield daarom voor hen snel op.
Na een periode van 
problemen en oplossingen Esco is getalenteerd en jong. Hij gaat zich revancheren en men 
zoeken kwam Esco zal zeker nog van Escobar horen in de toekomst.

S

Foto Fabienne-Fotografie.nl Zijn lope, galop, is sterk en krachtig. Hij weet beheerst en 
verzameld – aan een lange teugel – te galopperen, zonder ook 
hierin in een gevreesde 'dralop'  te raken, iets wat je helaas zo SCORPIO, voshengst, geboren 6 april 1998
vaak ziet gebeuren wanneer paarden op hun tempo te veel v.Nabob v.Balaton x Nema (v.Moment)
worden terug gereden.u. Naninja v.Abdullah x Miraffa (v.Moestafa)
Met hem te mogen werken is iedere dag weer een feest. Zijn drive Eigenaar: Krista Sterrenburg te Krimpen a/d IJssel
is ongekend, hij leert snel en wil ook graag voor je iets doen. 
Eigenlijk is Scorpio een behoorlijke streber, het kan altijd beter Scorpio is inmiddels wel een goede bekende in de 
en fouten maakt hij niet graag. Het gevoel wat hij geeft in zijn jog westernshowring – een hengst die zich keer op keer bewijst door 
en lope is onbeschrijflijk. Ritme en cadans, een mooie losse zijn prestaties. Steeds weer weet hij zich door zijn atletische bouw 
schwung, fijn ruggebruik en tevens een mooie halshouding en en enorme werkwilligheid goed neer te zetten.
fraai uiterlijk: het plaatje is compleet. Scorpio, een Arabische Twee jaar geleden behaalde hij al het Prestatie Predikaat 
hengst in de westernpleasure: met recht 'A Pleasure to ride!' Horsemanship door op het Nederlands Kampioenschap 

met behoorlijk wat punten aan de haal te gaan. Dat hij nu zijn 2e 
predikaat behaalt, naast zijn definitieve 3e exterieurpremie maakt 
hem een Arabisch sportpaard pur sang. 
Zijn Pleasure Predikaat behaalt hij op een jarenlange constant 
niveau, zijn overwinning van het DAWRA NK Pleasure was 
de uiteindelijke bijdrage tot het felbegeerde predikaat.
Ook al ziet Pleasure, 'simpel omschreven als bestgaand rijpaard', 
er gemakkelijk uit: om dat beeld te verkrijgen moet hard gewerkt 
worden! Scorpio kan zich mooi dragen in een relaxte jog, een 
langzame draf, zonder uit elkaar te vallen. Daarnaast bezit hij een 
fraaie extended jog, oftewel midden/uitgestrekte draf. Het feit dat 
hij zo makkelijk kan schakelen, levert hem pluspunten op. 
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Meer informatie: D. Lankester      Lochtstraat 34   6035 BN OSPEL      Tel 00.31-6.55841997     info@lankesterpetfood.nl

Ter dekking voor 2009 

(Mel Rintin x Mel Royala) 

A.8314 - 08/05/1994 - SCID vrij

Vader van o.a. NK 2001 Reserve 
Jeugdkampioen en premiehengst 
MILANO

Hengstenkeuringen 
   2001 3e premie 
   2002 3e premie

Sport
   2 x 2e plaats Limburgse 
   Kampioenschappen M springen 
   Meervoudig Kampioen Springen 
   ANC Aken 
   M2 dressuur met winstpunten 
   2e plaats Nederlandse 
   Kampioenschappen 4 talrijden 

Spring, Dressuur- en SGW-Sportpaard 
met een gouden karakter!! 

E
uiteindelijk weer bij Dutch Joy terecht. Daar kan hij jaarrond Foto Erwin de Wolff
de weidegang en vrijheid krijgen die hij nodig heeft. Daar in de 

JOY ESCOBAR Ardennen is hij op zijn plaats.

Esco is op 5 jarige leeftijd Op zijn 6e jaar leerde hij de basis en reed zijn 1e wedstrijdjes. 
naar trainingscentrum Op zijn 7e liep hij een botblessure op welke hem het hele 
Dutch Joy gebracht om seizoen uit beeld hield. Vanaf zijn 8e is hij pas serieus getraind 
ingereden te worden. voor de endurance. 
Hierna ging hij weer terug Hierna ging zijn wedstrijdcarrière snel en op zijn 9e liep hij 
om als recreatiepaard te reeds CEI's, 120 km in Luxemburg gevolgd door de echte 
dienen. Enkele maanden koningsafstand 160 km in Duitsland. Beide parcoursen in 
ging dat goed totdat de heuvelig middelzwaar terrein. 
winter zich aankondigde 
en de paarden niet meer Zijn 3e CEI, wederom 160 km in Duitsland volgde 1 jaar later. 
de wei in mochten, om Hiermee had Esco zich met zijn ruiter Yvonne van der Velde, 
het gras te sparen. geselecteerd om deel te nemen aan het Wereldkampioenschap 
Esco kon niet aan de stal Endurance in Maleisië afgelopen november.
wennen en ontplofte daar Helaas werd Esco ter plaatse in Maleisië ziek hetgeen op zijn 
zowat letterlijk. spieren sloeg. Deze wedstrijd hield daarom voor hen snel op.
Na een periode van 
problemen en oplossingen Esco is getalenteerd en jong. Hij gaat zich revancheren en men 
zoeken kwam Esco zal zeker nog van Escobar horen in de toekomst.

S

Foto Fabienne-Fotografie.nl Zijn lope, galop, is sterk en krachtig. Hij weet beheerst en 
verzameld – aan een lange teugel – te galopperen, zonder ook 
hierin in een gevreesde 'dralop'  te raken, iets wat je helaas zo SCORPIO, voshengst, geboren 6 april 1998
vaak ziet gebeuren wanneer paarden op hun tempo te veel v.Nabob v.Balaton x Nema (v.Moment)
worden terug gereden.u. Naninja v.Abdullah x Miraffa (v.Moestafa)
Met hem te mogen werken is iedere dag weer een feest. Zijn drive Eigenaar: Krista Sterrenburg te Krimpen a/d IJssel
is ongekend, hij leert snel en wil ook graag voor je iets doen. 
Eigenlijk is Scorpio een behoorlijke streber, het kan altijd beter Scorpio is inmiddels wel een goede bekende in de 
en fouten maakt hij niet graag. Het gevoel wat hij geeft in zijn jog westernshowring – een hengst die zich keer op keer bewijst door 
en lope is onbeschrijflijk. Ritme en cadans, een mooie losse zijn prestaties. Steeds weer weet hij zich door zijn atletische bouw 
schwung, fijn ruggebruik en tevens een mooie halshouding en en enorme werkwilligheid goed neer te zetten.
fraai uiterlijk: het plaatje is compleet. Scorpio, een Arabische Twee jaar geleden behaalde hij al het Prestatie Predikaat 
hengst in de westernpleasure: met recht 'A Pleasure to ride!' Horsemanship door op het Nederlands Kampioenschap 

met behoorlijk wat punten aan de haal te gaan. Dat hij nu zijn 2e 
predikaat behaalt, naast zijn definitieve 3e exterieurpremie maakt 
hem een Arabisch sportpaard pur sang. 
Zijn Pleasure Predikaat behaalt hij op een jarenlange constant 
niveau, zijn overwinning van het DAWRA NK Pleasure was 
de uiteindelijke bijdrage tot het felbegeerde predikaat.
Ook al ziet Pleasure, 'simpel omschreven als bestgaand rijpaard', 
er gemakkelijk uit: om dat beeld te verkrijgen moet hard gewerkt 
worden! Scorpio kan zich mooi dragen in een relaxte jog, een 
langzame draf, zonder uit elkaar te vallen. Daarnaast bezit hij een 
fraaie extended jog, oftewel midden/uitgestrekte draf. Het feit dat 
hij zo makkelijk kan schakelen, levert hem pluspunten op. 
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D
de organisatie het geheel mooi Door Eveline Calis-de Wit en Marjolijn Stijger

Foto Nerl: Erwin Esscher aangekleed en hebben ze voor de 
Overige foto’s: Dick Reed show in 2009 beterschap beloofd.

De stallen waren in het achterste 
De show blijft het leukst wanneer we zelf een paard mee gedeelte van een hal ernaast. 
nemen. Dit maal namen wij de Balaton-dochter Nerl mee. In diezelfde hal was er ook een 
Zij is afkomstig uit Rusland en staat tijdelijk bij ons in training. grote paardenbeurs met allerlei 
Na een goede reis kwam Nerl, samen met haar fanclub, artikelen. Van stapmolens, boxen, springartikelen tot 
aan in Parijs en kon het spektakel beginnen! bodembedekking voor in de stallen. Ook waren er twee stands 

met Arabische showattributen, waarvan één uit Nederland 
De show was dit jaar anders dan anders: een andere (kleinere) afkomstig. Een grote beurs voor de paardenliefhebber en dus 
hal met als groot nadeel veel minder ruimte voor het publiek, ieder jaar weer leuk om te bekijken.
wat diverse malen tot grote teleurstelling bij de ingang leidde. 
Ook waren de veiligheidsregels veel strenger geworden, of Veel grote eigenaren en voorbrengers hadden van hun eigen stallen 
werden strenger nageleefd dan andere jaren. Dit leidde ertoe een grote stand gemaakt met mooie foto's en lounges met de 
dat er vooral op zondag veel mensen, vaak na een lange reis, grootst mogelijke tv-schermen. De kleinere deelnemers waren 
voor niets kwamen. Ze mochten niet naar binnen! hierdoor bijna niet meer te vinden. Gelukkig hadden 
De hal zelf was ook niet ideaal gelokaliseerd; strak onder wij voor onze Nerl, na wat moeite, een mooi plekje gekregen! 
de periferie en dus veel verkeerslawaai. Bovendien stonden er Grote afwezigen op de show waren de Duitse Frank Sponle, 
twee grote zuilen in het midden van de ring. Gelukkig had waarvan gezegd werd dat hij niet de juiste paarden voor Parijs in 

SALON DU CHEVAL PARIJS

Zoals gebruikelijk vinden ieder jaar in Parijs de wereldkampioenschappen voor 
Arabische volbloeden plaats. Ook afgelopen jaar was dit weer het hoogtepunt op 
show gebied op 12, 13 en 14 december 2008 was het weer zover!

GELIMER - Inmiddels heeft hij in combinatie met Debby Peters Judith van Slooten het stokje over. Haar ding 
al negen winstpunten verzameld in zes Z2 wedstrijden. Op weg was springen en cross country. In 2007 haalde 
naar het ZZ licht? deze combinatie op de Arabissimo van het AVS 
Gelimer had een moeizame start in zijn leven. Als veulen van 2 van alle combinaties de hoogste resultaten. 
maanden werd  hij plotseling heel ziek en bij binnenkomst in Omdat Judith de speed door een tijdprobleem 
Utrecht werd gezegd dat we maar nergens meer op moesten niet kon doen, geen officiële Arabissimo 
rekenen.  Het bleek een vergevorderde infectie met Rhodococcus kampioen, maar wel de beste prestaties.
Equi. Dood- en doodziek was hij, een derde van zijn longen was Debbie startte medio 2007 met Gelimer in het 
weg en zijn spronggewrichten leken wel ballonnen. Hij zat onder M2. De combinatie werd in dat jaar, net in het 
de schimmel, zijn ogen waren ontstoken maar hij bleef vechten. Z1 gestart, in december AVS kampioen in de 
Iemand zei tegen me: “zo'n leeuw, als ie het haalt kun je hem Z1. Debby reed de hengst in korte tijd door het Z1 en startte Z2. 
nooit meer wegdoen” en zo was het ook. Hij bleef. Door omstandigheden heeft de combinatie het afgelopen half jaar 
Hij genas en had wel een groeiachterstand. Daardoor ging hij pas geen wedstrijden gereden. Nu wordt het stokje weer opgepakt.
als vierjarige onder het zadel. Kim Buijs reed hem aan en omdat Ook voor de endurance heeft de hengst aanleg. Hij heeft een 
hij alles leuk vond, een enorme werklust vertoonde en nergens trage hartslag en een snelle recuperatie, een zeer belangrijk feit 
bang voor was startte hij al na drie maanden in de B en liep voor de endurance. Zijn bijrijder Sharon de Vries heeft in 2008 
winstpunten en binnen een half jaar deed hij mee aan alle twee starts gemaakt in endurancewedstrijden en behaalde, hoewel 
onderdelen van de veelzijdigheidwedstrijd van het AVS, de ze geen enkele ervaring had, van de rond zestig combinaties één 
Arabissimo. keer de derde en één keer de tweede plaats!
Op het eind van dat jaar startte hij al M1 en was hij een van de Het afgelopen jaar is Gelimer erkend door het EASP. Dit jaar 
vijf paarden die bij ruitersportvereniging Zunderdorp in het worden er zeven veulens van hem verwacht.  Hij heeft één 
clubkampioenschap een kür op muziek mocht doen. Het jaar dochter. Een halfbloed die bij het NRPS een eerste premie kreeg 
daarop startte hij in de M2 maar Kim had het inmiddels heel als veulen en als driejarige verkocht is naar Duitsland waar ze ook 
druk gekregen met haar studie en richtte zich meer op de een eerste premie kreeg met een heleboel achten.
springsport en de samengestelde wedstrijdsport. In de SGW heeft Gelimer is een hengst met een super karakter. Hij is over al voor 
Gelimer veel talent. Hij is twee keer gestart, had de eerste keer in, vindt alles leuk, is een echter positivo. Daarbij is hij ook een 
drie winstpunten en de tweede keer slechts twee omdat hij het echte vriend en een echte gentleman, je kunt hem aan een kind 
crossparcours te snel gedaan had. Toen Kim helemaal stopte nam meegeven. 

PRESTATIEPREDIKAAT DRESSUUR
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training had en onze eigen Erik Dorssers. (Erik we hebben goede van de showpaarden. Maar 'onze' Marian kon gelukkig 
je gemist!) de orde op het voorterrein erg goed handhaven.
De zeven juryleden voor de show waren de heren D. Hyde uit Er waren door uitvallers totaal maar 15 merries in deze twee 
de Verenigde Arabische Emiraten, de Italiaanse G. Aragno, rubrieken. Nerl zat in de tweede groep en heeft ons niet 
twee Franse heren te weten W.Poth en R. Pihlstrom, teleurgesteld. Ze mocht de volgende dag weer terug komen 
de heer Merriei uit Egypte en dames R. Schibler uit Zwitserland voor de finale! Aan kop stonden, niet geheel onverwacht, 
en M. Tengstedt uit Denemarken; aan hen de wonderschone bruine Pianissima en de vos Venetzia.
de mooie, doch zware taak de kampioenen uit te kiezen. De mooiste rubriek blijft toch altijd de oudere hengsten. 
Voor hen die er nog nooit zijn geweest: de wereldkampioen- Ook deze rubriek is altijd opgesplitst in twee groepen; Nijem ibn 
schappen worden altijd anders dan de huidige show's ingedeeld. Eternity VI werd eerste in de A groep en Imperial Bareez met 
Er zijn maar twee rubrieken merries en twee rubrieken hengsten. 467,5 punten eerste werd in de B groep. Tweede in deze B groep 
Namelijk junioren (1 t/m 3 jaar) en senioren (4 jaar en ouder). werd Marwan al Shaqab met 466,5 punten. Dit veroorzaakte 
Deze rubrieken zijn dan wel opgesplitst in een groep A en B. enige onrust op de tribune bij zijn fans. Maar de blijdschap bij 
Van deze groepen gaan de beste vijf door naar de finale, die op de niet onaanzienlijke fanclub van Imperial Bareez, die uit Italië 
zondag wordt gehouden. Op vrijdag werd begonnen met de waren meegekomen, was eveneens goed te horen.
junioren. Bij de jeugdige merries waren 29 inschrijvingen De zondag was weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen, 
verdeeld in twee groepen, waarbij twee nakomelingen van echter dan geven de juryleden geen punten, maar kijken alleen 
Marwan Al Shaqab opvielen namelijk: Princess of Marwan en naar de paarden. De paarden komen één voor één in draf binnen, 
Abha Palma, die later reservekampioen, respectievelijk kampioen worden vervolgens opgesteld en dan is de volgende weer aan de 
zouden worden, maar ook de zwarte FS Magnum's Madonna beurt. Daarna komen ze alle tien gezamenlijk de ring in en 
(v.Magnum Psyche) was een opvallende deelnemer. worden opgesteld, zodat de juryleden ze goed kunnen bekijken. 
Bij de jonge hengsten ging de strijd vooral tussen Baanderos en Elk jurylid kiest een eerste en een tweede paard. Deze krijgen dan 
QR Marc waarvan Baanderos uiteindelijk de kampioen werd. voor een eerste plek 3 punten en voor een tweede plek 1 punt, 
Het totale beeld van deze nog wat donkere schimmel is heel zodat er dan vanzelf een wereldkampioen en een reserve 
mooi. Voor mij was de Poolse Kabsztad (v.Poganin) ook een wereldkampioen uit rolt.
favoriet, zeker in beweging.

Nerl is op een negende plaats geëindigd. Een resultaat waar wij 
Zaterdag was de beurt aan de senioren en ze begonnen met de trots op kunnen zijn! Meedoen aan deze show is echt fantastisch! 
merries. Het was nu de beurt aan onze Nerl. Heel leuk was het Wij van Zenith Arabians verheugen ons er ieder jaar weer op om 
toen we in de voorring gecontroleerd werden door een DC uit naar Parijs te gaan, het liefst natuurlijk met een paard. Winnen is 
ons eigen land namelijk ons AVS bestuurslid Marian Dijkman. op voorhand al bijna onmogelijk. Ons doel is dan ook de top 10 
Op haar schouders rust de zware taak om - samen met nog drie te halen (Elite) en dat is tot nu toe elke keer gelukt. Voor de 
andere DC's - de voorbrengers uit allerlei landen in toom te liefhebbers van show Arabieren is een bezoek minimaal één keer 
houden. Het ging haar goed af! Er zijn voorbrengers die onder in je leven noodzakelijk want naast de show is Parijs natuurlijk 
enorme druk staan van de eigenaren en dit komt niet altijd ten ook een wereldstad!

avs magazine

I
Door Marianne Dijkman de A- en Title-shows. Na dit jaar wordt er bekeken of er nog 

aanpassingen nodig zijn en daarna zal het verder worden 
In de vorige vergadering was namelijk besloten om geen veulens ingevoerd.
meer toe te laten op alle internationale shows en dat is toch Voortaan zullen de kampioenschappen gaan om de Kampioen 

gouden medaille, een zilveren en een bronzen medaille. moeilijk te verwerken als er een B- show zo dicht in de buurt is.
Dat klinkt logisch, omdat in alle sporten goud, zilver en brons Van te voren had ik schriftelijk een motie ingediend, die werd 
wordt uitgedeeld.ondersteund door Oostenrijk en België. Tijdens de behandeling 
De regels voor de doping- en medicijncontrole zijn uitgebreid. van deze motie bleek dat er eigenlijk wel meer leden waren die 
Op alle ECAHO shows moet er een mogelijkheid zijn om op het wat overdreven vonden. Wel maakten ze zich zorgen over 
doping of medicijnen te controleren. Dat geldt ook voor de het vele reizen van de veulens. De motie werd aangenomen en 
C-shows. Ook de regels voor inentingen worden duidelijker dus mogen veulens nu wel naar B-shows en internationale 
omschreven.C-shows. A-shows en Title-shows blijven verboden voor 

veulens. Ze moeten wel geshowd worden met de moeder tot Als laatste worden er strengere regels gehanteerd voor 
6 maanden. Wel is blijven staan dat de veulens niet meer de opleidingen van juryleden en DC's. Dit alles om meer 
geschoren mogen worden. Ook het hoofd niet! kwaliteit te waarborgen.
Ook zijn er meer artikelen aangepast in het blauwe boekje - Tijdens de algemene ledenvergadering op zondag werd over 
“blue book” met alle reglementen voor de shows - en dat maakt dit alles positief gestemd en dat is voor degenen die daaraan 
het werk van de DC een stuk makkelijker omdat de DC's hebben gewerkt een mooi resultaat.
hierdoor de nodige steun in de rug wordt gegeven. Ik hoop dat – zodra de nieuwe regels op het internet staan - 
Een paspoort voor de voorbrengers is nu ook klaar. organisatoren en voorbrengers deze goed doornemen, 
Deze paspoorten zullen dit showjaar worden gebruikt voor om uitsluiting te voorkomen.

ECAHO NIEUWS

In het weekend van 28 februari en 1 maart waren een aantal ECAHO vergaderingen 
gepland. De belangrijkste daarbij was voor mij de vergadering van de showcommissie.

Gasir & Lobeke

T
Uiteraard zijn ook de Verslag Gideon Reisel 

Foto's Jaroslav Lacina Omaanse Arabische 
Volbloedpaarden aan 

Traditioneel wordt deze 3-daagse bijeenkomst voorafgegaan bod gekomen, zowel 
door de vergadering van alle secretarissen, om in een formele setting 
stamboektechnische zaken te bespreken en de regels van de via een bezoek aan de 
WAHO, waar nodig, aan te passen en te verbeteren. Koninklijke Cavalerie 
Het AVS heeft dit jaar drie wijzigingen voorgedragen aangaande van Oman, waar 2000 
Kunstmatige Inseminatie.  Deze zijn allemaal overgenomen (!) paarden gestald 
door de executive committee van de WAHO en zullen worden staan voor een divers 
geïmplementeerd als regel of als aanbeveling. Belangrijkste scala aan traditionele 
wijzigingen hebben betrekking op de voorwaarden voor gebruiksactiviteiten, 
verstrekking dekbonnen t.a.v. bewaard sperma. Zodra de variërend van 
WAHO de wijzigingen heeft doorgevoerd zal e.e.a. op de AVS renpaarden tot menpaarden, maar ook middels een minder 
website worden gepubliceerd ter informatie en referentie. formele, maar niet minder spectaculaire bijeenkomst in de 
Op de rest van de vergaderdagen komen diverse onderwerpen woestijn buiten Muscat, waar nog eens 
en sprekers aan de orde. Meest markante gebeurtenissen waren 200 Arabische Volbloedpaarden in lokale folklore werden 
de visie van de WAHO voor het Arabisch Volbloedpaard als getoond aan de WAHO leden.
gebruikspaard en de keuze om een aantal grote Endurance Eén plaatje was erg spectaculair: een span van 23 Arabische 
wedstrijden te gaan sponsoren, en een gift van US$ 100.000 van Volbloedschimmels. Uniek in de wereld!
het Sultanaat van Oman ten behoeve van een online WAHO In 2011 zal de WAHO conferentie in Doha, Qatar worden 
database voor alle Arabische Volbloedpaarden in de wereld. gehouden.

WAHOCONFERENTIE 2009

Zoals iedere 2 jaar de gewoonte is, organiseert de WAHO een bijeenkomst voor alle aan-
gesloten stamboeken. Dit jaar had Oman zich opgeworpen als gastheer en vond de conferentie 
plaats in de klassieke Muscat, aan het zuidoostelijke puntje van het Arabische Schiereiland.

Wereldkampioen
senior hengsten: 
Marwan Al Shaqab
(Gazal Al Shaqab x 
Little Liza Fame), 
eig.Al Shaqab 
Stud, Qatar, 
14 punten

Wereldkampioen
senior merries: 
Pianissima
(Gazal Al Shaqab x 
Pianosa), eig. 
Janow Podlaski Stud, 
Polen, 21 punten

Wereldkampioen
junior hengsten: 
Baanderos
(Marwan Al Shaqab 
x HS Bessolea), 
eig. Al Khalediah 
Stud, Saudi Arabië, 
19 punten

Wereldkampioen
junior merries: 
Abha Palma
(Marwan Al Shaqab 
x Abha Gazali),
eig. Al Mohamadia 
Stables, Saudi Arabië;
7 punten

Reserve wereldkampioen Senior hengsten: Imperial Baarez
(PVA Kariim x BB Ora Kalilah) eig. El Farida Stud, 11 punten

Reserve wereldkampioen senior merries: Venetzia
(Versace x Giavanna), eig. Al Shaqab Stud, 3 punten

Reserve wereldkampioen junior hengsten: QR Marc
(Marwan Al Shaqab x Swete Dreams), eig. Paul Gheysens, 9 punten.

Reserve wereldkampioen junior merries: Princess Of Marwan 
(Marwan Al Shaqab x Amety B), eig. Mystica Arabians, 6 punten
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training had en onze eigen Erik Dorssers. (Erik we hebben goede van de showpaarden. Maar 'onze' Marian kon gelukkig 
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ECAHO NIEUWS
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Gasir & Lobeke
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J
“Handlers Permit” dus niet nodig. Foto Jan Kan

Internationale rijrubriek:Jammer genoeg heeft het AVS bestuur besloten dat de datum 
van 13 juni kalendertechnisch geen geschikte datum is voor Belangrijke punten in de beoordeling zijn:
een nationale C-show, waarmee de mogelijkheid van een - Zowel stap, arbeidsdraf, uitgestrekte draf, arbeidsgalop en 
combinatieweekend (regionaal plus internationaal) vervalt. uitgestrekte galop worden gevraagd; in alle gevallen moet 
De hoofdring is weer in de grote binnenbak van het Hippisch het paard goed in de hand staan. 
Centrum gesitueerd. Ook de voorring is binnen. Dus weer of - Het paard moet prettig te rijden en plezier hebben in 
geen weer, wij blijven droog. De hoofdring zal weer geheel in het gereden worden.
oosterse sferen worden aangekleed. Een prachtige Marokkaanse - De takt, de souplesse, de impuls, de ontspannen en 
tent, een schitterend beeld van Carry van Dansik, het de aanleuning van het paard worden bij de beoordeling in 
levensgrote woestijndecor zullen daar zeker aan bijdragen. aanmerking genomen.
Iedereen die als eens eerder in Exloo is geweest, zal zich vast nog - Daarnaast worden het type en de presentatie beoordeeld.
wel herinneren, wat een schitterend beeld de prachtige geshowde 
paarden tegen de woestijnachtergrond opleverde. Feestavond:
Naast de diverse rubrieken aan de hand wordt er op zaterdag  Natuurlijk is er weer een geweldig feest georganiseerd, 
een internationale rijrubriek uitgeschreven, voor zowel merries, zaterdagavond, na afloop van de LowLand Arabian Cup.
hengsten als ruinen. 
Dus, waarom niet uw hengst in een internationaal gezelschap Strodorp:
aan de hand showen en hem/haar daarnaast onder het zadel In het strodorp zullen diverse stands met paardensportartikelen, 
tonen. Een betere promotie voor uw paard is niet denkbaar. kunstvoorwerpen, kunstnijverheidproducten etc. te vinden zijn. 
Ook dit jaar verwachten wij weer een aantal zeer goede paarden. 
Diverse trainers hebben al laten weten zeer blij te zijn met Prijzen:de nieuwe datum en zeer zeker te komen. 

Voor de winnaars zijn prachtige prijzen beschikbaar. Ook De inschrijving sluit 25 mei 2009.
de rijrubrieken worden niet vergeten. Daarnaast ontvangt 
iedere deelnemer een reproductie van een prachtige tekening, 

Inschrijven die speciaal voor de keuringen gemaakt is door Anja Meeldijk.
De LowLand Arabian Cup staat open voor paarden die 
ingeschreven zijn in een WAHO-erkend stamboek. Paarden Inschrijven:die tenminste één kampioenstitel in een Titelshow (All Nations 

De uitnodiging, de showvoorwaarden, de inschrijfformulieren etc. Cup, Europese- en Wereldkampioenschappen) of in een A-
zijn vinden op onze website www.lowlandarabiancup.nl/downloads show in het jaar 2008 en 2009 in hun respectievelijke categorie 

hebben gewonnen, mogen niet deelnemen. 
Sponsormogelijkheden:
Op onze sfeervolle VIP-tribune kunt u een VIP-tafel reserveren. Veulens en Handlers Permit:
Natuurlijk kunt u de organisatie ook helpen door bv. een Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is de ECAHO 
rubriek of een kampioenschap te sponsoren, of een advertentie vergadering reeds geweest, dus zal wat betreft de veulens een 
in het programmaboekje plaatsen. Ook voor sponsoren van en ander waarschijnlijk al duidelijk zijn. Het definitieve besluit 
gebruiksartikelen zijn er diverse mogelijkheden. Wij krijgen omtrent de veulens zullen wij, zodra dit bekend is op onze 
ook dit jaar weer een live-stream verbinding, waardoor de website zetten. Veulens moeten minimaal 4 weken oud zijn 
LowLand Arabian Cup ook online te volgen is. Voor u als en verzegeld zijn van hun moeder. De zgn. “Handlers Permit” 
sponsor een ideale mogelijkheid om uw logo in beeld te laten welke door de ECAHO in het leven is geroepen, is uitsluitend 
brengen. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de nodig voor de 
Fam. R. Muskee of bij Gerda Stuive-Verkuil Titelshows zoals de 

All Nations Cup, 
Verdere informatie: Europese en 
Show Office LowLand Arabian Cup, Gerda Stuive-Verkuil, Wereldkampioenschap 
A.Oostingweg 9, 7853 TD  Wezuperbrug.en voor alle A-shows. 
Tel: 0591 382207 / 06 45224016 / Fax: 0591 387125 / Voor de LowLand 
info@questarabians.nl of Fam. R.Muskee (Duitsland), Arabian Cup, 
0049 5947 999474 / fax: 0049 5947999476een B-show, is een 

LOWLAND ARABIAN CUP

Zaterdag 13 en zondag 14 juni 2009 wordt voor de vijfde 
de LowLand Arabian Cup georganiseerd in het Hippisch Centrum 
Exloo. De LowLand Arabian Cup is de enige internationale B-show 
in Nederland. Dat geeft u, als deelnemer dé mogelijkheid om uw 
paard in Nederland internationaal te showen. 
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O
door bij Foto's SilentShiver.nl
voldoende 
animo. Niet te Op zaterdag 27 juni wordt er samen met de Commissie 
vergeten hebben Gebruik van het Arabisch Volbloedpaarden Stamboek (AVS) 
we voor de 3de een Dressuurwedstrijd georganiseerd. 's Avonds is er een 
keer de Best gezellige feestavond met barbecue en muziek. Hierbij is 
Handler Cup te iedereen natuurlijk van harte welkom! Het is mogelijk om te 
vergeven. overnachten en uw paard(en) te stallen. Het stalgeld bedraagt 
Deze 'Cup' is €60,- en is inclusief stro. Hooi is ter plaatse te koop voor €5,- 
gesponsord door per baal. 
Erik Dorssers 
van Blue Bell Arabians en wordt gewonnen door de beste Op zondag 28 juni is er de Nationale C-show Zuid. 
voorbrenger van de show. De paarden worden aan de hand voorgebracht bij drie inter- en 

nationale juryleden. De keuring zal rond 9.30u beginnen. 
Er komt ook weer een demonstratie van Amerikaanse Er wordt gestreden om de titels Veulenkampioen Merries, 
Minipaardjes. Deze sierlijke mini arabiertjes hebben een Veulenkampioen 
schofthoogte tussen de 80 en 90cm en zijn enorm geliefd. Hengsten, Kampioen 
U kunt hierover alles op deze dag te weten komen. Er zal weer Ruinen, 
een uitgebreid strodorp zijn waar van alles te zien en te koop is. Jeugdkampioen 
Kortom, er is één en al bruisend spektakel en entertainment Merries (merries 1 t/m 
voor zowel jong en oud met als middelpunt het Arabisch 3 jaar), Jeugdkampioen 
Volbloedpaard. Hengsten (hengsten 
Voor meer informatie, updates en inschrijfformulieren zie 1 t/m 3 jaar), 
www.arabianhorseweekend.nlSeniorkampioen 

Merries (merries 4 jaar 
en ouder) en Sint-Oedenrode ligt aan de nieuwe A50 (Nijmegen-Eindhoven) 
Seniorkampioen net boven Eindhoven en is prima te bereiken. Het is gratis 
Hengsten (hengsten parkeren en gratis entree op beide dagen voor bezoekers. Het 
4 jaar en ouder). evenement vindt plaats bij Manege de Pijnhorst, Bremhorst 6 
Iedere kampioen krijgt te Sint-Oedenrode. 
een prachtige Tot ziens op 27 en 28 juni in Sint-Oedenrode bij Manege de 
bloemenkrans en Pijnhorst, in het hart van de Meierij!
daarnaast zullen we 
de prachtige bekers en 
extra prijzen niet 
vergeten. Aan het 

einde van de dag wordt het beste paard van de show geëerd 
als Best of Show 2009 en krijgt een prachtige bloemenkrans 
omgehangen! De Best of Show wordt door de jury gekozen 
uit alle kampioenen.

Tussen de keuringsrubrieken door zijn er de zadelrubrieken. 
Dit jaar hopen we ook weer op voldoende deelname van de 
ruiters zodat de winnaars van de zadelrubrieken kunnen 
strijden om de titel Bestgaand Rijpaard RK Zuid 2009 en een 
prachtige deken. Ook is er dit jaar weer de rubriek Liberty 
waarbij het paard loslopend in vrijheid wordt geshowd en de 
Oosters Gekostumeerde wedstrijd. Hierbij zijn het paard en de 
ruiter gekleed in Oosterse kledij. Deze rubrieken gaan alleen 

ARABIAN HORSE WEEKEND

Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt alweer het zesde Arabian Horse Weekend 
georganiseerd in Sint-Oedenrode bij Manege de Pijnhorst! De voorbereidingen zijn alweer 
in volle gang. Door het grote enthousiasme in voorgaande jaren hebben we besloten u 
ook dit jaar weer te trakteren op een compleet weekend, waarin de veelzijdigheid en 
schoonheid van dit buitengewoon mooie ras uitgebreid aan bod komt en het aan 
Brabantse gastvrijheid zeker niet zal ontbreken.
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Dit jaar wijken we uit naar de Midden Beemster en zijn we 
welkom op het terrein van de Beemster Ruiters.
Naast de keuring aan de hand, kunnen de paarden ook onder 
het zadel bewonderd worden, de zadelrubriek die weer in de 
show ring verreden zal gaan worden is dan ook een item dat Even de belangrijke zaken op een rijtje:
niet mag ontbreken, helaas is het wel zo dat er genoeg 
deelnemers moeten zijn willen we het door laten gaan, dus *17 mei Nationale C show “West”
inschrijven maar.   Nekkerweg 13A
De liberty rubriek is ook altijd een leuk onderdeel, maar ook   1462 LB Midden Beemster
daar geldt voor, bij te weinig deelname zijn we genoodzaakt 
deze rubriek te moeten schrappen, dat zou zonde zijn want dit *Stal reserveren bij Fam. Jimmink graag voor 10 mei!
is een leuke afwisseling op ons welbestede dag programma.   Elzenlaan 58 
Tevens zal buiten op het terrein de merriekeuring zijn.   1834 GE 
Aan de inwendige mens zal het zeker niet ontbreken, er zal   Sint Pancras,
genoeg te eten en te drinken zijn.   06 22399121/ 072  5645619, 
Zaterdag avond 16 mei kan er weer gefeest worden zoals u in   ester.jimmink@versatel.nl 
het Westen gewend bent, de avond zal opgeluisterd worden 
door een Noord Hollandse zanger. *Er is een mogelijk om op het terrein te overnachten, alleen 
Vanaf zaterdag middag kunt u, uw Arabier kwijt in de stallen caravans!
die lekker opgestrooid zullen zijn met stro, de kosten daarvoor 
zijn € 60,- maar zorg dat deze eerst betaald is! *Vanaf zaterdagmiddag stallen beschikbaar!
Als jullie nu voor de inschrijvingen zorgen, zorgen wij voor de 
rest!

Graag willen wij ons even aan u voorstellen, wij zijn 
Hans (61) en Liedy (53) Groeneveld.
In het dagelijks leven runnen wij een standbouwbedrijf, 
wij ontwerpen en bouwen stands op diverse beurzen 
en evenementen. Het organiseren van een evenement is 
ons dus niet helemaal vreemd.

Wij wonen in het buitengebied van Diepenveen, een 
mooie plek voor het uitoefenen van onze gezamenlijke 
hobby, Het fokken van Arabische Volbloed paarden.
Het is voor ons een fantastische uitdaging om de eerste 
Nationale C-Show “Oost” te mogen organiseren. Wij 
hopen dat we samen met de familie Jimmink van de 
nationale C Show “West” en de familie Stoop van de 
Nationale C Show “Zuid”, drie mooie regionale AVS-
evenementen neer kunnen zetten. 

Graag willen wij u op 25 juli a.s. welkom heten op de 
eerste Nationale C-Show “Oost” van het AVS op lokatie 
manege de Hoge Weg te Raalte.

NATIONALE 
WESTC-SHOW 

NATIONALE OOSTC-SHOW 

Voor de zesde keer en voor het laatst 
georganiseerd door ons, zal de Nationale C show 
West gehouden worden op 17 mei a.s. in Noord 
Holland.

avs magazine

DAWRANIEUWS

Op de afgelopen ledenvergadering wisselde de DAWRA van voorzitter, er 
kwam nieuwe aanvulling in het bestuur en de highpoints werden bekend 
gemaakt!

2524

D Highpoint Champion L1 Western Foto’s Frans Suitela
Horsemanship
Highpoint Champion L1 Western DAWRA Highpoints bekend!
PleasureIeder jaar weer worden op de Algemene ledenvergadering van 
Krista Sterrenburg met Scorpiode DAWRA de Highpoints bekend gemaakt van het afgelopen 
Met de overwinningen van de beide jaar. Gedurende een jaar kun je per onderdeel in de klassen L2 
DAWRA NK titels in deze klassen, en L1 punten behalen op de wedstrijden. Voor de L5 en L4 zijn 
had Scorpio zijn stempel weer gezet. daarvoor de Rookies, voor de L3 de Novice. Helaas konden wij 
Soepel en gemakkelijk doorloopt hij die dit jaar niet uitreiken, er waren te weinig punten behaald, 
deze onderdelen. Voor de doordat er te weinig wedstrijden waren uitgeschreven voor deze 
Horsemanship kan het pattern niet levels. 

ingewikkeld genoeg voor hen zijn. Met Scorpio’s krachtige De Highpoint-prijzen zullen tijdens de DAWRA Spring Show, 
uitstraling en zijn indrukwekkende voorkomen is het ook deze op 26 april, worden uitgereikt aan de gelukkige winnaars, en 
keer weer een dikverdiende titel.wie dat zijn:

DAWRA heeft een nieuwe voorzitterHighpoint Champion Trail L2
Na 9 jaar in het bestuur te hebben gezeten, via penningmeester Angela van Duyvenbode met Penthor
naar secretaris en daarna voorzitter en ook nog even het Zij samen zijn een meer dan bekende 
DAWRA blad maken, vond Krista Sterrenburg het tijd om combinatie, de overwinningen die zij 
afscheid te nemen als voorzitter. Het laatste jaar kon zij samen hebben behaald in de Trail zijn 
met vice-voorzitter Paulette Zorn werken, om zo Paulette in vermoedelijk niet meer te tellen, 
te werken in de ins & outs van de DAWRA en de omringende zoveel. Penthor werkt zich altijd met 
westernverenigingen. Krista ontving op de ALV als eerste een erg mooie stijl door het 
het ere-lidmaatschap van de DAWRA, mede als dank voor trailparcours heen. Echt heel fraai om 
alle inzet. te zien is zijn immer attente kijk 
In Paulette heeft de DAWRA een fijne, gemotiveerde wanneer hij een obstakel moet nemen. 
nieuwe voorzitter gevonden! Zij heeft veel ervaring op Terechte Highpoint Champion!
westernvlak, als instructrice maar ook tevens als WRAN 
jurylid. Daarnaast gepassioneerd liefhebster van de Volbloed Highpoint Champion L2 Horsemanship
Arabier en met frisse inspiratie: op naar de volgende 10 jaar Anja Diephout met Nepass
DAWRA! Keer op keer laten zij zien wat 
Verder verlieten na jarenlange inzet PR-bestuurslid Horsemanship is: een makkelijk te 
Nancy Groenenboom en bestuurslid Priscilla Hazenboom sturen paard dat goed aan de hulpen 
de DAWRA, zij worden opgevolgd door Wouter van Esch, staat en waar de beoordeling eigenlijk 
Angela en Jolanda van Duyvenbode. omdraait: het kunnen, het 

'horseMANship'  van de ruiter zelf. 
De DAWRA kan er weer tegen aan en u zult dan ook veel van Een genot om hun samenspel te 
ons horen!mogen volgen!
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Lex was nauw betrokken bij de 
oprichting van de Dutch Arabian 
Racing Committee, en met name het 
organiseren van evenementen ging 
hem goed af. Een koersdag in 
Emmeloord of bij de Kossack Stud? 
Lex zorgde dan voor de inwendige 
mens,  muziek en aanvullend vertier. 
Daarbij speelde geld geen enkele rol. 
Het waren grote happenings, waar 
veel publiek op af kwam, een paar 
honderd man was geen uitzondering.
Maar hij was uiteraard zelf ook actief 
in de sport. Eerst in de 
halfbloedrennerij en later behaalde hij 
met zijn fantastische hengst 
Tombent-les-Neiges grote successen 
in binnen- en buitenland. 'Tommie' 
zou na zijn rencarrière door Lex ook 
succesvol in de endurance en 
westernsport worden uitgebracht. 
En zijn imitatie van de detective 
MacCloud, galopperend over de 
Rozengracht, bracht hem grote roem 

in Amsterdam en omstreken. Lex fokte ook, van zijn merrie Lex was een vrolijke Amsterdamse jongen, die van feesten en 
Nuza (Numizmat) fokte hij bijvoorbeeld Zadena (v. Dubai)gezelschap hield. Via zijn bedrijf, een slagerij, kwam hij in 
 en Nusara (v. Tombent-les-Neiges), twee merries die beiden contact met Rob den Hartog Sr. En toen er naast Lex, die een 
uitstekend presteerden op de renbaan.mooie boerderij op de Zuiderweg bewoonde, een 'knap 
Lex kende in zijn leven bergen en dalen, maar de Arabieren spulletje' te koop kwam, was hij het die Den Hartog Sr. tipte. 
brachten altijd weer de positieve kijk op het leven. Zo kwam de Kossack Stud in de Zuidoostbeemster terecht en 
Tot het laatst toe had hij een Arabier en tot het laatst toezo kwam Lex via Rob Sr. in contact met de Arabische Volbloed. 
was hij geïnteresseerd in de rensport en de paarden. Dit was zijn grote liefde, die hij zijn hele leven trouw zou 
De DARC verliest in hem een gewaardeerd lid.blijven. 

Zo werd er in het Zuid-Franse Pau op 9 februari gestreden om de Gelet op de eerdere sterkere prestaties van deze paarden zullen 
Prix du Haras de Gelos (1900m), waarin verschillende we ze later in het seizoen ongetwijfeld verder vooraan in het veld 
Nederlandse deelnemers aan de start kwamen. tegenkomen.
Periander, (Marwan x Poloneze), gefokt door en in eigendom van De dag werd voor mevrouw Kok-Cornet echter helemaal goed 
mevrouw de Ruiter-Floor, maakte vooraf al een fantastisch sterke gemaakt door een schitterende overwinning in de Prix 
indruk en vond zichzelf buitengewoon belangrijk. Hij maakte de Magicienne (1900m), met de eveneens door haar zelf gefokte 
verwachtingen absoluut waar en werd tweede in een zeer sterk Gameel (Amer x Gran). Gameel werd in 2005 geboren en liep 
veld. Hij was niet de enige Nederlandse deelnemer, mevrouw als driejarige één keer, waarbij hij tweede was. Nu in de eerste 
Kok-Cornet van Lucky Stables had de volle broers Kokkie en koers van het nieuwe seizoen dus meteen een overwinning, 
Runaway (Marwan x Gran) ingeschreven. Zij waren conditioneel waarbij hij maar liefst negen Franse toppers achter zich liet. 
nog niet helemaal klaar voor het nieuwe seizoen, en eindigden We zullen Gameel in de toekomst ongetwijfeld vaker in 
'slechts' midden in het grote veld, op de vijfde en zesde plaats. de winnaarsring zien.

IN MEMORIAM LEX KLAVER

NEDERLANDSE 
FRANSE BODEM

SUCCESSEN
OP 

Al enige jaren wilde het lichaam niet meer. En dan wordt het leven zwaar. 
Op 24 februari kwam er voor Lex Klaver een einde aan dit lijden. 

In Nederland komt er pas eind maart een einde aan de winterstop, maar in 
Zuid-Frankrijk gaat het renseizoen al veel vroeger van start. 

Lex Klaver met Tombent-les-Neiges, winnaar van vele koersen in binnen- en buitenland
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M
toegezegd. Maar toen het veulen op de wereld kwam was het een Door Roel van Willigenburg
prachtig merrieveulen en Mevr. Van Schaik kreeg spijt en besloot 
haar te behouden. Dit veulen kreeg de naam Berseba.Maar toen zij de Volbloed paarden zag was zij op slag verkocht, 
Berseba deed het bijzonder goed in de show en de fok. Cadanza Het was liefde op het eerste gezicht en die liefde is nooit meer 
zorgde na dit merrieveulen voor veel meer goede nakomelingen, overgegaan. Meneer Knaap had toen alleen maar 1, 2 en 3 jarige 
In het totaal kreeg zij 13 merrieveulens en 4 hengstveulens. merries te koop vanaf 20.000 gulden en hoger en dat kon en 
Veulens van de hengst Abdullah werden voor veel geld naar wilde ze toen niet betalen.
Amerika verkocht, alwaar ze op de verkoping op Scottsdale nog Meneer Knaap adviseerde 
meer geld opbrachten. En de stal de Monpelou groeide en haar om het jaar daarop terug 
groeide.te komen want dan had hij 
Frouk en wijlen haar man Martin waren niet alleen liefhebbers eventueel merrieveulens voor 
van Arabieren, maar ook van de harddraverij. Zodoende liepen er de verkoop. En mevrouw van 
ook een paar harddravers met de naam Monpelou rond in Schaik besloot dit te doen.
Nederland. En ook de fokkerij van hun poedels droeg de naam de Het jaar daarop ging ze de 
Monpelou en behaalde vele successen.veulens bekijken. Er waren 5 merrieveulens te koop en wat 
Frouk en Martin waren altijd op elke Arabierenshow in hengstveulens. Maar haar oog viel direct op het merrieveulen 
Nederland te vinden met of zonder Arabieren.Cadanza. Een prachtig veulen zonder al te veel aftekening, precies 
Uit Gamila, een kleindochter van Cadanza, kwam de wat ze zocht. Wederom liefde op het eerste gezicht. Een ander 
wereldbekende hengst Mirok de Monpelou. Dat werd een veulen wilde ze niet hebben. Meneer Knaap gaf aan dat veulen uit 
tophengst; zijn nakomelingen zijn verspreid over de hele wereld. een import merrie kwam en dat hij haar zelf wilde houden omdat 
De hengst won veel prijzen waaronder het Europese hij er met zijn hengsten mee verder kon.
jeugdkampioenschap.Maar mevrouw van Schaik zei hem dat hij er dan geen prijskaartje 

aan moest hangen, waarop meneer Knaap antwoordde dat ze 
Vorig jaar viel na bijna veertig jaar Arabieren fokken het doek daarin gelijk had en zij kon de merrie kopen.
voor stoeterij de Monpelou. Mevrouw van Schaik, op hoge Cadanza groeide voorspoedig op en mevrouw van Schaik heeft 
leeftijd, moest het veel triomfen met haar gevierd. Zo werd zij onder andere in het 
besluit nemen om haar Belgische Vlimmeren 2e achter de hengst El Shaklan. Cadanza 
staldeuren voorgoed te bracht roem over de stal de Monpelou en zij won grote prijzen en 
sluiten. Maar over de stond vaak bovenaan de prijzenlijst.
hele wereld vindt u Toen Cadanza 3 jaar was werd zij gedekt door de hengst Purper, 
Arabieren uit de stal de waar mevrouw van Schaik 2 dekkingen had gekocht. Er kwam 
Monpelou terug. De een hengstveulen uit en het veulen viel haar tegen. Hij is niet 
naam van deze geshowd, maar hij deed het bijzonder goed in de sport. Omdat 
fantastische stoeterij zal het veulen tegenviel, besloot zij het volgende veulen te verkopen 
nog lang voortbestaan.en Jan Brouwer werd het volgende veulen nog voor de geboorte 

MEVROUW VAN  SCHAIJK

Frouk van Schaik en stal de Monpelou, twee namen, onafscheidelijk van elkaar. 
Mevrouw van Schaik begon haar stal met Arabieren in 1971. In dat jaar ontving zij van 
meneer Knaap een folder over het fokken van Arabische paarden. En omdat zij een 
halfbloed Arabier had, was haar interesse direct gewekt. Zij besloot de stal te gaan 
bekijken om haar halfbloed Arabier te laten dekken door een hengst van meneer Knaap.

Forelock’s Arabians
Adriaan en Hennie Kuijf

Noordenseweg 39
2421 XW Nieuwkoop

T. +31(0)172 408856
M.+31(0)6 51853318

E. info@forelocksarabians.nl

SA Movin’ Star *Keur
Psytadel X AS Shawan by Nadir I

Father of ‘La Vie est Belle’ (x ‘La Belle’), the Dutch National Champion filly 
sold to England and winner of the Hannie Wehkamp Trophy 2008.

His offspring prove highly succesful during 
shows as well as in sports.

www.forelocksarabians.nl

Nesj el Khimani
Khidar X Nesj el Shajna by Kais

- Horse of the day D show Belgium;
- Champion C show Belgium;
- Reserve National Champion Belgium;
- Full brother to Nesj El Khidouna out of full             
sister of World Champion Nesjla.

Super colt with majestic attitude.

Breeder : Nesj Arabians

Kais *Elite
Pakistan X Proba by Balaton   
 The "Horse of the Millennium" 

- Sire of European - and World Champions
Winner Stallion Licensing, the Netherlands; 
- Supreme Champion Langenfeld, Germany;
- Austrian National Champion;  
- Gold Ribbon Winner Stallion Licensing, Germany; 
- Top FiveNations Cup, Germany. 
The outstanding performance of his offspring in all 
equine disciplines earned him the Elite title. 
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Open Dag
19 april 2009 vanaf 14.00 uur

Kom naar de indrukwekkende presentatie van onze dekhengsten, fokmerries en eerste veulens van Kais! 
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Vanaf veulen tot op de dag van vandaag is Riki's Shabri vele om Riki's Shabri weer terug te brengen in de dressuursport met 
malen aan de hand uitgebracht en hoog geplaatst geweest op Annelieke Stoop als zijn vaste amazone. Annelieke, zelf een 
nationale én internationale shows en is daar beloond met één actieve amazone op Z1-niveau én Arabieren liefhebster, ging deze 
ECAHO-ster. uitdaging graag aan. Sedert april 2008 heeft deze combinatie in 
Shabri kreeg in 1995 meteen een eerste premie bij zijn debuut op recordtempo winstpunten weten te behalen in de klassen L2, M1 
de hengstenkeuring te Ermelo en de jaren erna werd dit succes en M2. Vele wedstrijden werden winnend afgesloten, niet alleen 

tijdens wedstrijden bij het AVS, maar ook bij het KNHS, waar 
het een opvallende elegante verschijning is.  Het toppunt 
afgelopen jaar was het behalen van de titel “Nationaal Kampioen” 
bij het AVS in de klasse L2.
Internationaal heeft de combinatie tijdens de All Nations Cub in 
Aken tweemaal een tweede plaats behaald. Riki's Shabri en 
Annelieke waren hierdoor de best presterende Nederlandse 
combinatie. Het jaar 2008 werd door hun afgesloten als reserve 
kampioen bij de dressuurcompetitie van het AVS. Bij het KNHS 
heeft de combinatie een vierde plaats behaald bij het 
Kampioenschap Kring Eindhoven in de klasse M2. Deze 
successen zijn ook mede te danken aan Annelieke's instructrice 
mevrouw Dorien van Enckevort-Boudewijns, die van paard en 
amazone een team heeft gemaakt. In het voorjaar, medio april, 
zullen zij in de klasse Z1 gaan starten.maar liefs tot vijf maal geëvenaard met een Ster en een definitieve 
Riki's Shabri zal aankomend seizoen op meerdere hengstenshows, 1e exterieurpremie als gevolg. Tevens is hij sinds 2001 in het bezit 
zowel aan de hand als onder het zadel, worden gepresenteerd. In van een prestatiepredikaat Dressuur voor het behalen van de 
2009 wordt hij ter dekking aangeboden, waardoor zijn mijlpaal Z1 plus winst. In het verleden leverde hij namelijk zeer 
prestatiegenen wellicht doorgegeven kunnen worden. Een verdienstelijke prestaties in de dressuursport tot en met klasse Z2 
vriendelijk karakter, een hoge intelligentiegraad, een expressieve met Young Rider Angela van de Berg. Op 31 januari jl. is Riki's 
draf, zeer goede sportprestaties en een koninklijke schoonheid Shabri ook goedgekeurd bij het NRPS als dekhengst om zo het 
zijn voor ons de belangrijkste eigenschappen van deze eerlijke paardenras te mogen gaan veredelen.
hengst.Na lange tijd niet meer te zijn uitgebracht onder het zadel, 
Zie voor meer informatie onze advertentie elders in dit magazine!besloot eigenaar Ron Poolen in december 2007 dat het tijd werd 

GOEDGEKEURD ALS NRPS-DEKHENGST:

(VETERAN X ESMIRA V.NUMIZMAT)

RIKI’S SHABRI *D *STER

Het NRPS fokt Rijpaarden en -pony's met een minimaal gehalte van 12,5% Arabisch bloed. 
Het is al weer even geleden dat een AVS goedgekeurde hengst kon voldoen aan de strenge 
eisen van de NRPS hengstenkeuring om aldaar voor de dekdienst te worden goedgekeurd. 
Recent heeft Riki's Shabri deze vuurproef met vlag en wimpel doorstaan.

avs magazine
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Gestüt Ismer heeft dan een open dag alwaar hun paarden op zijn de betrouwbare basis van de huidige fokkerij. 
professionele wijze aan u voorgesteld zullen worden. Met de juiste mix van beroemde Egyptische- Poolse- Russische 
Tevens biedt de dag een unieke kans om gecombineerd te worden bloedlijnen kan men met trots terugkijken op een succesvolle 
met een bezoek aan het dierenpark Ströhen wat eveneens door de stoeterij waar jaarlijks zo'n 50 veulens worden geboren.
familie Ismer wordt beheerd. Dit zal een extra feestelijk tintje Er is een geheel verzorgde en veelzijdige dag in de planning waar 
hebben omdat 2009 het 50e jubileumjaar is van het bestaan van de kosten de busreis en de entree zullen afdekken. Uiteraard mag 
het door grootvader Rolf Ismer opgerichte dierenpark. men ook op eigen gelegenheid komen. Hou goed de AVS website 
De Ismers, waarvan men de stamboom kan herleiden tot aan in de gaten, dan zal de fokkerijcommissie binnenkort een 
de 17e eeuw, zijn altijd boeren en paardenfokkers geweest, inschrijfformulier plaatsen met alle details en kosten, maar hou 
waarvan de laatste 40 jaar exclusief met Arabische de datum maar alvast vrij!!! In de tussentijd kunt u een kijkje 
Volbloedpaarden. 80 fokmerries en 13 imposante dekhengsten nemen op www.ismer-stud.com!

Op 1 mei, de dag van de arbeid en de vrijdag na Koninginnendag is de Fokkerijcommissie 
van plan om een gezellig uitstapje te maken naar onze oosterburen.

STOETERIJ- GESTEN DIERENPARKBEZOEK ÜT ISMER 
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Jan en Eveline Calis willen, bij voldoende belangstelling, een reis naar Rusland organiseren. 
In samenwerking met hun Russische contactpersoon is het volgende programma 
opgesteld, met daarbij een schatting van kosten. Jan en Eveline willen graag weten hoe 
groot de belangstelling onder de AVS-leden is om deel te nemen aan deze reis.

30 april - Aankomst in Moskou worden afgestemd na inventarisatie van de belangstelling.
Inchecken in het hotel, diner in de Socoros Stables

Kosten naar schatting
1 mei - Vertrek naar Tersk Overnachting in Moskou 100 euro per nacht = 200 euro
Vlucht vertrekt om 9.20 uur. Dagvullend programma, inclusief Retourvlucht naar Miniralnie Vody = 300 euro
lunch en diner, op de wereldberoemde Tersk stoeterij Verblijf in Pyatigorsk 100 euro per nacht = 200 euro

Diverse maaltijden, transport = 150 euro
2 mei - Races op de renbaan Pyatigorsk Visa voor Rusland = 50 euro
Vijf koersen voor Arabische Volbloeds Vlucht Amsterdam Moskou (met overstap) variërend van 
Optioneel nogmaals een bezoek aan de stoeterij in Tersk 230 -300 euro, informatie: Cheaptickets.nl 

3 mei - Vroeg vertrek naar de stoeterij van Alexander Belov Om Rusland binnen te mogen zijn visa noodzakelijk. Dit kost 
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reis. Graag uw reactie naar info@zenitharabians.nl.Uiteraard is het mogelijk om, gezamenlijk of op eigen 
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A
Door Wendy Delvalle diverse duidelijk 
Foto's Adrie van der Velden zichtbare foute 

beenstanden. 
Als afsluiter was er de uitslag van de endurance competitie Bij endurance-
2008 en het verhaal van Anita Lamsma. Anita Lamsma was paarden gaat het 
een van de vijf Nederlandse deelneemsters tijdens het WK om herhaalde 
endurance in Maleisië. Door het toenemende aantal deelnemers mechanische 

met Arabische belasting. 
volbloeds in de Kreupelheid kan 
endurance is deze incidenteel zijn, dit 
competitie in het lost vanzelf op, maar 
leven geroepen. kan ook terugkeren. Bij terugkerende kreupelheid is er een 
Met dank aan Cara groter probleem. Er werd ingegaan op het ontstaan van de 
van der Heijden, kreupelheid en de onderzoeken die volgen om te ontdekken 
die zich eindeloos waar de kreupelheid zich bevindt. Als laatste volgt een top 5 
heeft ingezet voor van kreupelheden bij endurance paarden: tussenpees-, hoef-, 
een bevredigend spier- en oppervlakkige buigpees problemen en als laatste 
eindresultaat. artrose aan de kogel. 

Ook voor komend jaar wordt deze competitie weer gehouden. Er werden voorbeelden getoond aan de hand van foto's 
Voor opgave kan men zich opgeven bij Cara van der Heijden, met daarbij een uitleg over oplossingen en behandel 
via cara_daaf@hotmail.com. methoden/therapieën. Hierna kwam de specialist in 
De competitie zal in 2009 grotendeels op dezelfde wijze voortplantingstechnieken aan het woord. 
gehouden worden, details komen binnenkort op de website De volgende technieken kwamen aan de orde: KI, embryo 
van het AVS. De leuke prijzen werden gesponsord door transplantatie, eicel transplantatie en klonen. Ook dit was een 
Forelock's Arabians Nieuwkoop. zeer interessant verhaal, onderbouwd met wetenschappelijk 
De avond werd gehouden bij Lingenhoeve Diergeneeskunde aangetoonde cijfers. Er was natuurlijk veel aandacht voor het 
in Lienden. Dit is een gemengde kliniek met zeven verhaal over klonen. Klonen is een duur verhaal waarbij je een 
paardenartsen. Er was een behoorlijk aantal mensen afgekomen genetische kopie krijgt, maar niet hetzelfde uiterlijk.
op de bijeenkomst, waaronder een aantal bekende fokkers. Na dit laatste verhaal was dan eindelijk de prijsuitreiking voor de 
Het is altijd leuk dat naast de deelnemers aan een competitie endurance. De uitslag bleef tot de laatste wedstrijd spannend, 
ook fokkers interesse tonen in de sportactiviteiten. Een avond omdat een aantal deelneemsters gelijk aantal punten had. 
gecombineerd van sport en fokkerij is een ideale uitkomst.
Na ontvangst van koffie met gebak heette de heer Blaak 
iedereen welkom. Toen werd het woord gegeven aan de 
twee dierenartsen die gingen vertellen over de 
voortplantingstechnieken en orthopedie bij paarden. Als eerste 
kwamen orthopedische problemen aan bod. Er was rekening 
gehouden met het feit dat het een avond was voor 
enduranceruiters en dus werd er gekeken naar beenproblemen 

vanuit dit oogpunt. Het 
endurancepaard is een bepaald 
type paard. Het is rank, smal 
met veel vermogen en een 
enorm karakter. 
De conformatie is belangrijk. 
Bij onevenredige belasting 
ontstaat slijtage. 
Om aan te tonen hoe deze 
belasting word veroorzaakt, 
werden foto's getoond met 

Wederom was door de fokkerij commissie een informatieve en gezellige avond 
georganiseerd. De onderwerpen die besproken werden waren moderne 
voortplantingstechnieken en bewegingsproblemen bij (endurance) paarden. 

ENDURANCE COMPETITIE 
FOKKERIJAVONDEN 

11DE VRAGEN AAN...NIEUWE       

TOEGETREDEN TOT DE COMMISSIE GEBRUIK

MARIJKE SLOK SOEDE

Door Annelieke Stoop 2. Wat is uw betrokkenheid met het Arabisch 
Volbloedpaard en hoe is dat zo gekomen?

1. Kunt u zich even kort voorstellen? Met het Arabier x Welsh schimmelruintje Mephisto van Manege 
Mijn naam is Marijke Vermeulen geboren en getogen in Bussum. Schildknecht in Eemnes is mijn liefde voor het Arabische ras 
Ik ben 37 jaar oud en getrouwd met Arnoud waardoor ik nu al 13 begonnen. Mijn ouders hadden vroeger allebei een eigen paard en 
jaar de naam Slok Soede draag. Arnoud en ik wonen met onze zij wisten hoeveel tijd dat in beslag neemt. Uit angst dat ik school 
Arabieren A.F. Aya, Lyla, Matroushka, Biblion, honden, poes en liet versloffen, kreeg ik geen eigen pony. Medio jaren '90 bezocht 
kippen aan de rand van het Zwolse Bos in Heerde. Ik werk ik een show van het AVS en vlot daarna was ik de trotse 
parttime als secretaresse en spendeer zoveel mogelijk tijd aan de eigenaresse van mijn eerste Arabier. Sindsdien is de 'tik' alleen 
beestenboel. Oorspronkelijk komen mijn man en ik uit 'Het maar erger geworden. Ik ben al sinds jaar en dag een fervent 
Gooi'. Maar een huis met stallen en weide voor de paarden is daar deelneemster aan de AVS- dressuurwedstrijden. Onlangs werd 
onbetaalbaar. De schitterende omgeving van de Veluwe sprak ons mij de kans geboden om in de Commissie Gebruik van het AVS 
erg aan en zo kwamen we in Heerde terecht, waar we overigens te stappen. In het verleden heb ik al eens wat leuke AV-
nog nooit van gehoord hadden. activiteiten georganiseerd, zoals een dressuurclinic, een puzzelrit, 

Uiteindelijk eindigde een aantal deelneemsters met een gelijk 
aantal punten. Als afsluiter van de avond deed Anita Lamsma 
verslag van haar ervaring als deelneemster aan het wereld 
kampioenschap endurance in Maleisië. In Terengganu, in  
Maleisië, moest zij na 120 van de 160 kilometer opgeven, omdat 
haar paard Layla Ara Francina oververmoeid was. 
De omstandigheden in de lange afstandsrace in de jungle van 
Maleisië waren zó zwaar dat niemand van de Nederlandse equipe 
de eindstreep haalde. De overwinning ging naar de Spaanse 
Alvrex Ponton, die bijna negen uur nodig had om 
de 160 kilometer te voltooien.
Het was een zeer geslaagde avond, goed georganiseerd door 
fokkerij commissie. Op naar een vervolg op deze avond en 
de competitie in 2009!!! 
Hieronder de uitslagen van de AVS endurance competitie 2008.

avs magazine

 1e  Juliette Vervoorn met Bashim

 1e  Gabrielle de Koning met Pasch Gitano

 3e  Scarlet van de Woude met Afarim

 1e  Henny Hoeksma met JNT Callista

 1e  Veerle van de Ven met Depozit

 4e  Esther Groen met Moragh Akhdhar

 4e  Sigrid Hoogduin met Lexus F

 2e  Chantal van Doorn met Desert Rose Numir

 2e  Esther Maring met Marajo

 1e  Saskia Wagenaar met Nina

Klasse 4

Klasse 3

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 1

Klasse 1

Klasse 1

Klasse 1

Klasse 1

Anita Lamsma

Tijn Spoormaker en de heer Blaak

Feestelijke prijsuitreiking van de AVS Endurance Competitie
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buitenritten op de Veluwe en augustus '08 organiseerde ik samen Schalkwijk hem getraind had en voorstelde. Ik ben van mening 
met Sanne v/d Coterlet het AV-Ruiterkamp. dat een professional je paard altijd veel voordeliger aan de jury 

voorstelt, dan je zelf kan doen.
3. Welke bloedlijn spreekt u het meeste aan?

8. Wat is het mooiste/leukste moment dat u ooit heeft Totnogtoe heb ik voornamelijk Russische Arabieren gehad. Maar 
meegemaakt met de paarden?bloedlijnen zeggen mij niet zoveel. Ik beoordeel een Arabier liever 
Aan alle sportieve overwinningen met onze Arabieren denk ik op karakter, degelijkheid, uitstraling en omdat ik al mijn 
met heel veel plezier terug. Het is ook te gek als je Arabier op een Arabieren onder het zadel heb, zijn goede gangen mooi 
show goed scoort, maar toch vind ik de kick van het iets bereiken meegenomen.
op de rug van je paard veel intenser. Je werkt er zo hard voor en als 
je dan beloond wordt, is dat echt geweldig. Het geboren zien 4. Fokt u met een bepaald doel voor ogen en hoe 
worden van de veulens was ook elke keer heel bijzonder.probeert u dat te bereiken?

Wij hebben 3 veulentjes gefokt, waarbij het doel telkens was om 
9. Heeft u wel eens specifieke karakterproblemen rijtypische Arabieren te fokken, waarvan je nog wel duidelijk kan 
meegemaakt met paarden en hoe heeft u deze opgelost?zien dat het een Arabier is.
Wij hebben wel eens een hengst laten castreren omdat zijn Wij willen zeker in de toekomst nog wel een paar veulentjes 
hengstzijn hem in de weg zat. Een van mijn merries heeft een heel fokken, maar we vinden het altijd erg moeilijk om te verkopen en 
trots karakter, zij is echt gauw op haar teentjes getrapt. Ik geloofde daarom is er al 4 jaar geen merrie meer gedekt bij ons.
vroeger nooit de verhalen van mensen die zeiden dat een ruin of 
hengst veel gemakkelijker is in de omgang dan een merrie. Maar 5. Hoe bepaalt u welke hengst het beste geschikt is voor 
nu ik zelf een hengst heb (Biblion), kan ik dit beamen. een bepaalde merrie?
Gedurende de opvoeding en training kunnen er veel dingen Als je zoals ik fanatiek bezig bent met de dressuursport, moet je 
misgaan. Arabieren zijn volgens mij wel veel minder het opnemen tegen sportgefokte warmbloeden en is het zeker in 
vergevingsgezind dan andere rassen. Als ik soms zie hoe mensen je voordeel als je Arabier positief opvalt in de ring. Dus vind ik 
met hun niet-volbloed omgaan, dan denk ik altijd bij mezelf: dat het een pré als de vader van mijn veulen een ster heeft voor zijn 
hoef ik bij mijn Arabieren niet te flikken!prestaties én een premie heeft voor zijn exterieur. Als hij het ver 

schopt in de sport, kan je gerust aannemen dat hij sterk is van lijf 
10. Wat zou u anders willen zien binnen de en leden en dat hij een goed hanteerbaar karakter heeft. Qua 
Arabierenwereld en/of het AVS? Hoe zou u dit veranderen?exterieur kijk ik naar de mindere punten van de merrie en heb ik 
Als lid van de Commissie Gebruik, zou ik willen proberen om altijd een hengst uitgekozen die daarin kon verbeteren. Ik vind 
nog meer AVS-leden te stimuleren om deel te nemen aan het vreemd dat tegenwoordig dekkingen gekocht worden van 
wedstrijden, clinics en doe-activiteiten.hengsten uit het buitenland, die niet eens in levende lijve gezien 

zijn. Hoe kan je nou van een foto beoordelen of een hengst op je 
11. Tot slot: Welke goede raad zou u de jeugdleden van merrie past? 
het AVS willen meegeven?
Toon inzet, zoek de fout bij jezelf, zorg altijd goed voor je Arabier. 6. Welke wedstrijdtak vindt u het leukst?
Je weet dat hij voor je door het vuur gaat, dus behandel hem met Ik rij graag dressuur. Niet iedereen begrijpt waarom ik dit nou 
respect en tel soms even tot 10 als de dingen niet helemaal gaan persé met een Arabier wil doen, maar andere rassen kunnen mij 
zoals het zou moeten. Vecht er ook voor om zijn kwaliteiten te niet bekoren.
laten zien tussen de 'grote jongens' als je 18+ bent, want een Een Arabier heeft geen leven als je alleen maar rondjes rijdt in de 
Arabier is een vriend voor het leven!bak. Vandaar dat ik de dressuurtraining en wedstrijden afwissel 

met een sprongetje en veel 
buitenritten. Met Aya heb ik 
fanatiek endurance gereden en 
dat vind ik ook een super leuke 
tak van sport, heel verslavend. 

7. Hoe bereidt u uw 
paarden voor op een show?
Wij hebben een aantal keren 
meegedaan aan de 
amateurkeuring. Elke keer weer 
een hartstikke spannende en 
gezellige dag. Mijn man wil niet 
paardrijden, maar het 
voorbrengen doet hij echt veel 
beter dan ik. We oefenen ruim 
van te voren met halt houden, 
halsje geven, draven aan de hand 
enz. Toen ons veulen Maroud 
Najib naar show ging, waren we 
toch wel heel blij dat Chris van 
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5 april 2009 10 t/m 12 juli 2009

25 juli 2009
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11 en 18 april 2009 29 en 30 augustus 2009

18 en 19 april 2009 12 en 13 september 2009
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25 april 2009 13 september 2009

26 april 2009
26 en 27 september 2009

17 mei 2009
27 september 2009

21 mei 2009
3 en 4 oktober 2009

21 mei 2009
22 t/m 30 oktober 2009

22 mei 2009 31 oktober en 1 november 2009

1 november 2009 en 8 november 2009
30 mei 2009

12 t/m 14 juni 2009 11 t/m 13 december 2009

13 en 14 juni 2009

27 juni 2009

28 juni 2009

4 en 5 juli 2009

Open Dag en Voorbrengcursus Zenith Arabians, DAWRA i.c.m. WRAN C Show, Hoogeweg
Zunderdorp

ECAHO National C-Show Oost, Raalte
Open Dag Kossack Stud, vanaf 13.00 uur, Beemster

Dag van het Paard, Duindigt
Nakeuring Hengsten, Manege Nimmerdor, Leusden Met 2 internationale groep III rennen voor AV’s 

Private Stud Presentation Arabian Stud Europe, Hierden Arabissimo, HC de Schalm, Renswoude

AVS KNHS Dressuur en KNHS Springen National Championship Show, 
Manege de Achterhoek, IJzerlo KNHS federatiecentrum, Ermelo

Open Dag Forelocks Arabians, Nieuwkoop DAWRA AVS Western Riding Cup 2009, Ermelo

Amateurkeuring, Stal Groenendaal, Bunschoten North European Derby voor 4-jarigen
Futurityren voor 3-jarigen

DAWRA Spring Show, White Socks Stables, Zeist
All Nations Cup, Aken - Duitsland

ECAHO National C Show West, Oudkarspel
DAWRA NK, Mariënheem

Open Business Dagen Kossack Stud, vanaf 13.00 uur, 
Beemster Sportweekend Sint Oedenrode, Manege de Pijnhorst, 

Sint Oedenrode

AVS Hemelvaart Dressuurwedstrijd, Stal Maarse, 
Midden Beemster Jordanië-reis o.l.v. Jezra Travel

Algemene Ledenvergadering AVS, Hotel Mercure, Europese Kampioenschappen Show, Verona - Italië
Bunnik

DAWRA Fall Show i.c.m. WRAN C, Saasveld
AVS NK Dressuur, Stal Johan Laseur, Soest DAWRA Fall Show i.c.m. WRAN D, Beverwijk

FNW Summershow, Mariënheem met op 12 juni Wereldkampioenschappen Show, Salon du Cheval, Parijs
DAWRA Show

Lowland Arabian Cup, International ECAHO B-Show, 
Hippisch Centrum, Exloo

Arabian Horse Weekend, AVS KNHS Dressuurwedstrijd, 
Manege de Pijnhorst, Sint Oedenrode

ECAHO National C-Show, Manege de Pijnhorst, 
Sint Oedenrode

DAWRA Weekend, Laag Soeren
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buitenritten op de Veluwe en augustus '08 organiseerde ik samen Schalkwijk hem getraind had en voorstelde. Ik ben van mening 
met Sanne v/d Coterlet het AV-Ruiterkamp. dat een professional je paard altijd veel voordeliger aan de jury 

voorstelt, dan je zelf kan doen.
3. Welke bloedlijn spreekt u het meeste aan?

8. Wat is het mooiste/leukste moment dat u ooit heeft Totnogtoe heb ik voornamelijk Russische Arabieren gehad. Maar 
meegemaakt met de paarden?bloedlijnen zeggen mij niet zoveel. Ik beoordeel een Arabier liever 
Aan alle sportieve overwinningen met onze Arabieren denk ik op karakter, degelijkheid, uitstraling en omdat ik al mijn 
met heel veel plezier terug. Het is ook te gek als je Arabier op een Arabieren onder het zadel heb, zijn goede gangen mooi 
show goed scoort, maar toch vind ik de kick van het iets bereiken meegenomen.
op de rug van je paard veel intenser. Je werkt er zo hard voor en als 
je dan beloond wordt, is dat echt geweldig. Het geboren zien 4. Fokt u met een bepaald doel voor ogen en hoe 
worden van de veulens was ook elke keer heel bijzonder.probeert u dat te bereiken?
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met een sprongetje en veel 
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beter dan ik. We oefenen ruim 
van te voren met halt houden, 
halsje geven, draven aan de hand 
enz. Toen ons veulen Maroud 
Najib naar show ging, waren we 
toch wel heel blij dat Chris van 
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Te koop: Arabisch 
Volbloed

Sfeervolle vakantie-
appartementen in rietgedekte woonboerderij in Drenthe. 

Bitloos rijden niet veilig? 

Rubber op rol en matten. 

Gecertificeerd Paardentandarts Elles Hetem.

Paardenliefde.nl is de datingsite voor paardenliefhebbers. 

6 jr, Nizjni-Almonito, 
ong 1.60 m. Leuke 
merrie voor sport, 
recreatie of fok. Eerlijk 
karakter. Meer info: 
anitasturrus@hetnet.nl 

Voor 2 en 4-5 personen. Landelijke en bosrijke omgeving. 
Stallen en weide aan huis.  Tel.: 0593-592025 (folder) 
E-mail: hansenjosefien@home.nl Website: www.indestallen.nl 

Dat idee zit bij de rijder tussen de 
oren, niet bij het paard. Kijk op www.bitloos.nl 

Nw/Gebr. Ter bescherming van uw 
paard. Tev. Drainagemat/antislipmat/oploopmat/kunststof-
planken. Tel: 0224-571468. Meer info: www.bosrubber.nl

 Gebitscontrole 
gratis. Tel: 06-33933879 www.paardengebitsverzorger.com

Vind hier je toekomstige partner die dezelfde 
interesse met je deelt. www.paardenliefde.nl
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COPYRIGHT
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redactie verzoekt u de tekst aan te leveren in Word en als bijlage per 
e-mail. Foto’s dienen te voldoen aan een resolutie van minimaal 
300 dpi op ware grootte en voorzien te worden van de naam van het 
paard/persoon waarover het artikel gaat. Foto’s waar uitsluitend 
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AVS leden krijgen 25% korting op bovenstaande tarieven en een link-button:
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en op de laatste nieuwspagina voor 1/2 fullcolor advertenties.
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VS arabians
Dekhengsten 2009

Nasar
* 1991 · Stm.: 157 cm

A. F. Barahbay
* 2001 · Stm.: 159 cm

1e Premie
res. Kampioen Marbach (D)
res. Kampioen Babolna (H)
Kampioen Arabissimo (NL)
HLP Marbach 
Erkend voor alle rassen VZAP (D)

Indrukwekkende en uitdrukkingsvolle
hengst met ruime, actieve bewegingen
een lange hals en een super bovenlijn.
Verrichtingsonderzoek Marbach 100 
dagen; Leistung 9, Rittigkeit 9, Springen 
8, Galop 8. Heeft zijn kwaliteiten in de 
sport en op internationale shows 
bewezen. Geeft extra bewegende, 
opvallend correcte en rijtypische 
nakomelingen.

Best of Show Exloo 2007 (NL)
Kampioen Senior Hengsten 
Exloo 2007 (NL)
3e pl. Int. Lowland Cup 2006 (NL)

Typevolle, enorm bewegende
grote en sterke hengst met 
een hart van goud.
Zeer correct gebouwd en een 
mooie zuiver russische pedigree
Geeft moderne,  typevolle en 
ongecompliceerde nakomelingen met 
ruime, soepele bewegingen.

Beide hengsten: natuurlijke dekking met levend veulengarantie.
Dektarief € 750,–. Nakomelingen te bezichtigen en te verkopen.

Neman 

Nalet

Kruschina

Shams El Samarkant

Nabeg

Arax

Arax

Sarwat

Nega

Newidimka

Kapel

Kapel

Narew

Naletty

Kubinec

Karavan

Volnaia

Kogorta

Balaton

Naslednik

Naftalin

Gwizd

Kosmetika

Carolina

Vakansa

Kariatida

Kubay Khan

Kubarah*

VS arabians Tel.: 0049/59915606 Mob.: 0031/653162569 
info@vsarabians.com       www.vsarabians.com

Bob H.J. Wouda
Landgoed Het Berger Ven, Bergerweg 28

6085 AT     HORN (Limburg) -  NL
mobiel: 0031 (0) 6 307 27 117 Fax: 0031 (0) 84 73 37 722

email: hynderhoeve10@hetnet.nl

Straight Egyptian Arabian
SCID Free
Sire: Hadaya El Tareef  
(Imperial Imdal) x AK Elzahra Moniet 
(Ibn Moniet El Nefous)

Dam: Taja Moniet – Tajamone 
(Farazdac x Antaja)

2nd place Egyptian Classic Cup, 
Dillenburg 2006
5th place World Class Stallions, 
Egyptian Event USA 2003
4th place Dressage Level Test 3, 
USA 2002
Top 4th place Egyptian Event Ext. 
Spec. Straight Egyptians, USA 1999
7th place World Class Stallions, 
Egyptian Event, USA 1998

Zowel natuursprong als diepvriessperma / KI mogelijk.
Dekgeld: puur SE € 850,-- overig € 750,-- excl. 6% btw, vet en stamboekkosten.

Stalling merrie op station mogelijk. 
Vet begeleiding Dierenartsenpraktijk Someren / Ell te Limburg / NL 
Inseminatie d.t.v. Dr. Vet. W. v.d. Holst, Laarweg 15, Harskamp / NL

Ingeschreven bij het V.Z.A.P te Duitsland; Internationaal goedgekeurd tevens voor Australië. 
Prima sperma met rapport aanwezig. Verdere info op aanvraag.

Ibn El Tareef 
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1/4
86,-
81,-
73,-

1 /2 
144,-
134,- 
121,-

1/1
240,-
217,-
197,-

A.P.*
-
-
-

A.P.* = achterpagina

Formaat:
1x plaatsen:
3x plaatsen: 
6x plaatsen:

1/16
52,-
44,-
38,-

1/8
86,-
74,-
63,-

1/4
149,-
134,-
116,-

1 /2 
245,-
227,-
217,-

1/1
409,-
387,-
366,-

A.P.*
452,-
429,-
409,-

A.P.* = achterpagina

AVS leden krijgen 25% korting op bovenstaande tarieven en een link-button:
op de voorpagina voor 1/1 fullcolor advertenties 

en op de laatste nieuwspagina voor 1/2 fullcolor advertenties.

’Paardenmarktjes’ inclusief foto éénmalig in het AVS Magazine en voor onbeperkte tijd op de AVS Website, 
uitsluitend voor AVS leden: 4 regels, 160 karakters: € 17,50  Banner op de AVS website linkpagina, per kalenderjaar: € 120,-

VS arabians
Dekhengsten 2009

Nasar
* 1991 · Stm.: 157 cm

A. F. Barahbay
* 2001 · Stm.: 159 cm

1e Premie
res. Kampioen Marbach (D)
res. Kampioen Babolna (H)
Kampioen Arabissimo (NL)
HLP Marbach 
Erkend voor alle rassen VZAP (D)

Indrukwekkende en uitdrukkingsvolle
hengst met ruime, actieve bewegingen
een lange hals en een super bovenlijn.
Verrichtingsonderzoek Marbach 100 
dagen; Leistung 9, Rittigkeit 9, Springen 
8, Galop 8. Heeft zijn kwaliteiten in de 
sport en op internationale shows 
bewezen. Geeft extra bewegende, 
opvallend correcte en rijtypische 
nakomelingen.

Best of Show Exloo 2007 (NL)
Kampioen Senior Hengsten 
Exloo 2007 (NL)
3e pl. Int. Lowland Cup 2006 (NL)

Typevolle, enorm bewegende
grote en sterke hengst met 
een hart van goud.
Zeer correct gebouwd en een 
mooie zuiver russische pedigree
Geeft moderne,  typevolle en 
ongecompliceerde nakomelingen met 
ruime, soepele bewegingen.

Beide hengsten: natuurlijke dekking met levend veulengarantie.
Dektarief € 750,–. Nakomelingen te bezichtigen en te verkopen.

Neman 

Nalet

Kruschina

Shams El Samarkant

Nabeg

Arax

Arax

Sarwat

Nega

Newidimka

Kapel

Kapel

Narew

Naletty

Kubinec

Karavan

Volnaia

Kogorta

Balaton

Naslednik

Naftalin

Gwizd

Kosmetika

Carolina

Vakansa

Kariatida

Kubay Khan

Kubarah*

VS arabians Tel.: 0049/59915606 Mob.: 0031/653162569 
info@vsarabians.com       www.vsarabians.com

Bob H.J. Wouda
Landgoed Het Berger Ven, Bergerweg 28

6085 AT     HORN (Limburg) -  NL
mobiel: 0031 (0) 6 307 27 117 Fax: 0031 (0) 84 73 37 722

email: hynderhoeve10@hetnet.nl

Straight Egyptian Arabian
SCID Free
Sire: Hadaya El Tareef  
(Imperial Imdal) x AK Elzahra Moniet 
(Ibn Moniet El Nefous)

Dam: Taja Moniet – Tajamone 
(Farazdac x Antaja)

2nd place Egyptian Classic Cup, 
Dillenburg 2006
5th place World Class Stallions, 
Egyptian Event USA 2003
4th place Dressage Level Test 3, 
USA 2002
Top 4th place Egyptian Event Ext. 
Spec. Straight Egyptians, USA 1999
7th place World Class Stallions, 
Egyptian Event, USA 1998

Zowel natuursprong als diepvriessperma / KI mogelijk.
Dekgeld: puur SE € 850,-- overig € 750,-- excl. 6% btw, vet en stamboekkosten.

Stalling merrie op station mogelijk. 
Vet begeleiding Dierenartsenpraktijk Someren / Ell te Limburg / NL 
Inseminatie d.t.v. Dr. Vet. W. v.d. Holst, Laarweg 15, Harskamp / NL

Ingeschreven bij het V.Z.A.P te Duitsland; Internationaal goedgekeurd tevens voor Australië. 
Prima sperma met rapport aanwezig. Verdere info op aanvraag.

Ibn El Tareef 
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ii

Raffael is geleasd van fokker/eigenaar La Movida Arabians voor 2009/2010

Deze veelbelovende jonge hengst
komt uit bewezen bloedlijnen.

2005 - Jonathan El Ludjin x Reza el Bri

tel: 0570 - 532084 / 06 - 22416669      www.doublebarabians.com

Double B Arabians

Definitief eerste premie hengst

Kampioen Hengstenkeuring 
2008-2009

Amalfi
2003 - Padrons Psyche x RD Bey Shahmpane

Photo by J. de Sterke
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