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kunnen met het schitterende voorjaarsweer hun hart ophalen. 
De Amateurkeuring was een groot festijn. Helen van Nes heeft 
zeer goed uitgelegd aan het publiek wat zij zag in de paarden
die voorgebracht werden en Jan Calis heeft natuurlijk weer
de beste voorbrenger naar voren gehaald. Verderop in het blad 
vindt u uiteraard een verslag.

Show West staat alweer voor de deur en ik hoop dat 
Martin en Ester Jimmink een volle bak hebben op 17 mei a.s.

Namens het bestuur,

Marianne Dijkman
Vice-voorzitter

Als dit magazine in de bus valt, heeft de Algemene 
Ledenvergadering net plaats gevonden. Het is jammer dat 
er maar zo'n klein gedeelte van de leden hier naar toe komt. 
Juist de ledenvergadering is dé gelegenheid waar alle meningen 
kunnen worden verkondigd die er door het jaar heen leven.
Iedereen heeft kunnen lezen hoe de financiën er voor staan 
en het is dan ook zaak voor het bestuur om te zorgen dat we
de uitgaven in de hand houden. Hoe fantastisch het 
Nationaal Kampioenschap het afgelopen jaar ook was, 
het is te duur uitgevallen en daar hebben we lering uit 
getrokken.

Inmiddels zijn alle leden druk in de weer met hun Arabier.
Niet alleen de wedstrijdpaarden, maar ook de recreatieve ruiters

Na rijp beraad en internationale correspondentie heeft het AVS
bestuur besloten dat aan de 2009 ECAHO regels aangaande
het scheren van veulens en influenza-vaccinatie-voorwaarden
niet kan worden voldaan. Derhalve worden, op de door het AVS
georganiseerde nationale C shows (west, zuid én oost),
de volgende nationale richtlijnen gehanteerd:

Scheren van veulens: (ECAHO overgangsmaatregel)
-? Veulens geboren t/m 30 juni 2009 mogen geheel of

gedeeltelijk geschoren ter keuring verschijnen.
- Haren ín de oren, de wimpers en de tastharen rond

de ogen, neus en mond moeten intact blijven.

Influenza vaccinatie: (KNHS norm)
-? In het paspoort moet een geldig overzicht zijn geregistreerd

van de aan het paard of de pony toegediende vaccinaties,
inclusief de verplicht gestelde vaccinaties tegen influenza.

-? De basisvaccinatie tegen influenza bestaat uit twee inentingen,
die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar moeten zijn
toegediend. In de periode tussen deze twee entingen mag niet
aan evenementen worden deelgenomen.

- Vervolgens moet jaarlijks (niet later dan 12 maanden na
de vorige enting) de vervolgenting zijn gegeven.

-? Een vaccinatie dient minimaal zes dagen voor de (eerste)
evenementen(dag) te zijn toegediend.

-? Vermeldingen van vaccinaties zijn pas geldig als deze zijn
voorzien van de entingdatum met handtekening en
(praktijk)stempel van de dierenarts.

-? Wanneer de basisenting en de vervolgentingen vroeger in een
afzonderlijk vaccinatieboekje zijn vastgelegd, moet de
dierenarts de volgende tekst in het Paardenpaspoort opnemen:
"The vaccination history of this horse/pony is correct. Last
vaccination on: DATUM". In het paspoort van paarden of
pony's die uitsluitend tijdens Nederlandse evenementen
worden uitgebracht volstaat de regel in het Nederlands ook.
De Engelse of Nederlandse regel moet wel zijn
afgetekend en afgestempeld door de dierenarts.

-? Per 1 april 2007 dient de sticker met het batchnummer van de
entstof (van de vaccinatie) in het paspoort te zijn geplakt door
de dierenarts. Vaccinaties die op of na 1 april 2007 zijn gegeven
moeten dus zijn voorzien van deze sticker, voor vaccinaties die
voor 1 april 2007 zijn gegeven geldt dit niet.
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E
een verbeeld aan nemen. Tijdens onze verkenning over het Door Hanneke Brand
terrein maakten we kennis met de aimabele eigenaar Alexander 
Botchkarev, de vader van de eerder genoemde Igor.Een klein maar fijn gezelschap, bestaande uit Eveline Calis en 
Korte tijd later werden wij verzocht naar de grootste rijhal te Emiel Ottes, Liesbeth Bonder, Kees Veldt, de Duitse Hans
komen en plaats te nemen op de tribune. Tot onze verrassingEbener en vanuit Zweden Charlotte Norden met haar verloofde
voegden zich op dat moment ook de beroemde Amerikaanse Gustav von Lewenhaupt en ondergetekende, arriveerde vroeg in 
fokker Howard Cale en zijn dochter Jenny bij het gezelschap.de middag op het vliegveld Sheremtetyevo. Na niet al te lange 
We werden verhaald op een uitstekend gereden kür op muziek, tijd dook de bekende gestalte 
gevolgd door nog een kür op muziek door een amazone gekleed van Jan Calis op, hij was 
in een spectaculaire, rode jurk. Helaas lukte het niemand vanenkele dagen eerder naar 
het gezelschap een goede foto hiervan te maken. DaarnaMoskou vertrokken en kwam 
werden enkele paarden van de familie Botchkarevons nu ophalen. De groep
gepresenteerd, door hen gefokte warmbloeds, een Orlov-draver,werd verdeeld over twee auto's, 
en natuurlijk enkele Arabieren. Hierna werd het tijd voor het de bagage ingeladen en op 
diner, waarbij er vele malen werd getoost op mooie paarden en naar de Socoros stallen. 
nieuwe en oude vriendschappen…Wie denkt dat we in 

Nederland last van files 
De volgende ochtend moesten we vroeg uit de veren, want hebben, moet maar eens door 
rond 10 uur zou onze vlucht naar Pyatigorsk vertrekken.Moskou rijden tijdens de spits. 
Daar het verkeer in Moskou onvoorspelbaar is, en zeker op Met ware doodsverachting
de feestdag 1 mei, vertrokken we stipt om zeven uur (notabene, laveerde onze chauffeur de auto van links naar rechts, door 
dit is 5.00 uur op de gaten waar wij ze niet zagen. Toch nog ongeschonden kwamen 
Nederlandse wekkers).we na anderhalf uur op de plek waar we de eerste nacht zouden
Tijd voor ontbijt was er verblijven. Hier werden we begroet door Hans Fransen, die al 
niet, maar gelukkig eerder samen met Jan was gearriveerd. Ook maakten we kennis 
werd er een prima lunch met Igor Botchkarev, die de hele reis had geregeld en ons tot 
in het vliegtuig het eind zou vergezellen. De Socoros stallen liggen dicht bij 
geserveerd. Na een het centrum van Moskou naast het Sokolnikipark en kennen 
voorspoedige vlucht en een lange hippische traditie. Hier werden Olympische
landing werd er naar kampioenen getraind en reden de nazaten van de tsaar, die van
goed Russisch gebruikstaatswege zolang ze leefden recht hadden op een appartement,
geklapt voor de piloot een auto en een paard. Helaas voor hen werd deze rijschool 
en zijn crew. Ons werdgeprivatiseerd, waarmee een einde kwam aan hun privileges op 
verzocht te blijven zitten tot iedereen het vliegtuig had verlaten.dit gebied. Het stallencomplex is enorm groot, met drie 
Toen wij uiteindelijk de trap afdaalden, werd zelfs Jan even stil: binnenbakken, waarvan een speciaal voor de ponyclub, een 
we werden door een groot ontvangstcomité opgewacht.royale overdekte longeerpiste en een enorme, goed gedraineerde
De dames in het gezelschap kregen bloemen overhandigdbuitenmanege. Een groot aantal boxen, van oud tot 
en de lokale en regionale pers nam talloze foto's. Over onzesplinternieuw, maar allemaal paardvriendelijk. Overal op de 
koffers hoefden we ons niet druk te maken, daar werd wel voorvloer rubber matten, menig manege in Nederland kan hier nog 

TERSK

Toen Jan Calis een maand of twee geleden meldde dat hij bij voldoende belangstelling 
een reis naar Tersk zou organiseren, dacht ik gelijk “daar wil ik bij zijn” en meldde me aan. 
De tijd vloog voorbij en 30 april was het dan zover.
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Entree van de Socoros stallen
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Manana, 2003), Mikelanjelo (Aja Shakakhan x Miza, 2006), 
Monreal (Aja Shakakhan x Melodrama, 2006) Nigator
(Gordon x Nezabudka, 2001), Nonius (Nougatin x Nahodka,
2001), Pobeditel (Balaton x Pantomima, 1998), Ekibastuz
(Balaton x Energia, 2001), Sirdar (Nejma Zomrrod x Santa-
Padova Statement, 1998). 
De laatste was een 
kadootje aan Poetin,
die hem weer kado gaf 
aan Tersk. Al snel werd
hij door ons omgedoopt 
tot 'het Poetinpaard'.
De een valt op de een, 
de ander geeft de 

gezorgd. Aangekomen bij het moderne hotel kregen we een half voorkeur aan de ander,
uurtje om ons op te frissen, waarna we op weg gingen naar ons maar een ding staat vast,
aller doel: Tersk. de Tersk paarden zijn nog 
Aangekomen wachtte ons ook hier een grootse ontvangst; altijd de fantastische 
onder het goedkeurend oog van de leden van de regionale sterke en super 
Doema werden er diverse folkloristische dansen opgevoerd en bewegende paarden zoals
traditionele liederen gezongen. Dit werd afgewisseld met het we die al jaren kennen.
voorstellen van de aanwezigen en vele toespraken waarin wij 
allemaal hartelijk welkom werden geheten. Op de achtergrond Nog was het officiële programma niet voorbij. Nadat deze
zagen we de merries met veulens al staan, die herhaaldelijk bij hengsten waren gepresenteerd, mochten we even vrij 
aanvang van de muziek de staarten erop gooiden en wegvlogen. rondkijken, maar naar onze mening te snel werden we weer
Gelukkig begon het na een uurtje of zo wat te spetteren, waarna gevraagd in te stappen en vertrokken we naar het restaurant,
deze uitgebreide welkomsceremonie iets vlotter werd afgerond waar we een diner aangeboden kregen. Er werden vele toasts 
en iedereen naar binnen werd geloodst. Eindelijk, naar de uitgebracht, de tolk had het er maar druk mee. Ik had verwacht
paarden… dat het Russische eten zwaar op de maag zou liggen, maar niets 
Allereerst werden de hengsten getoond, bekende en minder is minder waar: de maaltijd bestaat over het algemeen uit soep,
bekende, en over iedere hengst werd het een en ander verteld, koud vlees, kaas, gegrild vlees en salades van zongerijpte
speciaal voor de aanwezige hoogwaardigheidsbekleders. tomaten en smaakvolle komkommers. De tomaten en 

komkommers worden daarbij gedecoreerd met veel verse
kruiden, die echter niet zozeer ter decoratie bleken te zijn, maar 
gewoon werden opgegeten. Uiteraard werd iedere maaltijd 
begeleid door de nodige vodka, maar dat was misschien wel
alleen vanwege de vele speeches die gehouden moesten worden.

Wilden wij na het eten terug naar de stoeterij? Ja natuurlijk, en 
zo bleven de regionale bestuurders achter aan tafel en 
vertrokken wij na een hartelijk afscheid opnieuw richting Tersk.
Nog was de verwennerij niet over: terwijl de hengsten 

De aanwezige tolk deed haar best te vertalen, maar veel was 
natuurlijk al bekend bij de reisgenoten. Er werden zestien
hengsten gepresenteerd, te weten: Alhimik (Mukomol x Agata, 
1999), Ansambl (Balaton x Artemida, 2000), Angleter (Namaz
x Assol, 2003), Basketbol (Aromat x Bulon, 1997), Banderos
(WH Justice x Borondina, 2007), Horunjii (Balaton x 
Melodrama, 2000), Madiar (Drug x Martinika,1994),
Marcipan (Parusnik x Melodrama), Monomah (Madiar x 
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Ontvangst met zang, dans en vele toespraken. Op de achter-
grond het hoofdgebouw, de ronde hengstenstal, waarin zich 
in het midden een longeerpiste bevindt.

Madiar komt zijn suikerklontje halen. Vanaf deze plek vonden
vele Russische Arabieren in de jaren zeventig en tachtig een
nieuwe thuis elders in de wereld.

De hengstenstal aan de binnenzijde. 
Fantastisch ruime boxen met de 
mogelijkheid elkaar te zien.

Verzameld rond het graf van Aswan. 
Hij is rechtopstaand begraven, met zadel en hoofstel.



nogmaals, een voor een, in de ronde binnenhal werden
losgelaten, kregen wij koffie geserveerd en er stond een grote
schaal met heerlijk vers fruit. Moe maar voldaan rolde iedereen
's avonds zijn bed in. Wat een dag, wat een belevenis.

De volgende dag stond een bezoek aan de renbaan gepland om 
de opening van het Russische renseizoen bij te wonen. Er
stonden maar liefst elf rennen op het programma, niet alleen 
met Engelse Volbloeds en Arabieren, maar ook met Achal
Tekiners. Aangekomen bij het hippodroom verbaasden wij ons 
over de enorme hoeveelheid bewaking. Dat zou toch niet weer
speciaal voor ons zijn? Nee, dit maal was het niet voor ons, 
maar voor de gouverneur van de regio Stavropol. Ook de 
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders waren aanwezig voor dit 

derde. Het spreektevenement. Bij de ingang kreeg iedereen een oranje-zwart lintje 
vanzelf dat ik hem op de opgespeld, ter herinnering aan het einde van de Tweede
foto heb gezet. HetWereldoorlog. Dit wordt door de Russen op 9 mei gevierd en 
programma liep door tot de hele periode van 1 mei tot 9 mei geldt dan ook als een soort
zes uur, maar niet vakantie annex feestweek. Voordat we naar binnen mochten 
iedereen van ons werden we gescand op mogelijke wapens, waarna we naar de 
gezelschap was evenVIP tribune werden gebracht. Tafels vol geladen stonden op 
geïnteresseerd in de ons te wachten. Het meest spectaculair wat mij betreft was op 
rensport. Het voorsteliedere tafel een groot brood, prachtig versierd met bloemen en 
werd gedaan om de groepguirlandes, van brooddeeg gemaakt. Daarnaast lag er voor
te delen, maar iedereeniedereen een programmaboekje, een paardenmagazine en een 
was dezelfde mening prachtig boekwerk over de Breeders Cup klaar (helaas, niemand 
toegedaan “samen uit, die het kon lezen, maar toch, een mooi souvenir). Het geheel 
samen thuis”. Bovendien was er nog genoeg te zien op de deed denken aan Ascot, zien en gezien worden.
stoeterij, dus terug naar Tersk.Voorafgaand aan de eerste koers werd de endurancekampioen 
Eerst de merries met veulens, zij werden een voor een uit stal 2008 uitgebreid gehuldigd. Tussen de koersen door werden
gehaald en voor ons gedraafd. Natuurlijk kon Jan het niet laten traditionele dansen opgevoerd door dames en heren in 
om zelf ook af en toe te lopen. Sommige van de merries warenschitterende klederdracht, afgewisseld met muzikale optredens.
voor onze begrippen wel erg schraal, andere zagen er best uit. Deze optredens duurden wel twintig minuten per keer, en 
Iedere fokker weet ook wel dat sommige merries alles aan hun onderwijl deden de deelnemers aan de koers op de baan hun 
veulen geven, terwijl andere zichzelf ontzien. warming-up.  De eerste Arabierenkoers betrof een Groep III 
Veel veulens van Kamelot, maar ook zeer knappe veulens vanren voor driejarigen voor 3-jarigen. Tot grote vreugde van
de Russische Derbywinnaar Nonius gingen aan ons voorbij.iedereen die betrokken is bij de stoeterij in Tersk, werd deze
Teveel om allemaal te onthouden en te snel om alles op te koers gewonnen door Planetariy, een knappe schimmel van
schrijven, helaas. Iedereen mocht 'verzoekjes' doen om bepaalde Noniusz (Nougatin) uit Parandja, in een tijd van 2.10.96, 
paarden te zien. Uiteraard vroeg ik om de merrie Koldunia,gefokt door en in eigendom van Tersk. Opvallend is dat ook de 
de moeder van mijn Klassika, Hans I wilde 'Bali' zien en afstammelingen van Aja Shakakhan, die wij hier toch als 
Hans II was op zoek naar de merrie Nevidal. Helaas bleek 'showpaarden' zien, op de renbaan worden getest. Alle paarden
zij inmiddels overleden. Geen moeite was te veel voor onzedie wij op de renbaan zagen, hadden zonder uitzondering
Russische gastheren.trouwens voldoende Arabisch type. Ook in de tweede
Hierna over naar de jaarlingen. Deze stonden in twee lange koers waren de paarden van Tersk redelijk succesvol,
loopstallen en gaan overdag naar buiten in een paddock, met zo werd Kafkaz, een volle broer van mijn merrie, 
royaal hooi. Nog wat later in het jaar gaan ze “de wei op”, maar 
nu stond alles nog thuis. Jaarlingen zijn naarlingen, en deze

waren allemaal ook wel aan de schrale kant. Naar ons idee 
waren de merries van deze jaargang over het algemeen 
van betere kwaliteit dan de hengsten. 
Ondanks dat ze in twee grote groepen worden gehouden 

(respectievelijk 39 en 37 jaarlingen), waren alle dieren
even vriendelijk, nieuwsgierig en mensgericht. Dat geldt 
trouwens voor alle paarden op Tersk. Alle hengsten zijn even
braaf, showen graag, maar maken geen overdreven spektakel. 
Ze zijn allemaal even welgemanierd, een bewijs dat er toch veel
persoonlijke aandacht is voor iedereen.
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Voor de stal staan twee schitterende bronzen standbeelden 
van Aswan en de merrie Naturschica

Jan kon het niet laten en moest af en toe ook een paard lopen!
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Na de jaarlingen kwamen er een aantal twee- en driejarigen en het tijd om terug te 
enkele oudere hengsten aan bod. Veel van de twee- en vliegen naar Moskou.
driejarigen staan overigens in training op de renbaan. Er Op het vliegveld in 
werden stoeltjes gehaald en zo konden we, met een heerlijk Moskou ging het 
zonnetje in de rug, genieten van nog meer prachtige paarden. Zweedse paar hun eigen 
“Cees, leg je camera maar weg en loop deze even”, zou het meer weg en zo waren wij 
dan eens klinken. De Russen kunnen nog wel een workshop weer 'onder ons'.
voorbrengen van Jan gebruiken. Op de laatste dag van

onze reis was niets 
Na een lange dag, met veel, heel veel, knappe paarden, terug ingepland, maar Moskou
naar het hotel. Na een lichte maaltijd, waarbij Jan naar zeggen verlaten zonder een 
voor het eerst van zijn leven een toast uitbracht, zochten de bezoek aan het Rode
meesten toch weer bijtijds het bed op, want de volgende dag Plein, dat kon natuurlijk 
zouden we om half acht vertrekken naar de Belov Stud. niet. Zo waagden Eveline,
Belov is een kleine fokker, die al jarenlang veel wint op de Liesbeth, Hans en Cees 
renbaan. Hij is vooruitstrevend en weet inmiddels ook dat een zich aan een rit met de 
scheutje Frans bloed vaak tot klinkende resultaten leidt. Dit metro naar het Rode Plein. Ondergetekende had in haar 
jaar is Arc Kossack (Bengali d'Albret x Amunitia) voor de functie als Ifahr webmaster een afspraak met de Russische
dekdienst vanuit Nederland naar deze stoeterij verhuisd. racing manager Vasily Menkilov. Emiel, die enige weken eerder
 De reis duurde wel wat langer dan verwacht; we hadden een botje in zijn been had gebroken, ging ook liever naar het 
gerekend op zo'n anderhalf uur, maar het werden drie uur, Hippodroom en had daar beslist geen spijt van. Deze renbaan
waarvan de laatste kilometers werden afgelegd in enkele Lada in Moskou wordt omringd door de stad, maar is een oase van
jeeps. De wegen vielen ons over het algemeen helemaal niet groen en rust. Wandelend over het stallenterrein, dat er overal
tegen, maar hier gingen we toch echt wel de binnenlanden in, netjes uitzag, zagen we prachtige Orlov dravers, maar ook 
en was de weg nog slechts een modderig karrespoor. Een aparte rijpaarden werden hier getraind. Het kantoor van de Russische
belevenis… Nadat alle paarden waren getoond (“Cees, loop renclub bevindt zich in het gebouw van de Russische Horse
deze eens even”) terug naar het dorp, waar we bij de familie Breeders Union, een monumentaal en imposant gebouw.
Belov in hun piepkleine huisje werden uitgenodigd om wat te Binnen in het gebouw bekeken wij ademloos de haast 
eten en drinken. De gastvrijheid van de Russen kent zijn gelijke decadente luxe waarmee het kantoor was ingericht. Het Rode
niet! Plein is één ding, maar dit was zeker ook de moeite waard. Na
De twee dagen in Pyatigorsk werden afgesloten met een een constructief gesprek werd tegen twaalven afscheid genomen 
laatste diner in gezelschap van de algemeen manager van de van de heer Menkilov, voormalige jockey en trainer.
stoeterij, DimitriTolmachev, en in de laatste toasts werd
weemoedig geklonken op de Russische-Nederlandse- Na een hartelijk afscheid van Igor en Alexander Botchkarev
Amerikaanse-Zweedse vriendschap. Maar nog was het was het nu echt tijd om te gaan. Opnieuw rekening
niet gedaan. De resultaten van de fotograaf, die het houdend met de onvoorspelbare Moskouse
gezelschap twee dagen had vergezeld, werden nu verkeerschaos vertrokken we bijtijds naar het 
tevoorschijn gehaald: iedereen kreeg een dik vliegveld. Na het inchecken werden de laatste 
fotoalbum met schitterende foto's van ons roebels aan souvenirs uitgegeven. Vermoeid,
bezoek, van aankomst tot einde. Iedereen maar een ongelooflijke ervaring rijker, was 
stond sprakeloos van zoveel generositeit en iedereen rond vier uur 's middags, lokale 
hartelijkheid en er volgde een rustig tijd, weer veilig thuis. 
kwartiertje terwijl iedereen het kado 
op zijn gemak bekeek. Wellicht dat Jan Calis in de toekomst 
Howard Cale en zijn dochter opnieuw een reis naar Rusland
bleven nog wat langer  in organiseert; ik kan het iedereen
Pyatigorsk, maar voor ons aanbevelen om mee te gaan!
gezelschap was 

’Cees! Leg je camera even neer en 
loop maar weer’. Het werd een 
gevleugelde uitdrukking.
Hier Cees met een paard van Belov.
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AMATEUR
2009:

KEURING

WEDEROM

GESLAAGD!

Al enkele jaren wordt het showseizoen 
traditioneel geopend met de 
amateurkeuring. Een leuke leerzame dag 
waar de amateur kan laten zien hoe er 
voorbereidingen zijn getroffen en geoefend 
is om de paarden in goede conditie en zo 
netjes mogelijk voor te stellen aan de jury.

terug te vinden, dus hier vermeld ik alleen de klasse winnaars Door Adri van der Velden
Foto’s Jan Kan, Pim Valk en de kampioenen.

Tijdens deze keuring wordt het comparative of ook wel Bij de jaarling hengsten stond A.F. Montoyo, (v. A.F. Umoyo
Engelse systeem gebruikt. Dit wil zeggen één jurylid die per m. Atalante) op de eerste plaats gevolgd door El Cosimo 
rubriek de paarden, na ze individueel gekeurd te hebben, (v. El Sid m. Thee Magic Capri).
op kwaliteitsvolgorde plaatst en daarna een korte toelichting De 2 en 3 jaar oude hengsten waren in rubriek 2 samen 
en motivatie geeft op deze plaatsing. gevoegd. Yonorr 'F' (v. Honorrs m. Yourka) mocht zich als 
Dit jaar was mevr. Helen Hennekens- van Nes gevraagd deze nr.1 plaatsen, gevolgd door 4ever United (v. RH Menuschkin
taak op zich te nemen. Dit deed zij met veel enthousiasme. m. Riki's Malinkaya). Direct na deze twee rubrieken werd het 
Na iedere rubriek gaf zij duidelijk uitleg waarom zij de paarden kampioenschap Junior hengsten gehouden. Goud voor
zo geplaatst had. A.F. Montoyo voorgebracht door Yvonne, zilver voor
Wat mij ieder jaar weer opvalt, is het enthousiasme van alle El Cosimo voorgebracht door S. v.d. Hoek en brons voor
deelnemers. De paarden zijn netjes verzorgd en duidelijk veel Yonorr 'F' geshowed door de eigenaresse Marina Baartman.
in de hand geweest, zelfs de veulens nog maar net 1 of 2 
maanden jong liepen keurig aan het halster mee. Dat er bij 
veel voorbrengers spanning is kan men goed op de gezichten 
aflezen maar gelukkig helpt het geweldige karakter van het 
Arabische Volbloed de begeleiders op hun gemak te stellen.
Jan Calis was aanwezig om de voorbrengers te observeren en 
eventueel te nomineren voor beste voorbrenger. Er werd

gestreden om de titel 
junior en senior 
kampioen in deze
categorie.
Een aandachtpuntje 
bij het voorbrengen
is het omdraaien met 
je paard. Sommige
voorbrengers
(misschien door 
de zenuwen) trekken
het paard binnen-
door. Veiliger
(Jan Calis leert je dat Tijd voor rubriek 3, de ruinen
ook tijdens de Net als vorig jaar een goed gevulde klasse.

voorbrengcursus) is het om zelf om het paard heen te lopen, Als eerste geplaatst en daarmee de gold medal voor Lavinzky 'F' 
dus het paard van je af te houden. Op die manier kan (v. SA Movin'Star m. Lanizjka) voorgebracht door Myrna Vlug,
het paard je nooit omver lopen. de zilveren medaille voor Cadanz Badir (v.Gilly
Nieuw dit jaar is de benaming voor de kampioenschappen te m. Bess-Chandirah) voorgebracht door Sabine Bielsma en 
weten: Gold medal Champion, Silver Medal en Bronze Medal. brons voor Keemfaih (v. Aparan m. Kutasza) en deze ruin werd
De uitslagen van de amateurkeuring zijn op de AVS website voorgebracht door de eigenaresse Iris Zijerveld.

x
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A.F. Montoyo

Psychotic Kossack en winnaar junior voorbenger
Tara den Hartog

A.F. Luana



Rubriek 4, merries 1 t/m 3 jaar. Helaas twee afmeldingen en Rubriek 9: merries 
daardoor maar vijf deelnemers. A.F. Luana (v. Vodofon Kossack 9 jaar en ouder was 
m. Polynia) wordt gold medal winnares, zij wordt voorgebracht een mooi gevulde 
door Yvonne,  de silver medal gaat naar ASE Bisiriya Hlayyil klasse met negen deel-
(v. Bishr m. Manilah voorgebracht door Amira Nasr en nemers. Eerste werd
het brons is voor M.A. Marescha (v. Aparan m. A.F. Cuba) G.B. Habibi
voorgebracht door J.E.R. Valk. (v. Insjallah's Fayoum

m. El Layla Walayla),
een tweede plaats 
voor Kiya 
(v. Alexander 
m. Palet)

Rubriek 10: Hengsten
4 jaar en ouder.
Helaas maar drie 
deelnemers.
Het goud ging naar 
Rector's Aristocrates 
(v. Extreme
m. Wasifa)
voorgebracht door 
de eigenaresse Karin 
de Graaf. Zilver voor
El-Fuego-Joy
(v. Gasir m. Estopa-
Joy) voorgebracht

Rubriek 5, de altijd vertederende
door A.J. Khitanea,  brons voor A.F. Thabay (v. Kubay Khan 

veulens. Hier hengsten en merries 
m. A.F. Antha) voorgebracht door Robin Elzinga.

samen gevoegd.
Goud voor het hengstje 

Alvorens met de laatste rubriek te starten het kampioenschap 
Psychotic Kossack (v. Psytadel

Senior Merries. Hier ging het goud naar de door Maud
m. Pribaltika) mooi voorgebracht

Leenders voorgebrachte Shadhiraah, zilver naar Ysabella 'F' 
door een van de junioren,

voorgebracht door Josje Steeghs en brons voor G.B. Habibi
Tara den Hartog.

voorgebracht door Sacha Chen.
Bianca Vriend wist haar 
merrieveulen Aurelia Kitalpha 

Terwijl in de stallen paarden werden versierd voor de Liberty
(v. Aja Shakakhan m. Agnia) naar 

steeg de spanning in de ring wie kampioen voorbrenger 2009 
een tweede plaats te showen en 

zou worden.
dus zilver, brons voor
Samawhiyah Rifat 

(v. Pladykt m. Chantal's Samila) voorgebracht door 
Sonja Zonderhuis.
Na de rubrieken aan de hand, tijd voor de zadel-
rubrieken. Allereerst rubriek 6: hengsten en ruinen.
Ook hier twee afmeldingen en dus maar vier 
deelnemers. Een eerste plaats voor N. Fremeijer met 
Saroon (v. Sjapoer m. Zita), een tweede plaats voor
Christa van den Berg met A.F. Miracle (v. Mir Khan 
m. A.F. Gracia).
Rubriek 7: zadelrubriek merries met zes deelnemers. 
Eerste geplaatst Joan Bodegraven met Mancha's Anishja 
(v. Ansata Sinan m. Eikenhof's Camarsha), een tweede
plaats voor Mirjam van Woerkom met Pedya (v. Gil
m. Petunya). Tijd voor de lunch en dus een korte pauze.
Om 1 uur ging de keuring door met rubriek 8: merries 
4 t/m 8 jaar. Een eerste plaats voor Shadhiraah
(v. Sanadik el Shaklan m. Dachinea), tweede geplaatst 
Ysabella 'F' (v. Almonito m. Yosraya).
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Joan Bodegraven met Mancha's Anishja
Shadhiraah
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En dan de laatste rubriek van de 
dag: Liberty. Met tien deelnemers 
(twee waren afgemeld) een goed 
bezette rubriek.
De meeste deelnemers hadden weer
veel werk gemaakt van paard en 
voorbrenger. Ook de muziek was 
met zorg uitgekozen.
De paarden lieten zich zo los in 
de ring prachtig zien. 
Eerste werd Myrna Vlug met 
Lavinzky 'F', een succesvolle
combinatie deze dag. 
Tweede Charlotte Buytaert met 
Bess-Fanestha (v. Shakaar ibn 
Sanadiva m. Ayala B.W.) en 
derde Amira Nasr
met Brasiliachariklia
(v. Borsalino m. Amal-Chariklia).

Genomineerd bij de junioren waren Tara den Hartog met Aan de andere kant van de manege 
Psychotic Kossack en Kaylee de Jong met Yaccaranda Destiny. werd de premiekeuring/infokeuring gehouden. Juryleden
Terwijl Jan Calis in de ring stond moesten de jonge dames met waren Mw. C.J.W. Modderman, Mw. K. Zeevenhoven
hun paard om de beurt een rondje draven. en Dhr. C. Bakker.
Een moeilijke keuze voor Jan want Tara en Kaylee liepen de Aan Elmar's Florence (v. Anthal m. Paskal Maskat) kon 
sterren van de hemel. Uiteindelijk wist Tara den Hartog de een tweede premie gegeven worden. Keemfaih (v. Aparan
beker te winnen. m. Kutasza ) en Aqila (v Kubay Khan m, Khorama) gingen 
Bij de senioren waren Marina Baartman met Yonorr 'F', met een derde premie naar huis.
Myrna Vlug met Lavinzky 'F', Yvonne met A.F. Luana en 
Josje Steeghs met Ysabella 'F' genomineerd. Ook zij moesten Een geslaagde dag en ik denk dat de meeste deelnemers met 
met hun paard wederom laten zien waarom zij genomineerd een tevreden gevoel huiswaarts keerden. Volgend jaar hoop ik 
waren. Myrna Vlug won en werd beste senior voorbrenger. weer enthousiaste deelnemers en lekker volle rubrieken te zien.

x
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Myrna Vlug met Lavinzky 'F', klasse winnaar, Libertywinnaar
en beste senior Voorbrenger!

YA Magmana



DAWRA SHOWSPRING
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N
Door Jolanda van Duyvenbode Eveline Verhaar werd
Foto's Pim Valk met haar Nasedo 2e, 

Wouter van Esch reed
Na een lange periode vond de eerste wedstrijd van het seizoen zijn AS Saida naar 
niet plaats in Bunschoten; dit betekende dat er veel moest de 3e plaats en 
worden geregeld en het bestuur even moest aftasten hoe de hekkensluiter was 
samenwerking zou verlopen. Maar dat is natuurlijk altijd weer Eva van der Kolk met 
een uitdaging. Veel ruiters waren helaas verhinderd deze Romanza RZA.
wedstrijd mee te rijden, waardoor het aantal inschrijvingen dan In de Horsemanship
ook minder hoog lag dan we hadden gehoopt. Maar dat werd werd Eveline 1e, 
betekent niet dat de wedstrijd minder geslaagd was. In Marjon 2e, Wouter 3e 
tegendeel: de sfeer was optimaal en alles verliep vlekkeloos. en Eva 4e. 
De groep vrijwilligers was groot, dus helpende handen in In de Reining
overvloed. moest Marjon het 

Er waren ook 'nieuwe' opnemen tegen 
gezichten te zien. Bij de L5 Annemarie 't Hart die met haar paard Ripriska voor het eerst 
startten Judith Valk en Ilona sinds jaren weer te zien was op een DAWRA-show. Helaas voor
Stender met Xavier. Voor de Annemarie moest zij het afleggen tegen de geroutineerde combi 
beide dames èn Xavier was Marjon met Massada. Hopelijk laat Annemarie zich hierdoor
het de tweede wedstrijd die niet tegenhouden en komt ze de volgende DAWRA-wedstrijd
zij reden, maar dat was ze revanche nemen!
niet af te zien. Een erg leuke Na de lunchpauze maakte onze voorzitter Paulette Zorn het 
combinatie die we hopelijk bestgaande paard van de L3 en L4 bekend: Marjon ten Hove
vaker zullen zien. In de 'In met Casporans Massada. Gefeliciteerd!
Hand Trail' zagen we Cyann Hierna was het tijd om de DAWRA Highpoints uit te reiken.
(de dochter van Nancy en Daarbij o.a. dank aan Wouter van Esch, die last minute de 
Leen) met Nirvana. Heerlijk taken van Edith van der Kuijl heeft overgenomen om te zorgen
om zo'n klein meisje zo dat de mooie beeldjes daadwerkelijk konden worden uitgereikt.

zelfverzekerd haar Na een dankwoord van Paulette mochten de volgende
proef te zien lopen, combinaties de Highpoints in ontvangst nemen: 
helemaal in 
harmonie met haar In de L2 Trail: Angela van Duyvenbode met Penthor
paard. Een mooi In de L2 Horsemanship: Anja Diephout met Nepass
DAWRA-lid in spé! In de L1 Pleasure: Krista Sterrenburg met Scorpio

In de L1 Horsemanship: Krista Sterrenburg met Scorpio
De uitslagen van de Helaas was Krista niet in de gelegenheid om met Scorpio naar 
L3/L4 klasse waren: Huis ter Heide komen vanwege een kapotte 2-paards trailer,
Marjon ten Hove maar ze had een prima “stand-in” gevonden: Nagato mocht 
werd met Casporans namens Scorpio de prijs in ontvangst nemen. Leuk Krista dat je 
Massada eerste in de er in ieder geval bij was en fijn om te zien/te horen dat alles met 
L3 Trail. De twee Nagato in orde is. 
andere deelnemers 
hadden helaas een 0- Anja en Angela konden op paard blijven zitten voor de L1 en 
score en werden niet L2 Trail, Paulette voegde zich erbij. Voor mijzelf was het de 
geplaatst. eerste keer dat ik ze als combinatie in de ring zag: Paulette met 
In de Pleasure werd Fabanco. Een fantastisch westernpaard en een geweldig leuk 
Marjon weer 1e, stel, al zeg ik het zelf.
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Tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben 
we al kennis kunnen maken met de nieuwe 
locatie: de White Sock Stables in Zeist. Hier werd 
op 26 april de DAWRA Spring Show gehouden!

Eveline Verhaar met Nasedo

Eva van der Kolk en Romanza RZA

Cyann met Basciz Nirvana
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De uitslagen in de L1/L2 waren:
In de Trail werd Angela van Duyvenbode met Penthor eerste. 
Paulette werd met Fabanco 2e en helaas kon Nepass de roze en 
paarse balken niet waarderen, waardoor Anja een 0-score kreeg.
In de Pleasure werd Paulette met Fabanco 1e, Anja werd met 
Nepass 2e, Angela en Penthor werden 3e en Anastasia werd
met Vaybian 4e. Wat fijn om Anastasia weer terug in de ring 
te zien met Vaybian. Het was voor beide wel weer even wennen
na zo'n lange tijd…. 
In de Horsemanship werd Angela 1e, Anja 2e, Anastasia 3e 
en Paulette 4e. 
In de Reining zagen we opnieuw Anastasia met Vaybian in de 
arena verschijnen. Zij werden 2e. Winnaar was Nancy
Groenenboom met good old Nirvana.
De mooie disciplines Western Riding en Versatile Horse waren
ook uitgeschreven. Wel heerlijk dat we, ondanks ons kleine 
groepje ruiters, deze mooie onderdelen toch konden showen!
De uitslag? In de Western Riding werd Nancy 1e met Nirvana
en kreeg Anastasia een 0-score doordat Vaybian plotseling 
spoken zag in de hoek van de arena. In de Versatile Horse
werd Anja 1e en kreeg Nancy een 0-score.

Na lange tijd was ook Ad Snijders met Whysler Monpelou weer
aanwezig op de wedstrijd. Voor velen een nieuw gezicht, voor
anderen een bekende. Whysler Monpelou vond het allemaal erg 
spannend, maar dat mocht voor Ad de pret niet drukken.
Erg leuk weer een extra combinatie te zien en nieuwe rijdende 
leden ontvangen wij natuurlijk altijd met open armen. 

Nieuwe gezichten kunnen trouwens binnenkort meerijden op 
onze DAWRA 'Snuffeldag', waarvoor ook zadels en 
hoofdstellen beschikbaar zullen worden gesteld. DAWRA Springshow na te lezen met de bijhorende foto's. 

Mensen die eens meer willen 
weten over Arabische Volbloeds Doordat alles soepel verliep konden we, na een mooi 
en westernrijden zijn dan van dankwoord van onze speaker Herman Makkinga en het 
harte welkom. Je kunt dan uitdelen van de cadeaus aan de vrijwilligers, nog even
bijvoorbeeld eens proberen hoe nagenieten in het zonnetje.
jouw Arabier onder een 
westernzadel beweegt! Dat, tegen alle weerberichten in, gelukkig de hele dag volop
Maar daar binnenkort meer over heeft geschenen. Terugkijkend op een geslaagde dag: nogmaals 
in de nieuwsbrief en via de alle medewerkers, ruiters en publiek hartelijk dank voor het tot 
website www.dawra.nl. stand komen van een geslaagde DAWRA Springshow, en graag 

tot de volgende wedstrijd in Mariënheem, op 12 juni a.s! 
Op de site zijn binnenkort
alle uitslagen van deze Let's Go, and Ride the Greatest Pride!

Judith Valk en Xavier

Paulette Zorn en haar
nieuwe aanwinst Fabanco



Riki’s Shabri

A

Riki’s Shabri
’a royal appearance’

rest in peace
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spectaculaire demonstratie weg met onze 2 kanjers van
hengsten: Riki's Shabri én Amalaristides (Amal X Ghamal
d'Amal) als tweespan voor de koets!

Terug in de dressuur

Na lange tijd niet meer te zijn uitgebracht onder het zadel 
besloten we in december 2007 dat het tijd werd om hem weer
terug te brengen in de dressuursport waar hij zo in kon 
uitblinken. Annelieke Stoop werd zijn vaste amazone. Sedert
april 2008 wist deze combinatie in recordtempo winstpunten te 
behalen in de klassen L2, M1 en M2. Het toppunt van het 
afgelopen jaar was het behalen van de titel “Nationaal
Kampioen” bij het AVS in de klasse L2. Internationaal wist de 
combinatie tijdens de All Nations Cup in Aken, tweemaal een 
tweede plaats te behalen. Riki's Shabri en Annelieke waren
hierdoor de best presterende Nederlandse combinatie. Twee
weken geleden startten ze nog voor het eerst op een KNHS 
wedstrijd hors concours Z1 en kregen daar de hoogste punten 
van alle paarden in die klasse!!!

NRPS Goedgekeurd

Op 31 januari jl. vierden we feest, aangezien Riki's Shabri
Door Ron en Sue Poolen goedgekeurd werd bij het NRPS! Sinds jaren was er weer een 

nieuwe Arabische Volbloedhengst bij het NRPS ingebracht. 
Allrounder We gingen aan de slag om hem te gaan promoten voor de 
Vanaf veulen is Riki's Shabri vele malen aan de hand dekdienst. Vele aanvragen kwamen binnen en we bereidden
uitgebracht en hoog geplaatst op nationale én internationale ons voor op het, voor ons, eerste dekseizoen met hem. 
shows. Deze prestaties zijn door de European Conference of Helaas was onze euforie van korte duur en heeft hij de kans 
Arab Horse Organizations beloond met een ECAHO-ster, een niet gekregen om nogmaals voor nakomelingen te zorgen.
uitzonderlijke prestatie waar slechts een handjevol Nederlandse Op 18 april jl. stierf Shabri aan een acute hartstilstand op 
paarden voor in aanmerking komt. de trailer in IJzerlo, nadat hij in de categorie M2 overtuigend
Shabri's 1ste exterieurpremie wist hij meteen al te behalen toen had gewonnen…
hij voor de eerste keer werd voorgesteld op de hengstenkeuring 
te Ermelo in 1995. De jaren erna werd dit succes maar liefst tot Herinneringstrofee
vijf maal toe geëvenaard wat hem uiteindelijk het Ster-predikaat Ter nagedachtenis aan onze hengst stellen wij vanaf dit jaar de “ 
heeft opgeleverd. Riki's Shabri was hiermee een definitief Riki's Shabri Wisseltrofee” ter beschikking, om een extra 
goedgekeurde, 1ste premie dekhengst bij het AVS en zorgde impuls te geven aan alle amazones en ruiters op Arabische 
voor 12 prachtige nakomelingen. Volbloedpaarden. Deze wisseltrofee zullen wij persoonlijk 
In 2001 behaalde Shabri het prestatiepredikaat dressuur, jaarlijks aan het einde van de AVS dressuurcompetitie uitreiken
een mijlpaal voor het behalen van zijn eerste winstpunt in aan de best presterende amazone/ruiter.
de Z-dressuur. In die periode leverde hij topprestaties in de 
dressuursport tot en met klasse Z2 met Young Rider Angela Bedankt!
van de Berg. In het bijzonder willen wij hierbij familie Stoop en Chris en 

Abigail van Arabian Fantasie hartelijk danken voor de mooie 
Bij Ron en Sue samenwerking en al die schitterende momenten die we samen 
In 2002 hebben wij Riki's Shabri aangekocht en samen met hebben mogen delen met onze allround champion Riki's 
zijn vaste voorbrenger Chris van Schalkwijk van Arabian Shabri.
Fantasie wist hij vele prijzen te behalen. Wereldkampioen
tweespan Riny Rutjens zorgde in 2007 voor een spektakel Shabri, dag vriendje, dag kanjer van ons, 
tijdens de regionale show in Sint Oedenrode. Hij gaf een we zullen je enorm missen.
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Door Sonja Zonderhuis en Gijs Salleveld

N.a.v. het fantastische initiatief van de fokkerij commissie om naar de open dag van de Familie
Ismer in Ströhen te gaan met de bus, hebben wij ons direct opgegeven.
Helaas bleek de woensdag voor 1 mei dat het enthousiasme onder de leden van het AVS zo
klein was dat de bus afgezegd moest worden. Er hadden zich echt veel te weinig mensen
opgegeven. Heel jammer dat er onder de leden niet meer belangstelling was. Wij lieten ons er
niet van weerhouden om toch te gaan en zijn samen met Reindert Jansen en Carola Saaze
richting Ströhen vertrokken.
Daar aangekomen hebben we eerst het mooie dierenpark van de familie Ismer bekeken, waar
echt alle soorten wilde dieren aanwezig zijn. Alles is ruim opgezet en zeker een wandeling
waard. Het was mooi weer, dus we genoten. Ook hebben we een olifantenshow bekeken die
erg leuk was om te zien. We mochten de vele stallen met Arabieren op ons gemak bekijken en
uiteraard hebben we dit ook gedaan.
Om 14.00 uur begon de stoeterij met een hengstenparade, gepresenteerd door Nils Ismer.
De presentatie werd gehouden op het showterrein achter het stallencomplex, waar de tribunes
over de gehele lange zijde volledig vol zaten. Tevens stond er nog veel publiek rondom deze
enorme showring.
Zijn ouders openden de show met 2 jachtluipaarden. Deze “redelijk” tamme, in huis groot
gebrachte prachtige dieren waren echt schitterend om te zien. Verder lieten ze nog
verschillende “wilde”dieren aan het publiek zien waaronder de olifanten. Daarna kregen we een
demonstratie van jonge meisjes die aan horsemanship deden met hun jonge Arabieren,
waarvan de meeste bij de stoeterij vandaan kwamen. Vervolgens werd met een aantal Arabieren
een spring demonstratie gegeven, waarbij de hengst IS Orlow een serieuze hindernis van
minstens 1.50m met gemak sprong.
Hierna was het tijd voor de eerste presentatie van de veulens van 2009, waaronder
nakomelingen van de hengsten Gharyan, Hadnan en Madkours Impuls, 9 in totaal.
Dit werd gevolgd door een demonstratie van een enorme Fries en een Tinker over de barokke
rijkunst, zowel onder het zadel als aan de hand.
Daarna volgde een impressie van de moederlijnen van gestut Ismer, waarbij nakomelingen
werden getoond uit de lijnen van Inazzah, Wileika, Orbanda, Ghazala en Shari. Als zevende
onderdeel van dit volle programma kregen we een demonstratie western rijden te zien waarbij
“helaas” op Quarters werd gereden. Deze demonstratie was zeker de moeite waard maar toch
jammer dat ze niet op Arabieren zaten.
Vervolgens kwam de tweede presentatie veulens. Wederom 9 veulens van de hengsten Expert,
IS Orlow en IS Perrier. Alle veulens liepen los met hun moeder mee waarbij de allerkleinsten
wel eens hun moeder kwijt raakten en bij hun vader op visite dachten te gaan.
De jongste was 2 dagen oud. Als 9e programmapunt was de oudere hengstenparade aan de
beurt. We kregen de hengsten Almaty Al Qusar, Monograf, Pamour en Saphir te zien. Jammer
genoeg werden ze niet echt goed voorgebracht waardoor de beweging van alle heren eigenlijk
niet uit de verf kwam. Daarna kwam de derde veulenpresentatie met nakomelingen van Altis
en een nakomeling van QR Marc.
Tot slot kwamen alle getoonde merries met hun veulens terug in de baan, waarbij ze alle
werden los gelaten. Dit was echt een fantastisch gezicht. Ongelofelijk hoe de kudde aan het
rennen ging. Alles liep door elkaar heen en bijna geen veulen kon zijn moeder vinden.
Later toen ze rustiger werden vonden ze elkaar gelukkig weer terug.
Aansluitend zijn we nog naar de show genaamd “Arabische Faszination” geweest.
Een spektakel van licht, geluid en paarden verteld in een verhaal waarin Kozakken,
kamelen en witte hengsten de show stalen.
Na de show hebben we nog een wandeling gemaakt in het 2e gedeelte van het dierenpark
aan de overkant van de weg. Als afsluiter hebben we een bratwurst met friet gegeten.
Al met al een dag vol spektakel en heel veel Arabieren die absoluut de moeite waard was.

50 JAAR 
EN

DIERENPARK STRÖHEN

VOLBLOED

ARABIEREN
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W
mijn eigen paarden. Djilan vertelde me dat zij complimenten Door Marijke Slok Soede
kreeg over de tact en regelmaat in draf van Bliksem. Bliksem
heeft een akelig ongeluk gehad een jaar geleden waar hij 100% We mochten in totaal 12 combinaties verwelkomen waaronder
van is hersteld, sterker nog hij start dit jaar klasse II endurance nieuwe gezichten zoals Tryntsje Leenstra met haar merrie 
en wordt in de B dressuur uitgebracht.Moelafka (v. Akr) en Chantelle Bredewout met merrie 
Marjolijn vertelde mij dat ze graag privéles van Herman wil, Maroud Matroushka (v. Riki's Shabri). Maar ook 
maar helaas wonen ze te ver. Haar chique en hoogbenige merrie 'herintreedsters' Marjolijn Blokland met haar merrie Al Shama
is nog maar enkele maanden in haar bezit. Volgens HermanShadiva (v. A.A.F. Kadet) en Nadine Koo met haar hengst 
heeft ze aan haar nieuwe aanwinst een rijtypische merrie met Najjar (v. Khidar) die beiden net met een nieuw paard zijn 
een mooi voorbeen gebruik.begonnen.

Herman Wientjes, die zelf rijdt op het hoogste niveau met o.a.
Marieke Leek en Fardooz (v. Flaxman's Oumry) ken ik goed een Fries en een NRPS'er, vindt Arabieren erg leuk. Hij prijst 
omdat ze ook meegedaan hebben aan het ruiterkamp vanze om hun intelligentie, hun werklustige karakter en niet te 
vorig jaar zomer. Ik vond het dan ook hartstikke leuk haar weervergeten hun schoonheid. 
te zien tijdens deze clinic. Fardooz liep heel ontspannen en Als trainer ontfermt hij zich over grote talenten maar ook over
dit terwijl Marieke de laatste tijd toch wel wat last had vande 'gewone' ruiter. Golda Nunes Nabarro en haar Poolse
spanning tijdens het rijden. Marieke rijdt ook endurance met arabierhengst Wabank (v. Borek) waren ook pupillen van hem. 
Fardooz, maar een goede dressuurbasis is en blijft belangrijk.Van succesvol renpaard werd Wabank in 1,5 jaar tijd opgeleid 

tot Z2 dressuurpaard. Tryntsje Leenstra uit Friesland had haar schimmelmerrie 
Moelafka gezadeld. De kittige merrie was soms een beetje 
overijverig en mocht van Herman wat meer rust in de draf Deze zonnige zondag werden de lessen zo ingedeeld dat telkens 
krijgen. Leuk om te horen dat deze combinatie ook in IJzerlotwee combinaties tegelijk drie kwartier instructie kregen van
aan de start zal komen en haar bijrijdster dan tevens met Herman. Wendy v/d Wal met Arabian Fantasie's dekhengst 
Tryntsje's NRPS'er (75% AV-bloed) meedoet. Sha Lazio (v. Pasch Vacan) en Ilona Bax met Arabian Ranch's 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!dekhengst A.R. Sivamayall (v. Sivmen) beten de spits af. Lazio 

is een bewegingsmonster en loopt met veel drang naar voren.
Herman tipte Wendy om achtjes te rijden en voltes kleiner en Karin de Graaf stapte deze middag ook nog op haar 
groter te maken om hem te gymnastiseren en om zijn aandacht schimmelhengst R.H. Menushkin (v. Focus Khemali). Vooral
bij haar te houden. Het plaatje van Ilona en Sivmayall vond de galopwissels naar rechts waren een compliment waard.
Herman zeer mooi. Hij gaf Ilona de tip wat meer vanuit het Herman zag in deze combinatie zeker nog groeipotentie, wat 
achterbeen te rijden en Siv soms even wat te 'kietelen' met natuurlijk gaaf is om te horen als je al Z2 bent!
de zweep bovenop zijn kruis.

Hierna waren Nadine Koo met Najjar en Karin de Graaf met 
Rector's Aristocrates (v. Extreme) aan de beurt. Veel
complimenten voor Najjar die nog maar 3 maanden onder het 
zadel is en alles wat van hem gevraagd werd keurig uitvoerde.
Een combinatie met een rustig beeld, prettig om naar te kijken. 
Aristo is de nieuwste aanwinst van Karin. Ook hij is nog vrij 
groen, maar thuis is zeer gehoorzaam en op Karin gefocust. Op
vreemd terrein had hij moeite te ontspannen. Rust en regelmaat
krijgen was Karin's hoofdtaak wat uiteindelijk ook lukte.
Helaas heb ik de lessen van Djilan Boelen en Q.A. Lightning 
Rose beter bekend als Bliksem (v. Aurilla Gold) en Marjolijn
Blokland's Al Shama Shadiva gemist omdat ik bezig was met 

GESLAAGDE
DRESSUURCLINIC

De Commissie Gebruik bood deze dag, zondag 5 april 2009,
beginnende en gevorderde dressuurcombinaties 
de gelegenheid deel te nemen aan een clinic van 
de sympathieke Grand Prix ruiter Herman Wientjes 
op het terrein van Hippisch Centrum De Haerst in Zwolle.

Herman Wientjes

Karin de Graaf met RH Menushkin



De grote verrassing van de dag was een western combinatie. 
Arabah Barak (v. Arabah Abbah) heeft zijn westernsporen al 
verdiend, maar eigenaresse Johanna Vellinga wilde toch deze
dressuurclinic niet missen. Een heerlijke combinatie die met 
veel souplesse de baan doorging met zijgangen om van
de smullen. Op Johanna's vraag of de hengst ook nog een 
Z dressuurproef zou kunnen lopen, antwoordde Herman
volmondig JA. Wie weet waar dit toe zal leiden?

Als hekkensluiters waren ik (Marijke) en Biblion (v. Balaton)
tegelijk met onze merrie Maroud Matroushka gereden door 
bijrijdster Chantelle Bredewout aan de beurt. Ik kreeg fijne tips 
van Herman over de inzet van het appuyement. Om de 
middendraf meer vanuit de achterhand te krijgen, kreeg ik 
dezelfde aanwijzing als Ilona. Best lastig trouwens om al 
rijdende met je zweep je paards kruis te kietelen.
Chantelle en Matroushka vormen een nieuwe combinatie en 
hebben nog geen wedstrijdervaring. Op vreemd terrein gedroeg
de jonge merrie zich voorbeeldig. Bij een wat onrustige
aanleuning mag Chantelle van Herman haar handen wat lager 
en breder zetten en verder vanuit het been naar voren toe 
oplossen. Ook voor deze combinatie is bij het AVS inmiddels 
een startkaart aangevraagd. 

Commissie Gebruik heeft Herman Wientjes gevraagd of hij 
vaker clinics voor ons wil geven en ook op andere locaties in 
Nederland. Hiermee hopen wij nog meer dressuurruiters voor
de wedstrijdsport te enthousiasmeren maar ook bestaande 
combinaties goede lessen aan te kunnen bieden tegen een 
aantrekkelijk tarief. Hou de AVS website dus in de gaten: 
www.avsweb.nl.
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Tryntsje Leenstra met haar merrie Moelafka

Wendy v/d Wal met Sha Lazio 



OOpgegroeid op een melkveebedrijf, zonder aanwezigheid van verminderen. Niets is minder waar. Juist door de sperma-
paarden, werd zij toch onweerstaanbaar aangetrokken tot het verdunner blijft het sperma langer houdbaar en de kwaliteit 
edele dier. Eerst een verzorgpony, een andere verzorgpony, een wordt vaak verbeterd, doordat er speciale ingrediënten in het 
eigen pony. Bekend verhaal. Na de middelbare school ging zij preparaat zitten die de spermatozoïden meer energie geven.
naar de STOAS in Dronten; hier volgde zij een agrarische (Nee, over de ingrediënten wil Marieke niets kwijt, dat is het 
lerarenopleiding op HBO-niveau; hiermee mag zij lesgeven in 'koksgeheim'). Het zaadvocht van de hengst, plasma in 
het voortgezet onderwijs. De paarden kwamen op de vaktermen, is door de natuur ontwikkeld als transportmiddel
achtergrond, zoals dat gaat in de studententijd. De pony is voor het sperma bij een bevruchting. Het is niet geschikt om 
altijd bij haar ouders gebleven en nog niet zo lang geleden op sperma in te bewaren. Een afkoeling van 10ºC resulteert in een 
33-jarige leeftijd overleden. daling van 50% in de celstofwisseling, dat wil zeggen, een 

afname van kwaliteit. Sperma heeft energie nodig en produceert
ook afvalstoffen. Een spermaverdunner beschermt tegen te Na het afronden van haar opleiding gaf zij cursussen aan jonge 
snelle afkoeling, levert energie en zorgt er tegelijkertijd voor dat agrariërs over de MINAS, de mineralenboekhouding. Daarna
de omgeving van de zaadcel niet verzuurt door de eigen volgde een dienstverband met een accountantskantoor, als 
afvalstoffen. Zo wordt het bevruchtend vermogen van de agrarisch adviseur, eerst ten aanzien van diezelfde MINAS 
zaadcellen verbeterd en kan het sperma van de meeste hengsten boekhouding, vervolgens hield zij zich bezig met 
zonder kwaliteitsverlies tot 48 uur worden bewaard. Door het bedrijfsuitbreidingen en nog weer later specifiek met 
sperma in de verdunner tijdens transport te koelen, of zelfs in te bedrijfsplanningen van paardenbedrijven.
bevriezen, gaat het celmetabolisme omlaag, waardoor de zaadcel Maar de 9-5 mentaliteit van het werken bij een baas, waarbij je 
tijdelijk minder energie nodig heeft en minder afval produceert.niet teveel je eigen mening mag geven, beviel niet echt.
 KI heeft, na een aarzelend begin, een enorme vlucht genomen Ondertussen had zij Clemens Schiphorst ontmoet, haar latere
en terecht, want het biedt vele voordelen. Hengsten die ver wegechtgenoot. Zijn vader hield zich actief bezig met 
staan, en vroeger onbereikbaar zouden zijn, liggen nu binnen paardenfokkerij en zo kwam Marieke ook weer te paard.
handbereik. Dit vergroot de mogelijkheden voor de fokker Vanwege die fokkerij, waar zij zelf ook actief mee bezig is, 
enorm. Omgekeerd kan de hengstenhouder meer merries kwam ze geregeld over de vloer bij hengstenhouder Hans
bedienen in een groter gebied. De kans op seksueel over-Olthof in Ruurlo. En zo als dat gaat met goede contacten, werd
draagbare ziektes, zoals CEM, wordt nagenoeg nihil. Er hoeft er over van alles gesproken. In 2002 maakte deze Olthof haar 
niet langer met kostbare merries en veulens te worden gereisd,attent op een bedrijfje dat zich bezig hield met de productie van
veel dierenartsen kunnen aan huis de merrie insemineren.spermaverdunners; de eigenares, Edith van Dijk, wilde er mee 
Verwondingen tijdens de dekking door bijten van de hengst, of stoppen en de hengstenhouder had goed onthouden dat 
een merrie die een hengst slaat, behoren ook tot het verleden.Marieke hem had verteld over haar wensen om een eigen 
Er zijn dus vele voordelen, voor zowel de merrie- als de bedrijf te leiden. Toen ze er voor het eerst over hoorde, wist 
hengstenhouder.Marieke helemaal niets van spermaverdunners, maar ze was 

nieuwsgierig genoeg. Het contact werd gelegd en in maart 2003 
nam Marieke het bedrijf over, nadat ze een half jaar stage had Maar, wat is dat eigenlijk, een spermaverdunner. In de eerste 
gelopen om de fijne kneepjes van dit bijzondere vak te leren. ontwikkelingsfase van KI in de paardenhouderij werd duidelijk 

dat het middel dat bijvoorbeeld voor stieren werd gebruikt, niet Het bedrijf paste helemaal bij de idealen die ze al vanaf haar 
geschikt was voor paarden. Er moesten dus andere middelen tienertijd had: eigen baas, bij huis, te combineren met 
worden ontwikkeld. Er bestaan inmiddels verdunners voorkinderen, 'iets met paarden' en 'iets bijzonders'. Want een 
verzending van vers sperma en voor het invriezen van sperma. pensionstal of manege, nee, dat was nooit haar bedoeling.
Maar het sperma van sommige hengsten reageert minder goed Inmiddels waren Marieke en Clemens, ook werkzaam in de 
op bepaalde ingrediënten. Daarom houdt Marieke zich steeds agrarische sector, getrouwd. De oorspronkelijke varkensstallen
opnieuw bezig met de ontwikkeling van nieuwe recepten. Nogbij het huis werden volledig verbouwd. De buitenmuren bleven
al te vaak krijgt de verdunner de schuld als de inseminatie niet staan (op voorschrift van de gemeente) maar verder is alles, tot 
meteen tot een bevruchting leidt. Totaal onterecht, meent aan het dak toe, verbouwd en omgebouwd tot laboratorium, 
Marieke. Zij vertelt: “In tegenstelling tot wat veel mensen opslag- en vriesruimtes en kantoorruimte.
denken, gaat het niet om de hoeveelheid sperma. De norm voor
verzendsperma is 600 miljoen TNB (totaal normaal Spermaverdunners
bewegende) cellen per inseminatie en 300 miljoen TNB voorNiet meer weg te denken uit de huidige paardenfokkerij.
inseminatie op het hengstenstation zelf, maar uit de praktijk Sommige mensen denken bij verdunnen aan verminderen van
blijkt dat er ook met veel minder zaadcellen een goede hoeveelheid en vrezen dat daardoor de kwaliteit zou

SPERVITAL SPERMAVERDUNNERS

Welk meisje droomt er nou niet van een carrière 'in de paarden'?
Vele meisjes, en enkele jongens, dromen van een carrière in de paarden. 
En Marieke Klein Lenderink was geen uitzondering; al vroeg besmet 
met het 'ponyvirus' wist zij op jonge leeftijd dat zij 'iets met paarden', 
'iets bijzonders' en 'een eigen bedrijfje' wilde hebben. 
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bevruchting plaatsvindt en dat, vreemd genoeg, teveel ontwikkelen van nieuwe recepten, de boekhouding, maar ook 
spermacellen soms kan leiden tot slechtere resultaten. Het gaat verbetering van verpakkingsmateriaal. Want ook is onderdeel
om de beweeglijkheid, of 'mobiliteit', maar zelfs dat alleen is van de bedrijfsvoering. Op dit moment wordt er gebruik
niet van doorslaggevend belang: in de kop van de spermacel gemaakt van polystyreen dozen en als het pakket verder weg
zitten enzymen, deze enzymen moeten ervoor zorgen dat de moet, bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten, wordt er gebruik
spermacel die de race wint, kan samensmelten met de eicel. Het gemaakt van 'droog ijs'. Maar niet iedere vervoerder wil deze
capacitatieproces en de acrosoomreactie, in vaktermen. Bij chemische stoffen vervoeren. Zodoende is Marieke op dit 
sommige hengsten verloopt dat proces niet goed. Tegenwoordig moment bezig met het testen van een nieuw 
kan dit onderzocht worden, maar dat wordt alleen gedaan als verpakkingsmateriaal. Met behulp van een temperatuur 
daar aanleiding toe is. Het geslachtsapparaat zelf, de grootte van 'logger', een vernuftig apparaatje met bijbehorende software,
de teelballen, het is allemaal van invloed op de spermaproductie worden dagenlang iedere 5 minuten temperatuursgegevens
en –kwaliteit, dus dat wordt eerst onderzocht bij problemen. bijgehouden van de inhoud van de doos. De spermaverdunners
Sommige hengsten bevruchten minder goed en zullen altijd zijn op het moment van wegzenden - 80ºC, maar moeten ook 
problemen met bevruchting hebben, of ze nou natuurlijk, of bij aankomst nog bevroren zijn. Ook worden de 
middels KI dekken. Tachtig procent van de hengsten doet het wintermaanden gebruikt om kennis te verbreden, congressen te 
goed op 'standaard' verdunners. De uitdaging is om ook voor bezoeken en dergelijke. Zo'n beetje alles wat er gepubliceerd
de moeilijke gevallen een optimale verdunner samen te stellen, wordt aan wetenschappelijke artikelen over vruchtbaarheid,
zodat de hengstenhouder met gerust hart het sperma kan sperma en wat daar mee samenhangt, wordt door haar gelezen.
verzenden”. Maatwerk dus. Veel collega's heeft ze niet. Er zijn een aantal producenten

buiten Nederland, maar desondanks heeft Spervital, het bedrijf 
Behalve ontwikkeling van nieuwe verdunners worden ook de van Marieke, klanten in heel Europa. Zo komt ook haar 
andere bedrijfsprocessen telkens verbeterd. Alle batches worden talenkennis (vier talen) uitstekend van pas. Verder heeft zij 
na productie uiteraard gecontroleerd op bacteriegroei of andere klanten in Amerika en onlangs kreeg ze zelfs een aanvraag van
onregelmatigheden. Tegenwoordig kan Marieke van ieder potje informatie vanuit het Midden-Oosten. Enerzijds is het prettig,
nagaan waar het terecht is gekomen. Als een klant problemen weinig concurrentie, anderzijds is het lastig; je kunt met weinig
heeft, kan zij nagaan of er zich uit diezelfde partij ook mensen ervaringen uitwisselen. Gelukkig is er een goede 
problemen voordoen bij andere klanten. Als dat niet het geval verstandhouding met de Universiteit Utrecht en een groot
is, gaat zij samen met de klant op zoek naar de oorzaak van het aantal 'meewerkende klanten', waaronder een Brits
probleem. Dat kan al in iets simpels liggen. inseminatiecentrum. Marieke gaat dan ook geregeld hier 
De spermaverdunners worden diepgevroren (-80ºC) verzonden. Engeland om testen te doen en informatie en ervaringen uit te 
Zo wordt optimale kwaliteit gewaarborgd. Voor gebruik moet wisselen.
het spul worden ontdooid, maar als dit op de verkeerde manier 
gebeurt, kan dit leiden tot kwaliteitsverlies. Ook andere “Spermaverdunnerontwikkelaar”.
factoren spelen een rol bij KI. Een merrie moet uiteraard goed Wie denkt er als paardengek kind aan om zoiets te worden.
schoon zijn in de baarmoeder, en liefst niet te dik. De eigenaar Marieke zeker niet. Maar spijt dat ze niet voor de klas terecht
moet de complete voorgeschiedenis aan de dierenarts vertellen, kwam? Absoluut niet!
hoeveel veulens ze heeft gehad, leeftijd, hoe lang het heeft Een gedreven ondernemer en vakvrouw, met een grote liefde 
geduurd voor de nageboorte eraf kwam. Zo krijgt de dierenarts voor paarden en fokkerij, die streeft naar perfectie in het hele 
een optimaal beeld. Maar niet iedere dierenarts kan even goed productieproces. Zodat wij, de fokkers, in het voorjaar kunnen 
omgaan met diepvriessperma. Uit onderzoek is gebleken dat genieten van veulens, zelfs van vaders op afstand.
'diep-uterien' insemineren betere resultaten kan opleveren bij 
KI maar niet iedere dierenarts is daar even goed in. Het diep-
uterien insemineren kan trouwens ook bij gekoeld sperma tot 
betere bevruchtingspercentages leiden. “Het vak is nooit saai,”
aldus Marieke. “Telkens streef ik samen met de klant naar 
optimale kwaliteit. Als fokker weet ik maar al te goed hoe 
teleurstellend het is als een dekking of inseminatie niet tot een 
veulentje leidt.”

Vanaf begin januari tot eind juli, begin augustus, is het 
aanpoten geblazen. Clemens, haar man, is vier dagen per week
werkzaam in een loonwerkbedrijf en helpt daarnaast nog twee
dagen per week in het laboratorium. Mocht het bedrijf nog 
groter groeien, dan zal hij uiteindelijk helemaal meewerken in 
het bedrijf. Marieke doet vrijwel alles zelf, tot het destilleren
van water toe. “Dat kun je wel kopen, maar dan weet je niet 
hoe lang het al staat. En mensen denken vaak dat er niets in 
gedestilleerd water zit, maar dat is niet zo. Er blijven altijd 
deeltjes inzitten en als het water te lang heeft gestaan, kan dat 
leiden tot kwaliteitsverlies. Wij prepareren alles zelf, zodat alles 
supervers is bij de toebereiding van de spermaverdunners.”
Wie denkt dat het na het dekseizoen gedaan is met het werk,
komt bedrogen uit. Zoals eerder gemeld, begint dan het 
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Kunstmatige inseminatie bij paarden bestaat veel langer dan 
de meeste mensen denken.

De eerste beschreven en geregistreerde kunstmatige 
inseminatie vond plaats in 1322 in het Midden-Oosten bij 
een Arabische Volbloedmerrie. Het sperma werd verdund in 
kamelenmelk en vervoerd in een zak gemaakt van
geitenhuid. Hoe de inseminatie precies werd uitgevoerd staat 
niet omschreven. Wel wordt vermeld dat het resultaat “een
buitengewoon fraai veulen” was.
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NATIONALE
OOSTC-SHOW

MOEDERLOZE

 LEVENS REDDEN
VEULENCENTRALE

KAN

Van de 22.000 veulens die jaarlijks in 
Nederland worden geboren, kunnen er 
naar schatting zo'n 400 niet door 
hun moeder worden gezoogd. 
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In een dergelijke situatie biedt de Veulencentrale hulp.
Zij brengen veulenloze moeders en moederloze veulens bij 
elkaar. Daarnaast kan de centrale informatie verstrekken over
opvang in de eerste uren en over de voeding die een moederloos 
veulen nodig heeft. Ze vertellen waar je kunstmelk en 
kunstbiest kunt kopen en hebben telefoonnummers van
fokkers die biest ingevroren hebben.
Het nummer van de Veulencentrale is 070 – 311 03 67 

Zaterdag 25 juli 2009 gaat voor de eerste keer de nationale 
AVS C-Show Oost van start. In het hart van Salland ligt de 
Manege De Hoge weg te Raalte een prachtige locatie voor dit 
Arabische Volbloed paarden spektakel. Kosten nog moeite 
worden gespaard om het de deelnemers, sponsoren en 
bezoekers naar hun zin te maken. Vanaf de tribune kunnen 
de bezoekers genieten van dit mooie schouwspel, en als u even
de benen wilt strekken kunt u bijvoorbeeld de diverse stands 
van onze sponsoren in de sponsorlounge bezoeken.
Ook aan de inwendige mens is gedacht en zal er genoeg 
lekkers aanwezig zijn.
Voor de paarden is alles voorhanden, een stal inclusief 
voldoende stro en hooi. (á € 65,00). Vrijdagmiddag, vanaf
2 uur staan de stallen klaar. Voor hen die willen overnachten
met een caravan is ruimte gemaakt, dit wel graag even vooraf
melden in verband met stroomvoorziening. Tevens is er een 
hotel op loopafstand. Om er gezamenlijk een gezellig
Vrijdagavond van te maken zal er vanaf 18:30 uur een BBQ 
klaar staan waarop u uw zelf meegebrachte vlees kunt braden, 
voor het nuttigen van een drankje kunt u altijd terecht in de 
kantine van de manege.

Tijdens de show zal veel aandacht besteed worden aan het 
promoten van ons geliefde Arabisch Volbloedpaard, dit speciaal 
voor de bezoekers die hier niet bekent mee zijn. In de 
hoofdring krijgt U uitleg d.m.v. een voorbeeld kunstpaard
onder leiding van een erkende keurmeester, dus alle reden om 
in te schrijven voor de nationale AVS C- Show Oost. Voor het 
eerst zal op een Nationale C show i.p.v. een Zadelrubriek, een 
"Ridden Class" verreden worden. Voor meer informatie ga naar 
onze of de AVS website  !

Hans en Liedy Groeneveld, Diepenveen
www.arabianshow.nl



D
te gaan rijden. Uit respect.Door Gerry Ketels
En ik? Ik had nog een prijsuitreiking, wat normaal feestelijk en 

Dit wilde ik als organisatie al enkele jaren, vooral omdat gezellig is. Dat hebben we maar zo gelaten. De staatjes zijn 
manege de Achterhoek, waar de wedstrijd ieder jaar gehouden uitgedeeld en de deelnemers hebben hun prijzen af kunnen 
word, bekend staat om zijn vele NRPS'ers. Tevens was dit het halen. Shabri's laatste kunstje was een eerste plaats waard!
eerste jaar dat er twee dagen dressuurwedstrijden verreden
werden en dat er gesprongen en gecrosst kon worden.

Omdat op de manege alle faciliteiten aanwezig zijn om er 
een geheel gevuld weekend van te maken, bleven er uiteindelijk 
16 paarden en 30 mensen overnachten op de manege.
De voorbereiding was niet geheel vlekkeloos verlopen,
maar dat viel gelukkig niemand op tijdens de wedstrijddagen.
Desondanks had het voor mij, als organisatie, genoeg 
kopzorgen opgeleverd. Zo kwam de goedkeuring van de 
KNHS twee dagen voor de wedstrijd binnen en werden
de sponsordekens geleverd op zaterdagavond, tijdens het 

De oefencross verliep goed. Zes enthousiaste deelnemers die na weekend zelf.
de oefencross onder de blubber terug kwamen op stal. Ook hun Waar ik me in ieder geval niet druk over hoefden te maken was 
instructeur was erg tevreden over het presteren van de paardenhet weer. IJzerlo staat altijd garant voor mooi weer, dat was in 
en hun ruiters tijdens de les.de voorgaande jaren al gebleken en ook dit jaar was het niet 

anders.
Om 19.00 uur was er een grote barbecue. Met 36 personen Op vrijdag 17 april 2009 kwam ik samen met hulptroepen op 
hebben we ons het eten goed laten smaken. Ondanks het de manege om te beginnen met de opbouw van het concours 
overlijden van Shabri was het erg gezellig. Er werd veel overterrein. De eerste deelnemers waren er zelfs al, die hadden er 
gesproken, maar de sfeer was erg goed.een heel mooi weekendje uit van gemaakt.
Na de barbecue zijn we om een uur of 23.00 uur in een Op zaterdag begon de dag om 12.00 uur, omdat de ruiters
paardentrailer geladen en hebben we een dropping in de met hun paarden vanuit heel Nederland onderweg waren om 
buitenlanden van IJzerlo mogen ervaren.deel te nemen. In drie goed gevulde ringen werd gestart in alle 
Wonder boven wonder vonden we de weg vrij snel terug en rubrieken dressuur. We zagen oude bekenden terug, die er een 
zaten we na 1.5 uur lopen weer in de gezellige woonboerderijjaartje tussenuit waren geweest, maar we zagen ook nieuwe
op de manege.gezichten, die nog nooit in IJzerlo waren geweest. De dressuur
Bedtijd! En dan denk je met het grootste gedeelte volwassenenverliep goed. Alles liep op tijd en de meeste ruiters waren
op een slaapzaal snel te slapen, NOT! Nadat iedereen in bed lag tevreden. Voor mij was de stress voorbij, het ging goed!
brak een compleet ponykamp tafereel uit. Elkaar pesten en 
lastig vallen en vooral veel lachen, heel veel lachen. Teun was Zoals eerder al gezegd, zou IJzerlo 2009 een bijzonder jaar 
voorbereid op de terroristische aanslagen van Ilona en Marian,worden. Om ongeveer 16.00 uur kwamen er kinderen bij 
dus die vocht hard terug.Cara en mij op het secretariaat binnen lopen omdat er een 
En dan, eindelijk stil op de slaapzaal. Of toch niet? Vera had paard gek werd in de trailer. De kinderen wisten gelukkig het 
ons al gewaarschuwd: Papa snurkt! En dat hebben we geweten!kenteken van de auto. Het was de trailer van Pieter en 
Onno heeft ons de hele nacht bezig gehouden met zijn gesnurk.Annelieke. Pieter is direct naar buiten gegaan. Ik bleef achter,
Om zijn bed heen lagen de volgende ochtend dan ook een druk tellend van punten op het secretariaat. En dan hoor je 
tiental kussens die hij die nacht had kunnen ontvangen van zijn opeens dat Riki's Shabri niet meer is. Dat hij overleden is in 
mede slaapzaalbewoners.de trailer. Ik probeerde nog door te tellen met de punten, 

maar ik kon het niet bevatten. Het nieuws verspreidde zich 
snel en al gauw hoorde je een grote stilte op de manege. Na een goed ontbijt, was het tijd voor dag twee. We begonnen 
Hadden daarvoor op het terras nog veel mensen zitten lachen, wederom met de dressuur. Ook werd er bestgaand Hengsten/
nu was het stil, heel stil. Ruinen/Merries verreden. Voor de liefhebbers stond er een 

oefenparcours springen klaar en de dag werd afgesloten met 
Oosters gekostumeerd. En dan de grote prijsuitreiking. WieOm 17.00 uur zou de oefencross onder leiding van Eddie
waren de beste combinaties van Didam en IJzerlo samen en wie Sticker gaan plaatsvinden. Vraagtekens. Gaan we nog rijden? 
was de beste deelnemer in het springen en dressuur samen?Door de 6 deelnemers aan de oefencross werd besloten toch 

IJZERLO 2009

IJzerlo 2009 zou een bijzonder jaar worden. IJzerlo 2009 was namelijk 
de 5de keer op rij een AVS wedstrijd, maar dit jaar was hij op alle 
fronten ook open gesteld voor de NRPS'ers. 
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BEREDEN KLASSE,
VERWACHTEN?WAT TE 

Er is veel onduidelijkheid over wat er verwacht wordt van paard en 
ruiter in de bereden klasse. In Nederland hebben we een grote 
groep fanatieke ruiters die in vele disciplines met hun Arabier 
presteren en de vooroordelen uit de wereld helpen dat een Arabier 
alleen mooi kan zijn. Toch is er helaas weinig bekend over de 
rijrubrieken op shows en ruiters gaan slecht geïnformeerd op pad.

24

S
Door Ilona Bax bij hengsten of bij merries mee.
Foto Jan Kan, Pim Valk De ringmeester geeft aan in welk tempo je de baan 

binnentreedt en welk tempo je aanhoudt, tot de jury een 
Samen met de hengst AR Sivmayall (v. Sivmen B) heb ik andere gang vraagt. De gangen worden op aanwijzingen van de 
succesvol aan verschillende nationale en internationale bereden jury zowel links als rechtsom getoond en vaak wordt bij het van
klassen deelgenomen en in 2008 wonnen we de titel Europees hand veranderen om een uitgestrekte draf gevraagd.
Reserve Kampioen ridden class stallions in Moorsele. Het gaat niet enkel om de bewegingen van het paard; veelal
Anders dan bij de Nederlandse proeven zijn er geen krijgt men punten voor de stap, draf en galop (eventueel ook 
voorgeschreven oefeningen, maar is het de bedoeling dat de uitgestrekt) maar ook type, conformatie en presentatie.
ruiter zijn paard zo goed mogelijk presenteert op aanwijzingen 
van een jury. Bij de drie basisgangen wordt onder anderen gelet op:
Iedereen kan zich inschrijven voor een bereden klasse ongeacht - Ruimte van de bewegingen
de discipline waar men zich mee bezig houdt, dus iedere - Regelmatigheid (tact, balans impuls)
dressuur-, western-, spring- of recreatieruiter mag meedoen. Je - Dynamiek
rijdt samen met de andere paarden in je klasse, die ingedeeld - Symmetrie (geen afwijkingen zoals maaien, scheppen, wijd 
wordt op geslacht. Als er weinig deelname is, lopen de ruinen gaan achter etc.).

X

X
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Om 16.00 uur was het dan eindelijk zover, de grote Trophy vond als ieder jaar weer plaats door mevrouw
prijsuitreiking! Westerveld.
De Oosterveld's Marsaz prijs is voor degene die in Didam en De deelnemers in de dressuur en het springen dingen mee voor
IJzerlo hebben gestart en het beste gemiddelde hadden over de wisselbeker. Dit jaar was het ook mogelijk voor de NRPS 
deze dagen. De winnaar in de B was Marieke Driessen met ruiters om de beker te winnen. Werden de eerdere vier edities 
Parsi. Marieke is een nieuwe ponyruiter die we hopenlijk nog gewonnen door Karin Zeevenhoven (2005 en 2006) en Evelien
veel vaker mogen bewonderen op AVS wedstrijden. Calis (2007 en 2008), was het dit jaar de beurt aan Leila 

Sticker. Leila reed met haar NRPS pony Pardoes in de Z De winnaar in de L was Mirjam van Woerkom met Pedya.
dressuur mee en sprong foutloos het oefenparcours. VoorMirjam had op zondag de overstap al gemaakt naar de M1, 
mevrouw Westerveld was er geen mooier moment te bedenken maar had op zaterdag nog even snel de Oosterveld's Marsaz
dan in het jubileumjaar aan haar kleindochter de wisselbeker prijs veiliggesteld. Haar overstap naar de M1 was overigens
van haar grootvader te mogen overhandigen.direct succesvol want het eerste winstpunt is ook binnen!

De winnaar in de M was Ilona Bax met A.R. Sivmayall. Denk
dat ik hier niet meer over En zo was het een succesvolle wedstrijd. Ik wil hierbij nog graag 
hoef te zeggen, denk dat iedereen bedanken die 
iedereen ze inmiddels geholpen heeft tijdens deze
kent. Ilona, Gefeliciteerd! wedstrijd. Cara mijn 
De winnaar in de Z was geweldige hulp op het 
Marian Leijenhorst met secretariaat, Teun, de stipte 
R.H. Pajkovski. Voor ringmeester, Dennis het 
Marian was dit de eerste manusje-van-alles en alle 
keer Didam en IJzerlo, anderen die geholpen 
maar wat ik inmiddels hebben met schrijven,
begrepen heb, niet de opbouwen en afbreken.
laatste keer! Ik kom er voor volgend jaar 

niet meer onderuit, dus 
daarom zeg ik:De uitreiking van de H.J. 

Westerveld Memorial Tot IJzerlo 2010! Getty KetelsH.J. Westerveld Memorial Trophy
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Je paard dient onder controle en aan bekeken we eerst het reglement, en daarbij 
de hulpen te zijn. Denk dus niet dat kwam naar voren dat de deelnemers behalve
het paard in een showdraf door de in een groep het paard ook individueel 
ring heen moet gaan, dit gaat juist moesten tonen. Hiervoor heb ik een kort
ten kostte van de tact en balans en proefje in elkaar gezet waarbij ik de gangen 
daarmee verlies je punten. Dit is van AR Sivmayall zowel links- als rechtsom
overigens een heel belangrijk toon, tempowisselingen rijdt, halt houdt en 
gegeven! Te vaak zien we ruiters hun enkele passen achterwaarts vraag. Anders 
paard forceren in een te hoog of dan op de meeste zadelrubrieken moesten 
juist veel te laag tempo waarbij enige we na deze individuele test het paard ook 
energie en impuls ontbreekt. aan de hand voorbrengen voor een 

Kies een tempo waarbij je paard zich gemakkelijk voortbeweegt veterinaire jury.
en zorg dat je de hals wat langer laat en de neus voor de Hierbij werd het zadel afgenomen en haalt 
loodlijn houdt (een horizontale verbinding). Dus het hoofd de ruiter een borstel over zijn paard.
niet in de krul trekken of omhoog laten drukken. Hierbij ziet Vervolgens stapt men rustig met het paard
de jury of het paard op eigen benen loopt en de ruiter totale aan de hand van de jury weg om in draf 
controle heeft. weer terug te komen. Dan het zadel 
Probeer veel te schakelen in de gevraagde gang en let op de jury. opleggen en weer opstappen. Dit wordt
Het heeft namelijk geen nut je paard een stuk te laten strekken gedaan om het exterieur, de gehoorzaamheid en de gangen in 
terwijl de jury net een ander paard aan het beoordelen is. vrijheid te beoordelen.

Tijdens deze internationale rijrubrieken verdient de verzorging
Thuis veel overgangen en tempowisselingen rijden, helpen je echt extra aandacht, buitenlandse en vooral Engelse ruiters
paard gehoorzamer te maken maar ook de aanleuning en een weten wat een paard presenteren is en trekken daarbij alles uit 
vriendelijke hand verdienen extra aandacht! de kast. Glanzende velletjes, gevlochten manen, glimmend tuig, 
Omdat er in een showring veel te zien is zoals o.a. reclame- en traditionele kleding is hen heel gewoon en daar kunnen wij 
borden/doeken, vlaggen, plantenbakken en dergelijke is het Nederlanders nog wat van leren!
verstandig vooraf een soortgelijke situatie te creëren. Zo kun je 
bijvoorbeeld langzaamaan één of meerdere vreemde objecten in Nog enkele tips:

de bak plaatsen, dekens over bakrand hangen en de muziek wat - Rijd met een dekje in de vorm van de zadelvorm, zodat
harder zetten. de jury zoveel mogelijk van het paardenlichaam kan zien.
Het kan zijn dat je gevraagd wordt samen met de andere - Als je een rugnummer krijgt, blijf dan netjes op de plaats 
deelnemers op de middenlijn op te stellen, zodat de jury het van deze nummering rijden met voldoende afstand op je 
exterieur en de verzorging van je paard beter kan bekijken. Ook voorganger. Zorg er tevens voor dat het nummer goed 
kan men vragen om enkele passen achterwaarts te tonen. Als dit zichtbaar is.
niet gevraagd wordt kun je dit alsnog demonstreren omdat het - Je paard één of twee weken voordien door de hoefsmid 
(indien netjes uitgevoerd) getuigt van een gehoorzaam paard. laten doen zodat de jury een goed paar hoeven ziet en het 
Verzorging, voorkomen en presentatie tellen dus mee in de paard niet onnodig struikelt.
uiteindelijke score. Een vriendelijke hand, rechtzittende ruiter - Lees vooraf het reglement goed door waarin regels te 
ontspannen en getoiletteerd paard zorgen in zijn totaal voor een vinden zijn met betrekking op de uitrusting en dergelijke. 
prettig beeld. Uiteraard dient ook je tuig super schoon te zijn Deze reglementen kan men meestal op het internet vinden 
en goed op je paard te liggen. Uitgebreide kledingvoorschriften of opvragen bij de desbetreffende organisatie.
kunnen vooraf in het reglement worden opgezocht, de 
voorkeur gaat veelal uit naar de formele Engelse kledij. Ik hoop dat bovengenoemde informatie combinaties helpt om 
Mijn eigen voorbereidingen op bijvoorbeeld het EK waren niet aan de start te verschijnen van de zadelrubrieken.
veel anders dan die voor een regulier concours. Zoals altijd Veel succes en misschien tot ziens in de ring!
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H
Door Ingrid Geurts Marieke Driessen reed 2 nette proeven met winst met Parsi in 

de B-pony's.
Het was een hele mooie locatie, met twee binnenbakken en 
ruim voldoende parkeergelegenheid. In de ene binnenbak kon In de L1 ging de 1e plaats in beide proeven naar Wendy van
worden losgereden en in de andere hele royale bak werden de der Wal met Lazio. En de L2 werd beide keren gewonnen door 
proeven verreden. Ook was er een enorme piste buiten waar Mirjam van Woerkom met Pedya.
kon worden losgereden.
Het was een dagvullend programma van B t/m Z2, en steeds Familie Radstake ging met veel bekers naar huis want zij 
werd gereden in groepjes van drie zodat de wachttijden tussen wonnen zowel de M1 proef 15 paarden als pony's, Nikki bij de 
de 2 proeven kort waren, wat altijd prettig is. paarden en Eline bij de pony's, beiden reden zij de mooie 
Ondanks de rust die er was op de wedstrijd waren sommige merrie Gloria. De 2e proef in de M1 werd gewonnen door 
paarden toch onder de indruk dat je vanuit de ring door een Tessa de Bijl met Rashyd.
kantineraam de paarden in de losrijbak kon zien. In de M2 ging de 1e plaats in beide proeven naar Ilona Bax met 
Er werd pittig gejureerd, bij de B, L1 en M1 vond jurylid 1 A.R. Sivmayall, maar werd ook heel sterk gereden door de nr. 2 
geen enkele combinatie winstpuntwaardig en M2, een hele Annelieke Stoop met Riki's Shabri en door Getty Ketels met 
sterke klasse was ook relatief zuinig gepunt. Maar zoals altijd is Tobarah van de Pakop.
elke wedstrijd voor ruiter en paard weer een leerzame ervaring
en oefening voor de volgende keer. Tenslotte werd het Z1 heel succesvol gereden door Marijke Slok

Soede met haar superpresterende hengst Biblion. En het Z2 
Bij de paarden ging in de B bij de eerste proef de 1e plaats naar door Marian Leijenhorst met haar hengst RH Pajkovski, die 
Ilona Bossers met de indrukwekkende Z.A. Perlamon en 2e deze dag zelfs met 3 winstpunten naar huis ging. De 2e plaats 
werd Chantal Mulderij met Beau Bacardi. Bij de 2e proef werd ging hier naar Karin de Graaf met R.H. Menuschkin. In de 
1e Silvia van der Veen met A.F. Thabay en 2e Paula Beumer pauze reed Karin haar nieuwe hengst in de ring, een 
met Najm. veelbelovende combinatie zo te zien !

DRESSUUR DIDAM

Op 22 maart 2009 werd weer een AVS-dressuurwedstrijd  georganiseerd in Didam. 
De perfecte organisatie was in handen van Getty Ketels.

OPEN SPORTPAARDENSCANDINAVISCHE
KAMPIOENSCHAPPEN
24 – 26 juli 2009 Näsbyholms Säteri, Strängnäs, Zweden

Uiterste inschrijfdatum 22 juni 2009. Hierna is inschrijving 
tot 60 minuten voor aanvang van de rubriek mogelijk, echter 
tegen een dubbel inschrijfgeld. Alle rubrieken staan open voor
Arabische Volbloeds geregistreerd bij een door het WAHO
erkend stamboek. (Om mee te kunnen doen voor het 
Zweedse kampioenschap moet de ruiter Zweeds burger zijn.) 
Rubrieken die met een * gemerkt zijn, staan open voor
halfbloeds met minstens 25% Arabisch bloed. Deze paarden
dienen geregistreerd te zijn bij een erkend stamboek voor
halfbloeds. Halfbloeds doen mee in afzonderlijke rubrieken,
met uitzondering van rubriek 48.

Men kan online inschrijven via www.sahf.se, www.ahis.se, of 
www.denordicchallenge.se, of de inschrijfformulieren
uitprinten en via gewone post verzenden
naar: Helena Karlsson, Granitvägen 1, 595 
44 Mjölby, Zweden.

Meer informatie over alle rubrieken, kosten 
en dergelijke vindt u op de AVS website.

Met allround competitie in klassieke en western onderdelen,
samen met de Zweedse en Noorse open kampioenschappen 
2009 voor dressuur, springen, aangespannen en western.
Enkele klassen zijn tevens opengesteld voor halfbloeds.

Waar: NB's Training Center,
Näsbyholm säteri, Strängnäs
Zweden

Wanneer: 24 – 26 juli 2009
Organisatie: SAHF en AHIS
Jury:
Western Helena Lindström
Springen Stefan Spak
Dressuur Inger Hövik, Eva Brink

AnneChristin Karlsson
Cecilia Hansson, Lena Person

Show Anne Svensson
Aangespannen Nog te bepalen
Manager: Göran Ericsson +46 70 750 5651, 

g.ericsson@telia.com
Assistant manager: Emelie S-Kajle +46 70 710 

3415,emelie_kajle@hotmail.com
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Uit recent onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren De GD heeft nu een test ontwikkeld waarmee je kunt 
(GD) blijkt dat paarden slecht kunnen omgaan met veel suiker controleren of je paard of pony insulineresistent is. 
in hun voeding (krachtvoer en gras). Te veel suiker is voor geen Vraag ernaar bij je dierenarts. Op de websites van Pavo en 
enkel paard gezond, maar wanneer de dagdosis structureel de GD is uitgebreide informatie beschikbaar over
hoger is dan nodig voor verbranding in de spieren kan dit hoefbevangenheid en insulineresistentie.
leiden tot ongevoeligheid voor insuline. Dat noemen we Daar vind je ook de resultaten van het onderzoek en 
insulineresistentie. Paarden met deze aandoening lopen een de door de GD gepubliceerde artikelen.
aanzienlijk groter risico op hoefbevangenheid.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Pavo het suiker- en 
Samen met voerleverancier Pavo heeft de GD recent een zetmeelgehalte in de gezondheidsmuesli Nature's Best
onderzoek verricht naar insulineresistentie bij paarden. aangepast.
De aanleg voor insulineresistentie bleek bij sommige rassen 
duidelijk aanwezig te zijn en bij andere rassen vrijwel niet. (Noot van de redactie: ook voerfabrikant Dodson and Horrel
Vooral Shetlanders, IJslanders, Welsh pony's en Cobs bleken heeft een speciale voedingslijn ontwikkeld voor paarden met 
gevoelig, terwijl het bij warmbloedrassen maar ook bij Friezen insulineresistentie)
nauwelijks voorkwam.

Gek van paarden Het paard in onze taal,
de lotgevallen van M.K. de Manvan. uitgegeven door Kemper Conseil,

ISBN 978 90 76542294Hilarische korte verhalen over een vrouw die
Eeuwenlang, voordat er motorendressuur rijdt, gezien door de ogen van haar man.
bestonden, waren paarden voor de mensenM.K. de Manvan is zo'n vent die bijna de klok rond
van groot belang voor transport endoor zijn vrouw en haar paarden wordt geleefd.
zwaar werk.Hij heeft zelf eigenlijk niets met paarden, begrijpt het jargon
Hoe belangrijk paarden waren, wordtniet, worstelt met de stallen, de trailer en de manegebak, en
weerspiegeld in een groot aantal woorden,wordt midden in de nacht uit bed gejaagd om een merrie te
zoals kittig, in het gareel blijven, opzadelen,helpen bevallen, de dierenarts te bellen, of z'n vrouw naar een

maar ook bijdehand, emmeren en falderappes.wedstrijd te begeleiden. De talrijke reacties daarop geven blijk
van grote herkenning bij alle betrokkenen!

Journalist en ruiter Frans Collignon bracht een groot deelCommentaar van Adrie van der Velden “ Ik heb in tijden niet
van deze woorden, met uitleg, bijeen in het boek 'Het paardzo hardop moeten lachen.”
in onze taal'.Te koop bij de Hr. Boogaard van Eurocenter voor Euro 9.95

avs magazine

HOEFBEVANGENHEID

BOEKENTIPS

Dat hoefbevangenheid niet door eiwit in de voeding wordt veroorzaakt, 
maar vaak door een teveel aan suiker in het gras is inmiddels bekend. 

Een speciaal boek over paarden, mooi of informatief?
Laat het de redactie weten, en ze verschijnen als boekentips!
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AFSCHEID
VRESELIJK

VEEL PIJN

NEMEN

DOET ZO 

Wij hebben veel te vroeg afscheid moeten
nemen van onze kanjer Lunara (2000 – 2009)

dat de nieuwe man voor Lunara zou worden. Na M.A. Kailash
hebben we een pauze voor haar ingelast en haar rond
Valentijnsdag laten dekken, je probeert van alles om er toch maar
eens een merrie uit te krijgen!!
Toen de datum van Exloo weer in het zicht kwam wilde we haar
toch eigenlijk nog een keer meenemen naar het verre Drenthe.
De dracht van dit veulen deed haar zo goed dat ze eigenlijk te
zwaar was maar Martin was eigenwijs en Lunara werd geshowd.Door Ester en Martin Jimmink
Ondanks haar dikke buik, die duidelijk in de weg zat met
bewegen, werd ze toch reserve kampioen van de senior merries.Toen wij in 2000 een schimmelveulen kochten wisten we al dat zij
We wilden ook een premie en omdat ze dat ongeluk had gehadklasse had. Ze heeft ons hele mooie momenten gegeven, o.a.: de
vond de jury haar geen 1ste premie merrie, verder hele hogeeerste show van haar in Welsh, waar ze als jaarling naar toe ging
punten maar op benen en bewegen te weinig, dus met dierenartsmet Chris en Abigail. Ze kwam doodziek van de wagen na een
verklaring maar naar Oudkarspel om alsnog de 1ste premie tevreselijke rit en was nog lang niet hersteld maar ze haar best….
krijgen die ze in onze ogen zo had verdiend, helaas zal ze dezeDe eerste overwinning kwam in 2001, tijdens de regionale
nooit meer krijgen.Niet alleen Lunara was succesvol in Exloo ookkeuring noord in Exloo, waar ze haar klasse won en ook nog
haar 2 zonen, inmiddels in eigendom van Karin en Hagen, warenkampioen junior merries werd, we waren dolgelukkig.
dat, M.A. Nadesh werd 1ste in zijn klasse en M.A. Kailash werdAls 2 jarige was ze top en wilden we haar graag uitbrengen in
dat ook en tevens kampioen junior hengsten, wat een geluk opDeurne. Helaas kreeg zij een ongeluk en leek onze droom in rook
1 dag. Een zeer succesvol weekend, niet alleen voor ons maar ookop te gaan. Gelukkig is het toch weer redelijk goed gekomen en
voor deze geweldige merrie.kon ze er goed mee functioneren.
Het moment was aangebroken dat ze zou gaan bevallen,Ze werd 3 jaar en we wilde haar graag laten dekken, we hebben
10 januari was het dan zover. Na de hele dag kegelen werduiteindelijkgekozen voor de witte parel IBN Narav, waar de
uiteindelijk een merrieveulen geboren. M.A. Magdalina, eentypische M.A. Azraff uit geboren werd. We zijn daarna in Deurne
speciale naam voor een speciaal paardje. We kwamen aan dezeen Brecht geweest met haar en Azraff, waar ze het lang niet slecht
naam doordat de moeder van Martin op veel te vroege leeftijd isdeed en al trotser werden op “onze”kanjer.
overleden, zij heette Magda. Tijdens een veiling bij de KossackZe werd voor de tweede keer moeder, nu van de supervererver
Stud kwam er een vliegenschimmel de ring in genaamdAparan, M.A. Nishan werd geboren, een prachtig stevig schimmel
Magdalina, helaas konden wij niet zoveel bieden als de mevrouwhengstje. Bij de derde keer drachtig hoopte we toch eindelijk eens
uit Engeland. Martin heeft toen altijd gezegd als er een merrie uiteen merrie van haar te krijgen, maar ze kreeg weer zo'n knappe
Djaikha of Lunara geboren wordt, geven we haar die naam.kerel van haar en vader Sivmen B, dit keer een hele donkere
Zaterdag om 20.00 uur kon ons geluk niet op, een merrie, dezeschimmel, M. A. Nadesh was geboren.
euforie heeft precies 20 uur mogen duren. Om 16.00 uur kwamWe hadden een dekking van Kubinec en wilde die gebruiken voor
Martin in de stal en trof daar Lunara in een vreselijke toestand aan.Djaikha, de moeder van Lunara. Djaikha had daar helemaal geen
Wij, de dierenarts en de kliniek in Utrecht hebben er alles aanzin in en na twee jaar dokteren hebben we besloten om Lunara
gedaan om dit geweldige paard in leven te houden.maar naar de Kossack Stud te brengen om te insemineren en ja
Maandag om 06.00 uur werd er gebeld door de kliniek dat zij niethoor, na 1 keer raak! Elf maanden later werd de wonder schone
meer onder ons was. Lunara is overleden aan een gescheurdeM.A. Kailash geboren, wat “kristal van de sneeuw” betekend.
baarmoeder, dit is niet meteen te zien maar ongeveer 20 uur na deKailash was ook weer een hengst met hoge kwaliteiten.
bevalling gaat de merrie zichzelf vergiftigen.We besloten om met Lunara en M.A. Kailash naar de regionale
Ons leven stond op zijn kop, veel verdriet, boosheid, onmacht, dekeuring noord te gaan dat jaar. In eerste instantie gingen we om
emoties gierden door ons lichaam, maar we hadden ook nog dehet veulen maar besloten toch maar om Lunara ook te showen, ze
zorg voor het nieuwe leventje. We hebben besloten om hetwas er toch! Kailash liet zich niet van zijn beste kant zien en vloog
prachtige meisje M.A. Magdalina bint Lunara te noemen, eenalleen maar door de ring, maar Lunara werd kampioen van de
eerbetoon aan een merrie die veel heeft betekend voor ons maarsenior merries! Als jaarling kampioen en nu 6 jaar later kampioen
ook voor het ras.van de senior merries, geweldige ervaring!!!
Lunara heeft ons zoveel gelukkige momenten gegeven en elke dagDe hoop dat er ooit een merrie uit Lunara werd geboren had ik
genoten we van haar gewoon zoals ze was, ze zal voor altijd eeneen beetje op gegeven, Martin echter niet. Lunara was een
speciale plek in ons hart zal blijven houden.prachtige merrie maar had ook iets mannelijks over zich, dus ik

dacht die kan alleen maar jongens maken, ook niet erg want het Lunara, we zullen altijd van je blijven houden en je leeft voort in je
waren allemaal “knappe jongens”.Toen Vanadin van Serge en prachtige dochter en 4 mooie zonen.
Angela Liefers ten tonele kwam, hadden we meteen bedacht dat Rust zacht lieverd en we zorgen goed voor jou Magdalina!
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12 t/m 14 juni 2009 13 september 2009

13 september 2009
13 en 14 juni 2009

26 en 27 september 2009
27 juni 2009

27 september 2009

28 juni 2009

3 en 4 oktober 2009

4 en 5 juli 2009

22 t/m 30 oktober 2009

4 en 5 juli 2009

31 oktober en 1 november 2009

10 t/m 12 juli 2009 1 november 2009 en 8 november 2009

25 juli 2009

11 t/m 13 december 2009

19 augustus 2009

29 en 30 augustus 2009

12 en 13 september 2009

FNW Summershow, Mariënheem met op 12 juni DAWRA AVS Western Riding Cup 2009, Ermelo
DAWRA Show

North European Derby voor 4-jarigen
Lowland Arabian Cup, International ECAHO B-Show, Futurityren voor 3-jarigen
Hippisch Centrum, Exloo

All Nations Cup, Aken - Duitsland
Arabian Horse Weekend, AVS KNHS Dressuurwedstrijd,
Manege de Pijnhorst, Sint Oedenrode

DAWRA NK, Mariënheem

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

Sint Oedenrode

DAWRA Weekend, Laag Soeren

Jordanië-reis o.l.v. Jezra Travel

E

Europese Kampioenschappen Show, Verona - Italië

DAWRA i.c.m. WRAN C Show, Hoogeweg DAWRA Fall Show i.c.m. WRAN C, Saasveld
DAWRA Fall Show i.c.m. WRAN D, Beverwijk

ECAHO National C-Show Oost, Raalte

Wereldkampioenschappen Show, Salon du Cheval, Parijs

Dag van het Paard, Duindigt
Met 2 internationale groep III rennen voor AV’s

Arabissimo, HC de Schalm, Renswoude

National Championship Show,
KNHS federatiecentrum, Ermelo

merald Trophy
Internationale C Show én Egyptian Event, Brecht
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RICHTLIJNEN
OVERLEDEN PAARDEN

PUBLICATIE

VAN
De laatste tijd wordt de redactie vaker verzocht om artikelen website zal een doorlopende lijst van overleden paarden
te plaatsen over overleden paarden. Uiteraard is het verlies van worden gepubliceerd.
een paard een nare gebeurtenis en iedereen vindt dat zijn of 
haar paard een ode verdiend. - Leden kunnen een artikel aanleveren over hun paard

wat zo spoedig mogelijk, gelinkt aan de vermelding op 
Om niemand te kort te doen zal de redactie vanaf heden de doorlopende lijst, gepubliceerd zal worden op 
de volgende richtlijn aanhouden: de AVS website.

- Paarden die bij het stamboekkantoor zijn gemeld als - Het is voorbehouden aan de redactie van het AVS om, 
overleden, zullen allemaal worden vermeld in de column in overleg met de eigenaar van een overleden paard, een 
“In Memoriam” die meldingen in de periode tussen het artikel te publiceren in het AVS magazine.
laatste en het huidige magazine zal omvatten. Op de AVS
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A
AANVULLING VAN PAARDENPASPOORTEN Eigenaren zijn er zelf verantwoordelijk voor dat onvolledige
Vanaf 1998 is een paardenpaspoort verplicht bij geregistreerde paspoorten tijdig worden aangevuld. Met een onvolledig en dus 
paarden en pony's (dat zijn de bij een erkend stamboek ongeldig paspoort loopt u in de komende jaren zeker een keer 
ingeschreven paarden/pony's). In 2000 werd deze verplichting vast. U kunt dan nergens heen met uw paard of pony én u bent 
uitgebreid tot álle paarden en pony's. sowieso in overtreding.
Toen werd ook de inhoud van het paspoort uitgebreid. Er werd Inlegvellen worden uitsluitend op aanvraag verstrekt door de 
een hoofdstuk aan toegevoegd over medische behandelingen. paspoortuitgevende instanties. Paspoorten hoeven daarvoor
Vanaf 2004 zijn alle uitgegeven paspoorten zeker voorzien van niet opgestuurd te worden. Het inlegvel moet altijd bij het 
een hoofdstuk “medische behandelingen” (pagina 27 en verder). paspoort worden bewaard. De inlegvellen zijn voorzien van

een ultraviolet raster dat niet gekopieerd kan worden. Zonder
De nieuwe Europese verordening bepaalt dat per 1 januari dit raster zijn de inlegvellen ongeldig en het paspoort dus ook.
2010 alle paspoorten de pagina's voor de “medische
behandeling” moeten hebben. Dit geldt zowel voor nieuwe als AANVRAGEN INLEGVEL

voor oude paardenpaspoorten en in alle Europese lidstaten. - Voor paarden met AVS paspoorten én Arabische 
De in Nederland vóór 2004 uitgegeven paspoorten hebben Volbloedpaarden van buitenlandse origine met 
nog niet altijd dat nieuwe hoofdstuk. Straks is een paspoort buitenlandse paspoorten, al dan niet geregistreerd bij 
zonder een hoofdstuk “medische behandelingen” niet meer het AVS, kunt u gebruik maken van het 
geldig en zonder een geldig paspoort bent u als eigenaar inschrijfformulier. Vraag zo snel  mogelijk, maar uiterlijk 
en/of houder van het paard in overtreding. 30 juni 2009, een inlegvel aan, wanneer de pagina's 
Enkele paspoortuitgevende instanties hebben op eigen “medische behandeling” in uw  paardenpaspoort(en)
initiatief hun paspoorten zonder “medische behandeling” ontbreken. Eén inlegvel per paard gebruiken.
in de afgelopen jaren al aangevuld met een inlegvel. Het stamboekkantoor stuurt u vervolgens een factuur 
Als u zo'n paspoort heeft, hoeft u uiteraard niet voor € 7,50 ex BTW. Na ontvangst van uw betaling 
nog een keer een inlegvel aan te vragen. wordt het inlegvel aan u opgestuurd.

Inschrijfformulieren zijn ook te downloaden via 
MEDISCHE BEHANDELING de AVS website >> Downloads
Op de pagina's “medische behandeling” moet de eigenaar - Voor Arabische Volbloedpaarden, met een paspoort
aangeven of een paard wel of niet bestemd is voor de slacht. afgegeven door een andere Nederlandse
Als een eigenaar niets heeft aangegeven in het paspoort is het Paspoortuitgevende instantie dan het AVS, moet de 
paard automatisch bestemd voor de slacht. eigenaar aldaar het inlegvel aanvragen.
De dierenarts moet bij het behandelen van zo'n voor de slacht 
bestemd paard met bepaalde medicijnen, deze in het paspoort. AANVRAGEN NA 30 JUNI 2009 WORDEN NIET MEER 
Het betreft de zogenaamde essentiële diergeneesmiddelen voor BEHANDELING GENOMEN EN EIGENAREN ZULLEN 
paarden. De dierenarts weet om welke stoffen het gaat. EEN NIEUW PASPOORT MOETEN BESTELLEN Á € 40,- 

PER PASPOORT !
TOT 1 JULI 2009 IS PASPOORTAANVULLING
TOEGESTAAN MET EEN INLEGVEL

Na 1 juli 2009 mogen geen inlegvellen meer uitgegeven
worden om het oude paspoort compleet te maken. 
Dan moeten onvolledige en daardoor ongeldige paspoorten
vervangen worden door een geheel nieuw paspoort. Dat is 
aanzienlijk duurder (€ 7,50 voor een inlegvel in vergelijking
met ca. € 40,- voor een nieuw paspoort).

HEEFT
GELDIG

PAARDENPASPOORT?

UW PAARD STRAKS 

NOG EEN 

Op 1 juli 2009 wordt er een Europese verordening met 
voorschriften voor de identificatie en registratie van paarden 
van kracht. In deze verordening staan veel verplichtingen die in 
Nederland al gelden sinds 1 januari 2004. Daarnaast staan er in 
de Europese verordening ook een aantal nieuwe voorschriften. 
Deze voorschriften gaan vanaf 1 juli 2009 in Nederland en 
in alle andere lidstaten van de EU gelden.
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COLOFON

ADVERTENTIETARIEVEN 2009

VERENIGINGSBESTUUR
Vacant   - Voorzitter
Mw. M. Dijkman
Penningmeester / Vice-voorzitter / ECAHO ............................. 06-53594443
Dhr. G. Reisel
Secretaris / Stamboekzaken / Website / Redactie ....................... 06-20441499
Dhr. A. Kuijf jr.
Fokkerij / Technische Zaken ...................................................... 0172-408231
Dhr. P. Stoop
PR / Gebruik ............................................................................ 06-52502303

ERELEDEN VAN DE VERENIGING
Mw. C.J.W. Modderman-van Dorssen Dhr. R.C. den Hartog †

Mw. J. Smarius-Roovers Dhr. Dr. H. Houtappel †

Dhr. A. Kuijf

LEDEN VAN VERDIENSTE
Dhr. P Scheerder † Dhr. W. Brinkhuis †

Dhr. J. Smarius † Dhr. L. Schutrups
Dhr. W. Veltman Dhr. B. Blaak
Mw. H. Wehkamp - Onvlee †

REDACTIECOMMISSIE
Mw. H. Rosman-Brand (eindredactie) .................................. 0046 - 37255177 
Adrie v.d. Velden (coördinatie verslaggeving) ....................... 0346 - 213320

CORRESPONDENTIE ADRES
AVS Magazine Tel: 030-2410001
Postbus 40306 Fax: 030-2415544
3504 AC Utrecht Email: info@arabier.com / www.avsweb.nl

VORMGEVING
Print&More / Krista Sterrenburg, Ouderkerk aan den IJssel

DRUKKERIJ
Media Primair, Barneveld

ADRESWIJZIGING
A.u.b. tijdig uw adreswijziging doorgeven aan het stamboekkantoor te Utrecht,
zodat wij er voor kunnen zorgen dat het magazine op het juiste adres wordt bezorgd.

COPYRIGHT
Overname teksten uitsluitend na toestemming en met bronvermelding.
Advertenties en kopij voor het AVS magazine kunnen worden opgegeven 
via bovenstaand correspondentieadres.

Advertentietarieven zijn standaard en vindt u elders in dit blad. Kosten van het 
zetten en de layout zijn excl. de gepubliceerde advertentietarieven.

Hoewel aan de totstandkoming uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteurs, 
de redactie en het AVS en haar bestuur geen aansprakelijkheid voor eventuele 
fouten of onvolkomenheden, noch voor de gevolgen daarvan.

De redactie houdt zich het recht voor artikelen in verband met ruimtegebrek
niet te plaatsen of in te korten. Wanneer een artikel door ruimtegebrek niet 
wordt geplaatst, wordt er naar gestreefd het artikel in een volgend nummer 
alsnog te publiceren, echter dit wordt niet gegarandeerd.
Indien de redactie van mening is dat een artikel inhoudelijk wijzigingen 
behoeft, wordt hierover contact opgenomen met de auteur.

Het volgende AVS Magazine verschijnt 26 juli 2009 (deadline
25 juni 2009). Dus lever tijdig de kopij cq uw advertentie in. De
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
een nummer aanhangt, zullen niet worden gebruikt.

BELANGRIJK

PAARDENMARKT

Zwart-wit advertentie in € ex BTWPaardenmarktje Full Color advertentie in € ex BTW

Formaat:

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

1/16

29,-
27,-
26,-

1/8

48,-
45,-
43,-

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 AVSwebsite linkpagina,
per kalenderjaar: € 120,-

Aangeboden: ZAHIR

Ter dekking: LA MIRAGE

Aangeboden: BS Alpara.

Aangeboden: Eénjarige merrie

Te huur dekseizoen 2009-2010:

 2-jarige
hengst, zuiver Egyptisch (Kaisoon,
Mahomed, Madkour I, Mehanna),
wordt +/- 160 cm groot,
exceptioneel athletisch
Telefoon +32-47-5681087 (Belgie)
www.arabian-horses.be

Topper van Egyptisch-Russische
bloedlijnen met buitengewone
nafok. Diepvries sperma beschikbaar
vanaf € 300 (12 à 16 strootjes)
Telefoon +32-47-5681087 (Belgie)
www.arabian-horses.be

 Prachtige
tweejarige dochter van Aparan
(Desant x Angelika) en Alanis
(Absent x Desnica).
Reserve kampioen Exloo 2008
Telefoon 0651994236
Mail aravs@telfort.nl

v. Aja Shakakhan x Maskarat. Zeer
mooie merrie, goed aan de maat.
Is veel in hand en erg lief. Meer
info of foto’s via e-mail.
denies22@hotmail.com

prachtige vierjarige eerste premie-merrie. Heeft showprijzen
gewonnen en onlangs een prachtig veulen gekregen van Papillon!
Telefoon 055-3670620
Mail adsl609196@telfort.nl
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