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Verder is er genoeg te doen geweest sinds u het laatste AVS 
magazine ontving. Het NK dressuur te Soest was weer een 
succes, de Lowland Arabians Cup te Exloo én het Arabian 
Horse Weekend met daarin de Nationale C show “Zuid” 
waren uitstekend bezet en fantastisch uitgevoerd! Raalte met 
zijn kersverse Nationale C Show “Oost” is eerdaags, en gezien 
hun gelikte website zal het tot in de puntjes verzorgd zijn. 
Iedereen in ieder geval ontzettend bedankt voor de inzet. 
Dat is wat wij bedoelen met verenigingsspirit!

Ook de Nationale staat weer voor de deur. Omgedoopt door de 
ECAHO tot “National Championship Show” zal dit geweldige 
weekend terugkeren naar het Federatiecentrum te Ermelo op 
12 en 13 september. Renswoude was een daverend succes in 
2008. Toch wil het bestuur de weergoden niet tarten en kiezen 
wij voor het veilige binnengebeuren! Verderop in dit magazine 
vindt u een formele uitnodiging voor deelname en vergeet niet 
uw favoriete paard te nomineren voor de WAHO trophy 2009!  
De formulieren staan online op de AVS website!

Tenslotte op de valreep van het ter perse gaan van deze editie 
nog een extra vrolijk bericht: op 10 juli is “onze” Carola 
bevallen van een gezonde dochter genaamd Lara Maria. Wij 
wensen de familie Saaze veel geluk met deze gezinsuitbreiding!

Namens het AVS bestuur, wens ik u allen nog veel succes toe 
voor de rest van het seizoen!

Gideon  Reisel
Secretaris AVS

De tijd vliegt om. Als u dit voorwoord leest zijn we alweer 
voorbij de helft van 2009!

Rode draad door de eerste helft van het jaar waren de nieuwe 
regels van de ECAHO. Na maanden van intensief brief-, 
telefoon en emailverkeer heeft het bestuur geacht zelf het 
initiatief te moeten nemen om zo de uitvoerbaarheid van de 
regels te garanderen en de leden zoveel mogelijk duidelijkheid 
te verschaffen. Daarnaast heeft het bestuur eind april een 
uitgebreide brandbrief met voorstellen en wijzigingen aan de 
ECAHO Showcommissie gestuurd, waarvan inmiddels tot ons 
genoegen zo goed als alle punten door de ECAHO executive 
comittee én de EAHSC zijn overgenomen. Verderop in dit blad 
meer over die aanpassingen.
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Aranik Kossack (v.Nikel x m.Arabella)

Gefokt door en in eigendom van Kossack Stud
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Na ons succesvolle avontuur te Renswoude in 2008 zijn wij Uiteraard is er ook een mogelijkheid tot sponsoring op 
voor 2009 toch maar weer neergestreken bij het Federatie- het “National Championship Show”. Er is een beperkt aantal 
centrum te Ermelo. Buiten de reguliere show rubrieken kan VIP plaatsen beschikbaar gecombineerd met uiteenlopende 
er ook weer gereden worden in de zadelrubrieken. sponsormogelijkheden. Vul zo spoedig mogelijk het online 
Tevens wordt er door onze eigen gebruikscommissie een sponsorformulier in. Vol is vol!
dressuurclinic gehouden en de DAWRA zal dat weekeinde 
de AVS Western Riding Cup verrijden. Een ander belangrijk formulier dat u kunt downloaden van 

de AVS website is het WAHO Trophy voordrachtformulier. 
Binnen het bestuur is de planning al in volle gang voor dit Hierop kunt u uw voorkeur aangeven van uw favoriete IN 
evenement. Wij nodigen dan ook graag iedereen uit om in te NEDERLAND GEFOKTE, GEREGISTREERDE en NOG 
schrijven aan de diverse rubrieken of om als toeschouwer dit STEEDS IN LEVENDE LIJVE AANWEZIG ZIJNDE 
spektakel mee te maken. Wij verwachten een druk en gezellig Arabisch Volbloedpaard, dat aantoonbaar op bijzondere wijze 
weekend met een interessante mengelmoes van Sport- en gepresteerd heeft in de sport, de show en/of de fokkerij, in het 
Showpaarden. heden of het verleden, liefst op een veelzijdig en internationaal 
De inschrijfformulieren zullen spoedig op de AVS website niveau. Voorgedragen paarden worden door een commissie 
ter download beschikbaar komen. Voor diegenen die niet tegen elkaar afgewogen en de eigenaar van de winnaar mag op 
over een internetverbinding beschikken volstaat een telefoontje de Nationale Keuring de WAHO Trophy in ontvangst nemen. 
naar het stamboekkantoor om deze opgestuurd te krijgen. Aan u het initiatief om één van onze kanjers voor te dragen.
De inschrijving voor de Nationale Keuring zal openblijven tot 
half augustus. Inschrijvingen ontvangen na die dag worden Wij hopen op een enthousiaste deelname en een veelzijdig 
niet meer in behandeling genomen! weekend!

De Arabissimo is zo langzamerhand een begrip aan het worden. automatisch meedoen aan alle lagere veelzijdigheids-
Eén keer per jaar krijgen de ruiters van Arabische Volbloed- kampioenschappen. Bij diskwalificatie valt men dus 
paarden de kans om zich te meten in dit meest uitgebreide automatisch terug op de behaalde resultaten van het 
veelzijdigheidskampioenschap dat Nederland biedt. veelzijdigheidskampioenschap dat daar een trapje onder zit. 
Een Arabisch Volbloedpaard is niet alleen maar een dressuur- Zo zijn er geen teleurstellingen.
paard, het komt pas echt tot zijn recht in de veelzijdigheid!
Tijdens de Arabissimo kan wederom worden gestreden in We danken Gert en Ria Boonzaaijer dat wij opnieuw hun 
de onderdelen, Dressuur, Liberty, Speed, (400 m rengalop), schitterende terrein in Renswoude mogen gebruiken en 
Springen en Cross Country. Dressuur en Liberty vormen samen wij duimen voor net zo'n schitterend weekend als in 2008.
het minimale deelname-pakket genaamd de Biatlon, uit te Uiteraard is er geen Arabissimo zonder alle vrijwilligers die 
breiden naar de Triatlon door me te doen aan de Speed, zich weer met veel enthousiasme gemeld hebben, maar ook 
Quadratlon door ook mee te doen aan het springen en de combinaties zijn benodigd om een leuke grote wedstrijd 
uiteindelijk het topniveau, de Allround, waar alle vijf de op te zetten. 
onderdelen aan bod komen.

Dus: schrijf nu in via de AVS website of vraag op het 
Nieuw voor 2009 is dat combinaties die meedoen aan een stamboekkantoor om een inschrijfformulier. 
veelzijdigheidskampioenschap hoger dan de Biatlon ook Alle voorwaarden staan online!

UITNODIGING 
CHAMPIONSHIP SHOW 

WAHO-TROPHY 2009
NATIONAL 
EN VOORDRACHT 

UITNODIGING ARABISSIMO 2009

Als u dit magazine leest is het inmiddels juli en zijn we minder dan 2 maanden 
verwijderd van het “National Championship Show” van het AVS. 

Dit is weer de tijd van het jaar dat bij de sportruiters het kaf van het koren 
wordt gescheiden. Op 29 en 30 augustus 2009 zullen de sporttoppers 
andermaal de degens kruisen in Renswoude.

avs magazine avs magazine
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NICOLAI H, vosruin, geboren 3 juni 1999
v.Alexander v.Aron u.Musri
u.Shanel Z v.Lekjari u.Shamalha v.Amal u.Shamir
Fokker/Eigenaar: Mevr. T.J. Hoving-v.d. Linden 
te Heerjansdam

Nicolai H is nog steeds in eigendom van Mevr. Hoving en 
Daniëlle van Rooy is zo gelukkig dat zij deze leuke ruin mag 
berijden en uitbrengen in de wedstrijden. Daniëlle is daar 
dankbaar voor en zij wil dat ook graag kenbaar maken door 
het prestatiepredikaat aan te vragen voor Nicolai. 
We zagen Nicolai tweemaal als winnaar van de rubriek 
'Bestgaande' in 2007 en 2008, waarbij hij de overtuigende 
winnaar was met bijzonder mooie overgangen.

Hij is nu Z2 dressuur, maar behaalde al deze winstpunten bijna 
op open KNHS-wedstrijden.

BIBLION, bruine hengst, geboren 21 maart 1999 open KNHS dressuurwedstrijd in Kampen, waar we in 
v.Balaton v.Menes u.Panagia v.Aswan u.Pustinia een groot deelnemersveld ook nog eens de 4e prijs wonnen. 
u.Bulon v.Naftalin u.Brigantina v.Menes u.Molva Buiten Biblion's dressuurcapaciteiten, kan hij ook goed 
Fokker: Tersk Stud in Rusland springen, is hij in Tersk op de renbaan getest én heeft hij 
Eigenaar: Marijke Slok Soede-Vermeulen prachtige nakomelingen gebracht, die o.a. naar Japan, 

Spanje en Duitsland zijn verkocht. 
Biblion werd aangekocht door Arabian Fantasie op de 
Tersk Holland Sale van de Kossack Stud in 2002. Met een Biblion is de meest fantastische Arabier die een mens zich 
wereldberoemde vader, de Europees Kampioen en Horse of maar kan wensen en elke dag genieten wij met volle teugen 
the Century Balaton en de prestatiegerichte moederlijn Bulon van dit prachtige, getalenteerde en vooral ook ontzettend 
(Naftalin x Brigantina = volle zus van Vympel v.Menes) lieve paard. Een Arabier als Biblion is er eentje met 
kwam er een uniek paard naar Nederland. een gouden randje en we zouden het dan ook 

fantastisch vinden om 
Op de eerstvolgende hengstenkeuring van het AVS werd onze topmerrie A.F. Aya 
Biblion kampioen van de junior hengsten en ontving hij (v.Anthal) door hem 
een 3e premie. Als een van de meest gevraagde dekhengsten te laten dekken in de 
bij Arabian Fantasie, nam na drie jaar dekdienst zijn carrière hoop de prestatielijn 
plotseling een andere wending. Hij zou een toekomst in de voort te kunnen 
endurance sport tegemoet gaan in Japan, maar tijdens zijn zetten.
quarantaine periode bleek dat er iets in zijn bloed zat waardoor 
hij Japan niet in mocht. A.F.-medewerkster Wendy v/d Wal 
ging Biblion in de dressuur uitbrengen en werd met hem 
kampioen in de zadelrubriek in IJzerlo en reed hem naar 
zijn eerste winstpunten in de L1. 

September 2007 kwam Biblion bij ons 'Maroud Arabians' op 
stal met als doel hem verder in de dressuursport uit te brengen. 
Nog geen jaar na onze eerste start, hadden we voldoende 
winstpunten behaald om de overstap naar het Z te mogen 
maken. Met 25 eerste plaatsen, wist Biblion menig 
dressuurjurylid te overtuigen van zijn capaciteiten tussen 
de grote warmbloedpaarden. Begin februari 2009 behaalden 
wij ons eerste winstpuntje in de klasse Z1 dressuur tijdens een 
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ik weer wat te gaan rijden. We hadden bedacht dat het wel 
prettig was om voor de eerste wedstrijd een thuiswedstrijd 
te plannen zodat ze daar rustig aan het wedstrijd gebeuren 
zou kunnen wennen. Maar echt wennen hoefde ze niet; 
ze deed alsof ze dit al jaren deed, en zo liep ze direct in 
haar 1e wedstrijd een winstpunt en prijs, dus echt geweldig!
Zo gingen we in vogelvlucht de klassen B, L1, L2, M1, en M2 
door en gaven de grote paarden vaak het nakijken waarbij we 
de prijzen voor hun neus wegkaapten. We zijn slechts eenmaal 
in een AVS-wedstrijd gestart, wat erg leuk was, maar verder 
starten we tussen de grote paarden op wedstrijden in onze 
omgeving. Door haar jonge leeftijd en ontzettende 
leergierigheid heb ik haar ook geregeld vakantie gegeven zodat 
we niet te snel zouden gaan (het is dan ook een goede zaak dat 
er leeftijdsgrenzen zijn om te mogen promoveren naar een 
hogere klasse). Nu kon Remezida de vakanties niet altijd 
waarderen omdat ze dolgraag wat voor je wil doen. 
Of dat het nu Engels (rijden), Western (rijden), 

FHJ REMEZIDA, schimmelmerrie, geboren 27 maart 2002, vrijheidsdressuur of gewoon een heerlijke buitenrit is, 
v.Sha Lazio v.Pasch Vacan u.Langani (elite) v.Amal u.Lekbira. dat maakt niet uit, alles is leuk.
u.Moon's Reza v.Cavallo u.Flaxman's Harmonia v.Kapron In 2008 heeft Remezida op de Regionale Keuring Noord 
u.Charmanta F tijdens de premiekeuring een 2e premie gekregen. Op diezelfde 
Fokker: M.G. Jutting te oud Leusen dag is ze Kampioen Bestgaand Rijpaard geworden en ook in 
Eigenaar: Brenda Gols te Annen datzelfde jaar in december 2008 werd ze Z dressuur 

startgerechtigd. Ik heb ons in diezelfde maand ingeschreven 
Ik heb diverse Arabieren mogen rijden voordat ik bij Remezida voor een Z1 wedstrijd, puur voor het plezier en dat hadden 
uitkwam. Ik zocht veel internetpagina's af en kwam telkens we zeker. Daarna hebben we weer eventjes vakantie genomen.
weer bij dezelfde advertenties uit. Hmm. ´T was een merrie en In februari op de hengstenkeuring van Arabian Fantasie mocht 
schimmel, niet wat ik eigenlijk wilde, maar het sprak zo aan, ik een mooi sjabrak in ontvangst nemen voor haar prestaties als 
dus na een mailtje toch maar een belletje er achteraan gedaan, nakomeling van hun hengst Sha Lazio. 
om een afspraak te maken om te komen kijken. Eenmaal Op 14 maart had ik ons weer ingeschreven voor een wedstrijd. 
aangekomen bij fam. Jutting (FHJ Arabians) stond daar En zo kwamen we die dag de ring in, maakte Rezemida zich 
FHJ Remezida, een 2,5 jarige merrie, lekker in het land te even extra groot en liet het sjabrak met trots zien. 
genieten tussen de andere paarden. Maar na roepen kwam Dit resulteerde in haar 1e winstpunt in de Z1 op haar 2e 
ze direct naar voren, gevolgd door de rest van de paarden, wedstrijd in deze klasse en konden we voor haar een 
nieuwsgierig naar wat er zou gebeuren, en liet ook alles prestatiepredikaat gaan aanvragen nog vlak voor haar 7e jaar!
gebeuren. Eenmaal los in de bak wist ik het zeker. ZIJ moest Wat we in de toekomst nog allemaal gaan doen weet ik nog het worden, alles klopte gewoon. niet precies, misschien proberen we in de subtop dressuur te 

komen, maar ook Western trekt enorm. De tijd zal het leren 
En zo kwam halverwege oktober 2004 Remezida op stal. Op wat we gaan doen.
haar 3e jaar ben ik er voor het eerst opgestapt en gereden tot de Naast Remezida staat er ook nog de goedgekeurde Crabbet 
drie basisgangen erop zaten. Dit ging heel snel en echt van het hengst Sirel die ik rijd en uitbreng in de dressuur voor M. 
leien dakje, dus werd besloten dat ze nog lekker een paar Eden. Beide Arabieren laten ze zien dat ze kunnen presteren in 
maanden het land op mocht. Na de Lowland Arabian Cup in de sport!
augustus, waar ze zich achter toppaarden wist te plaatsen, ben 

FOKKERS 
DRENTHE

BUNDELEN ZICH
IN 
Door Adri van der Velden De show begon met Kaleb SA (v.Kais m.Kastagna), een stoere 

hengst met imponerende gangen. Daarna werden twee dochters 
Karin Zeevenhoven leek het een leuk idee om met een paar van Kaleb getoond Pazhkaia (m.Poppaea) en Kalinnka 
Drentse fokkers iets te organiseren en was ook bereid om (m.Kazannka), die beiden hoogdrachtig van Valerio Ibn 
daarvoor haar terrein beschikbaar te stellen. Eternity waren. De jongste Kaleb dochter, het veulen Phedra, 
De opzet was er een gezellige middag van te maken, iedereen verscheen samen met haar moeder Peora (v.Andoy m.Petjora) 
mocht meerdere paarden meenemen. Een ideale manier om in de ring.
jonge paarden te laten oefenen, zonder de druk en drukte 
van een officiële show. Sharon en Wendy Pijlman hadden twee jaarlingen 
Een week voor de open dag was er een leuk artikel in de meegenomen, de hengst Amarii Halim M (v.GR Amaretto 
regionale krant verschenen, waardoor er veel “nieuwe” mensen m.Festima) en merrie Rachanna M (v.Bishr m.Mazuna's 
een kijkje kwamen nemen.  Alles bij elkaar waren er een kleine Rafica), beiden de eerste keer van huis. Ondanks dat lieten
honderd toeschouwers. Tien fokkers met een 18-tal paarden  zij zich prima zien. Uit dezelfde fokkerij kwam 
hadden zich aangemeld voor deze dag. de typische Mazuna's Rafica (v.Ibn Orashaan m.Fikria S) 
    die ook imponeerde door haar goede gangen.
De deelnemers waren comb. Arends en Bartels, net niet meer 
Drenthe maar zeer welkom. De familie Blaak, de familie 
Luursema, bijna Drenthe, maar wel met twee merries drachtig 
van de tijdelijke Drent Valerio Ibn Eternity (v.Eternity Ibn 
Navarone m.Hafati Voque). Malakeh Arabians van Sharon
 en Wendy Pijlman, Petra Mulder van PeKa Arabians en
de familie Schutrups, fokkers van het eerste uur. 
Marjon ten Hove met de prachtige ruin Casporan's Massada 
(v.Sjapoer m.Tabitha R) die actief is in de westernsport. 
Emma Stuive met de uit Crabbet bloedlijnen gefokte 
dressuurtopper Aurilla Gold (v.Elegant Gold m.Silver Auriole), 
Wendy Brandhorst met de klasse 3 endurance diesel Galan
(v.CA Cuerdo m.CA Asila) en Bibi Simons met haar 
springkanon Starwin (v.Sjapoer m.Ronara).

De prachtige merrie Rafina L (v.Balasjow 
m.Athinai) van de familie Luursema liet zich 
keurig onder het zadel zien. Ze werd gereden door 
Lydia Datema, een genot om naar te kijken en 
goede reclame voor het Arabische Volbloed paard. 

De Fam. Arends/Bartels had de 2 jarige 
EA Mirshakhan (v.Aja Shakakhan m.A.F. Mira 
Belle) meegenomen. Een grote en goed 
ontwikkelde hengst die zich prima vermaakte.
Toen was het de beurt aan de Hr. Blaak met zijn 
klasse fokmerries AF Fine Bayla (v.Kubay Khan 

Drenthe is de paardenprovincie van Nederland geworden. 
De vele bossen en heidevelden, uitgebreide ruiterpaden, 
rust en ruimte hebben een grote aantrekkingskracht op 
mensen die met hun paarden het overbevolkte westen 
willen ontvluchten. Ondertussen zijn er tal van Arabische 
Volbloed liefhebbers neergestreken.

Gasir

Twee dochters van Kaleb: Pazhkaia en Kalinnka

Rafina L
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m.Fine Addition) en Felesta W (v.Milak AA m.Festima). Toen het een beetje droog werd kon de show weer beginnen 
Mooie vrouwelijke merries met geweldige gangen. met Masud T (v.Massimo Ibn Mirokan m.Kupona) van 

Petra Mulder die zich super liet zien, wat een mooie 2 jarige 
De zwarte Karnaval zoon Kahal (m.Kazannka) maakte daarna hengst! Compact gebouwd en met veel kracht in de beweging 
zijn opwachting. Nauwelijks onder de indruk van het publiek ging hij rond in de baan.
had hij meer interesse in de luchtjes die de voorgaande paarden Uit de zelfde familie, die van de onvolprezen Rigona 
in ZIJN bak hadden achter gelaten. Laconiek maar toch iets (v.Abakan m.Ragonka), had de Hr. Schutrups 2 merries 
teleurgesteld liet hij zich weer vangen en mocht daarna tot meegenomen. De jaarling Kupasha T (v.Aja Shakakhan 
zijn grote genoegen weer fijn de wei in. m.Kupona) en de schitterende showmerrie Karona 

(v.Karat m.Rigona).
Hierna mochten de sportpaarden hun beste beentje voorzetten, 
alle vier kwamen tegelijk de ring in en iedere ruiter mocht kort 
haar specialisme toelichten. Erg leuk en interessant, vooral voor 
de bezoekers die voor het eerst in aanraking kwamen met het 
eerst Arabische Volbloedpaard.
Het had de laatste maand in Drenthe nog geen 3 uur geregend 
maar helaas, juist aan het begin van de show, vielen de eerste 
spatten, halverwege werd het een wolkbreuk. Pas aan het eind 
van het programma werd het weer droog! Pure pech, maar 
gelukkig konden we allemaal schuilen en dank zij de inzet van 
de hulptroepen was er koffie en thee voor de liefhebbers.

Last but not least verscheen FS Ronaldo (v.Kubinec 
m.Helaliya) in de ring. Voor één dekseizoen uit Engeland 
overgekomen. Een grote goed gebouwde vos met mooi 
Arabisch type. Opvallend waren zijn grote ogen zoals je nog 
maar zelden ziet.

Na de show was het de bedoeling dat alle geïnteresseerden over 
het hele terrein konden rond lopen, en de paarden nogmaals 
van dichtbij bewonderen. Tevens bood dit de mogelijkheid 
met fokkers en eigenaren van gedachten te wisselen.
Helaas was het publiek na alle regen verkleumd zodat veel 
mensen na nog een laatste kop koffie naar huis afreisden. 
Iedereen was enthousiast en er werd meteen afgesproken om 
volgend jaar gezamenlijk weer een open dag te organiseren! 
Ik kijk uit naar volgend jaar.

avs magazine avs magazine

NATIONS CUP 
DRESSUUR & SPRINGEN

AACHEN

Gezien de vele vragen die we over deze wedstrijd per mail ontvingen, 
lijkt het ons aardig de informatie die wij hebben, aan onze ruiters 
door te geven.

VVan oudsher kwamen er paarden uit Rusland naar Nederland, 
maar door de reis van Jan Calis naar Rusland is er nu ook 
handel in omgekeerde richting. 

Na enige onderhandelingen is Jan Calis erin geslaagd Mythos 
(v.Marwan x m.Isy) aan te kopen voor de Rusissche fokkerij. 
Mythos kwam 10 keer aan start, waarvan hij 8 keer was geplaatst 
(2-3-1). De Russen kijken vol spanning uit naar zijn komst.

MYTHOS 
RUSLAND

NAAR 

FS Ronaldo

Masud T

Door Mw. Modderman rechtgericht paard zien met een goede rustige aanleuning maar 
niet te diep.

De wedstrijd vindt plaats op het grote concoursterrein van Na de proef krijgt iedere ruiter een korte mondelinge uitleg 
Aken, de dressuur wordt verreden in het dressuurstadion en over zijn gereden proef met de goede en minder goede punten. 
het springen op het terrein direct achter de tribunes van Luister daar ook na, al is het niet je eigen proef, het is leerzaam.
dressuurstadion, alles op Achterbergh bodems. De wedstrijd Denk eraan dat het onbeleefd is niet halt te houden en 
staat open voor Arabische Volbloeds, Shagya's, Anglo-Arabische aandachtig te luisteren naar wat verteld wordt. 
Volbloeds en Arabische Halfbloeds, de uitslagen zijn gesplitst, Verder is het gebruikelijk dat na de proef de prijsuitreiking 
Arabische Volbloeds zijn apart. te paard in de ring geschiedt, men wordt daar verwacht.
De wedstrijden worden gehouden onder de reglementen van 
de Duitse Hippische Sportbond, heten LPO (een geel boekje) Inschrijving
en is te koop in Duitse ruitersportzaken en in de Raiffeisen Inschrijving is vrij, maar wij raden aan om teleurstelling 
winkels (onze Welkoop). te voorkomen niet in te schrijven als men gewoonlijk niet 
Het springreglement (stijlspringen) is afwijkend van ons boven de 60% van de te behalen punten scoort. 
springreglement; stijl is belangrijker dan foutloos!!!! Een landenwedstrijd staat nog niet op het programma, 
Voor deelname is een licentie van de KNHS noodzakelijk, daar er nog niet voldoende deelnemende landen zijn 
de Commissie van Gebruik vroeg deze licenties in het verleden met meerdere ruiters.
gezamelijk voor alle ruiters aan en deze waren gratis. Alleen inschrijvingen waarvan de betalingen zijn ontvangen, 
Deze licenties zullen we ook dit jaar weer aanvragen. hetzij per bank of ingesloten in de brief, worden geaccepteerd.

Inschrijfformulieren en vraagprogramma’s op te vragen bij 
Kosten C.v.G of de VZAP.
Inschrijfgeld bedraagt € 20,- per start. Stalling voor 
het weekend € 178,50 voor box ingestrooid met stro, BELANGRIJK
extra stro moet betaald worden. Lees de uitschrijving van de wedstrijd aandachtig door, 
Voor grensoverschrijdend verkeer met paarden is een weet welke proeven voorgelezen mogen worden en let op de 
gezondheidsverklaring noodzakelijk. De juiste gegevens startvolgorde; deze is altijd op het voorterrein op een groot 
daarover kunt u vinden op de AVS website. schoolbord te vinden. Meestal gaat het op alfabetische volgorde 

van de paardennaam, het alfabet begint niet altijd bij A!
Proeven Dit is gedaan om telkens een andere startvolgorde te krijgen, 
De Duitse proeven zijn moeilijker dan de Nederlandse; eerlijker voor de deelnemers. De reeds gestarte combinaties 
de A-proef is te vergelijken met onze L-proef, en zo verder zijn doorgestreept, je weet dus altijd hoeveel ruiters er nog 
L is te vergelijken met de Nederlandse M. In de uitschrijving voor je zijn.
staat welke proeven voorgelezen mogen worden.
De proeven zijn in het Duits te verkrijgen bij de C.v.G, Tijdens de clinic op 12 september in Ermelo zullen we voor 
eventueel met Nederlandse vertaling. De te verrijden proeven die ruiters, die belangstelling hebben, aandacht besteden aan 
in september 2009 zijn dezelfde proeven die vorig jaar de Duitse proeven.
verreden zijn in Aken.

Tenue
In Duitsland rijdt men al gauw met 
een dressuurhoed, verder normale 
wedstrijdkleding, schoon harnachement 
en met of zonder schabrak. 
Goed getoiletteerd wordt op prijs gesteld!!! 
Vlechten wordt als normaal beschouwd.

Beoordeling
De proef wordt in zijn geheel beoordeeld 
met een cijfer tussen 1 en 10. Men wil 
graag een voorwaarts, goed in balans gaand, 
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het hele terrein konden rond lopen, en de paarden nogmaals 
van dichtbij bewonderen. Tevens bood dit de mogelijkheid 
met fokkers en eigenaren van gedachten te wisselen.
Helaas was het publiek na alle regen verkleumd zodat veel 
mensen na nog een laatste kop koffie naar huis afreisden. 
Iedereen was enthousiast en er werd meteen afgesproken om 
volgend jaar gezamenlijk weer een open dag te organiseren! 
Ik kijk uit naar volgend jaar.
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NATIONS CUP 
DRESSUUR & SPRINGEN

AACHEN

Gezien de vele vragen die we over deze wedstrijd per mail ontvingen, 
lijkt het ons aardig de informatie die wij hebben, aan onze ruiters 
door te geven.

VVan oudsher kwamen er paarden uit Rusland naar Nederland, 
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MYTHOS 
RUSLAND

NAAR 

FS Ronaldo

Masud T

Door Mw. Modderman rechtgericht paard zien met een goede rustige aanleuning maar 
niet te diep.
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Tenue
In Duitsland rijdt men al gauw met 
een dressuurhoed, verder normale 
wedstrijdkleding, schoon harnachement 
en met of zonder schabrak. 
Goed getoiletteerd wordt op prijs gesteld!!! 
Vlechten wordt als normaal beschouwd.

Beoordeling
De proef wordt in zijn geheel beoordeeld 
met een cijfer tussen 1 en 10. Men wil 
graag een voorwaarts, goed in balans gaand, 
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H
Door Laura Smit jonge hengsten in de ring. De eerste plaats ging naar Riquel 
Foto’s Jan Kan, Pim Valk (v.Pobeditel m.Rigilya). Tweede werd Ter Waele Hamadin 

(v.Psytadel en m.Ter Waele Hamidah).
Hallo mag ik me even voorstellen: ik ben Laura Smit, ben 19 
jaar en studeer in Utrecht Diergeneeskunde. Mij werd gevraagd 
een verslag te maken over de Nationale C-show West. Ik heb 
zelf geen Arabieren, maar heb wel een aantal jaren zaterdags en 
in de vakanties op een kleine Arabierenfokkerij gewerkt. Het 
was een beetje jammer dat er pas na de show werd gevraagd een 
stukje te schrijven, omdat je anders toch met een andere blik 
naar het geheel gaat kijken. 

De rubrieken werden gejureerd door:
Mw. M. Tengstedt uit Denemarken
Dhr. T. Van der Auwera uit België
Dhr. C. Bakker uit Nederland
Dhr. R. Tergau uit Nederland (reserve)
Omdat dhr. Bakker belangenverstrengeling had met een paar 
jonge paarden in de ochtendrubrieken werd hij hier vervangen 
door de heer Tergau.

En alweer vier paarden in de rubriek eenjarige merries. Een 
eerste plaats voor Indiana 'T' (v.Vanadin m.Karona (*Ster)). 
De tweede plaats was voor Valeria 'F' (v.Valerio Ibn Eternity VI 
m.Veranda). De rubriek 
tweejarige merries was nu aan 
de beurt. Als eerst mocht zich 
opstellen Adream of Kossack 
(v.WH Justice m.Abakana 
Kossack), op de tweede plaats 
A.F. Venicia (v.Aparan (*Ster 
*Elite) m.Verdira). Op naar de 
driejarige merries, drie in getal. 
De eerste plaats ging naar 
Abapana Kossack (v.Marcipan 
m.Abakana Kossack). 

Klokslag 9.00 uur werd er begonnen met de eerste rubriek. 
Hengsten 1 jaar, acht jonge hengsten stelden zich op voor 
de jury. Als eerste mocht zich opstellen A.R. Fayyim 
(v.Valerio Ibn Eternity VI m.Aicha). Tweede werd 
A.F. Montoyo (v.A.F. Umoyo m.Atalante (*Preferent)). 
Bij de tweejarige hengsten een iets kleinere groep, namelijk 
vier. Een eerste plaats voor Erogon 'P' (v.Honorrs m.Raville 'P' 
(*Ster)). Als tweede Meyalfi H (v.Amalfi (*Ster) m.Meshaya). 
Daarna de derde rubriek, driejarige hengsten, wederom vier 
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Een merrie met dezelfde moeder als de 
winnares bij de tweejarige merries. 
Nousha (v.Psytadel m.Nanzhu) werd 
tweede geplaatst. 

En dan de kampioenschappen Junior 
Merries. Altijd weer spannend. De Gold 
Medal Champion was Adream of 
Kossack. Silver Medal voor Indiana 'T' 
en het Bronze was er voor Valeria 'F'. 
Van harte gefeliciteerd fokkers en 
eigenaren van deze mooie kampioenen.

Vervolgens de nieuwe lichting 
hengstveulens 2009. Vanaf deze rubriek 
werd er weer gejureerd door dhr. Bakker 
in plaats van dhr. Tergau. Vijf jonge 
dartelende hengsten in de ring, altijd 
weer spannend: laten ze zich goed zien?

In de pauze konden we genieten van een heerlijk buffet met Eerste en dus Gold Medal winnaar werd 
allerlei lekkere dingen. Heel netjes voor elkaar en super wederom een WH Justice nakomeling, namelijk: Pristice 
verzorgd. Complimenten voor de organisatoren. Kossack (v.WH Justice m.Prisiage (SU)). Ook het Silver ging 

naar de Kossack Stud en wel naar Psychotic Kossack (v.Psytadel 
Na deze pauze kwamen de merrieveulens van dit jaar de ring in. m.Pribaltika (SU)). 
Met tien dartelende dametjes was dit een mooie grote rubriek, Het Bronze ging 
die gewonnen werd door Vekaisa 'F' (v.Kais (*Ster *Elite) naar A.F. Vistrinijo 
m.Veronia (*Ster)). Ook de Golden Medal ging natuurlijk daar (v.Aparan 
dit merrieveulen. Tweede met een Silver Medal was Nashakana (*Ster *Elite) 
Kossack (v.Aja Shakakhan m.Nereska), terwijl Justnata m.A.F. Nadjira). 
(v.WH Justice m. Passionata) er met de Bronze Medal Ook deze fokkers 
vandoor ging.en eigenaren 

gefeliciteerd met de 
Hierna was er een wel heel leuke afwisseling van het behaalde 
programma: een show met honden. Er moest eerst een parcours kampioenschappen. 
opgebouwd worden met allerlei verschillende hindernissen, 
onder andere een schans, tunnels, slalompaaltjes enzovoort. Tijd voor de achtste 
Heel leuk om te zien hoe rubriek, de rubriek 
enthousiast de honden ruinen. Drie 
zijn, en niet te vergeten paarden werden hier geshowd. Een eerste plaats en dus Gold 
hun baasjes. Vol overgave Medal voor Nodatel Kossack (v.Pobeditel m.Nalatonna). Een 
legden ze het parcours af. tweede plaats en Silver Medal voor Lavinzky 'F' (v.SA 
Wel kon je het verschil Movin'Star (*Keur) m.Lanizjka (*Ster *Elite)). Als derde met 
zien tussen de gevorderde Bronze mocht zich opstellen Don Sultan (v.M.M Sultan 
en de beginnende honden.(*Keur) m.Primadonnah). 

Toen de hondenshow Hierna begon de zadelrubriek. Als eerste kwamen de hengsten 
voorbij was, waren de en de ruinen de ring in.
merries 4-6 jaar aan de De Gold Medal was voor Fanisha (v.Kupol (*Ster) 
beurt. In deze rubriek was m.Passionata), gereden door Angela Veldt en de Silver Medal 
één afzegging. Desondanks was het een mooie rubriek, die werd ging naar A.F. Thabay (v.Kubay Khan (*Elite) m.A.F. Antha) 
gewonnen door Naomi C. Kossack (v.Pobeditel m.Nereska). met amazone S. Van der Veen. A.J. Khitenea reed haar paard 
De tweede plaats was voor Mirta (PL) (v.Argus m.Matura). El-Fuego-Joy (v.Gasir (*Ster) m.Estopa-Joy) naar de derde plek, 
Toen was het de beurt aan de merries 7-9 jaar. Met een prachtig dus goed voor een Bronze Medal. 
aantal punten van 269 stond op de eerste plaats Karona (*Ster) Bij de merries ging de eerste plaats, dus een Gold Medal, naar 
(v.Karat *R m.Rigona *D (*Ster *Elite)). Opnieuw een gelijk N.D'S Pirouette (v.Bezmen m.Pironitsja) die gereden werd 
aantal punten voor de nummer twee en de nummer drie. door Vera Dopper uit Etten-Leur. Tweede met een Silver Medal 
Het aantal punten voor type gaf hierbij de doorslag, waarbij werd Gipsy (v.Chantal's Alcazar m.Anjelka) met Shannon v.d 
de tweede plaats ging naar Mirtasza (*Ster) (v.Mir Khan Hoogenband in het zadel. Als derde met een Bronze Medal 
(*Preferent) m.Palotasza qq (*Ster *Preferent)). Vervolgens mocht zich opstellen Ysabella 'F' (v.Almonito m.Yosraya 
kwamen de merries van 10 jaar en ouder de ring in. (*Ster)) gereden door Annelieke Stoop.

Een andere lokatie dan andere jaren, namelijk het terein van de 
Beemsterruiters in Midden Beemster. Het zag er allemaal nog nieuw uit en 
was door Esther, Martin, kids en de familie Maarse omgetoverd tot een 
prachtig geheel.

Indiana T

A.R. Fayyim

Adream of Kossack

Pristice Kossack

Vekaisa F

Angela Veldt met Fanisha 

Pribaltika
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Prachtig om deze dames op leeftijd nog zo lekker te zien Senior Merries was het Karona die het Gold Championship 
showen. Eerste in deze categorie was Prisiage (SU) mocht ontvangen, terwijl Naomi C. Kossack Silver Champion 
(v.Gordon m.Purga). Zij werd gevolgd door Veronia (*Ster) werd en Mirtasza Bronze Champion. Hartelijke felicitaties aan 
(v.Abakan m.Veranda). de fokkers en eigenaars van deze merries. Bij de Senior 
 Hengsten werd Aranik Kossack verkozen tot Gold Champion. 
Daarna was het weer tijd voor de Liberty! Ook hier was een Nubiec en Sabak waren respectievelijk de Silver Champion en 
afzegging maar de vier overige deelnemers maakten er iets Bronze Champion. Fokkers en eigenaars van deze hengsten van 
moois van. Toch kan er maar één de eerste zijn en dat was harte gefeliciteerd.
Pribaltika (v.Balaton m.Pantomima). De tweede plek was Tenslotte was het tijd voor de Best of Show: Aranik Kossack. 
voor YA Magmana (v.Drug *R m.Kormangal) en derde was Met een puntenaantal van 274 mag hij zich de terechte winnaar 
Ysabella 'F' (v.Almonito m.Yosraya (*Ster)). De vierde plaats van deze dag noemen. Gefeliciteerd Kossack Stud met deze 

was voor YA Maskotka prachtige afsluiting van de dag.
(v.Piaff m.YA Menika).
Na de Liberty kwamen Naast deze mooie show was er nog een premiekeuring dit jaar. 
de 4-6 jarige hengsten Naomi C. Kossack (v.Pobeditel m.Nereska) ging als enige met 
de ring in. een eerste premie naar huis. Een tweede premie was er voor 
Een goedgevulde Peppi (SU) (v.Piligrim m.Pritcha 8). Als enige ruin in deze 
rubriek die gewonnen keuring behaalde Don Sultan (v.M.M. Sultan (*Keur) 
werd door Nubiec (SU) m.Primadonnah) een tweede premie. Eveneens een tweede 
(v.Balaton premie voor Wushika Monpelou (v.Duval m.De Monpelou's 
m.Neapolitanka), Berseba). Tevens werden er twee derde premies uitgedeeld, 
op de voet gevolgd door en wel aan CW Gitana (DE) (v.KAR Bravoso m.Gual Umi) en 
KAS Valdes (v.Psytadel aan Saida El Hadji.
m.Vypiska). De vier Al met al kunnen we terugkijken op een gezellige dag met goed 
hengsten in de rubriek gevulde rubrieken. De show was weer tiptop georganiseerd 

7 jaar en ouder maakten er een mooie show van. Met een door de familie Jimmink en de familie Maarse: complimenten 
prachtig puntenaantal van 274 won Aranik Kossack (v.Nikel aan deze organisatie! Daarnaast was de manege van de 
m.Arabella) deze rubriek. De tweede plaats was voor Sabak Beemsterruiters een prima locatie. Misschien een speciaal 
(v.Tabak m.Savanna). bedankje voor de familie Jimmink die toch al een aantal jaren 

deze show in het westen van het land op de kaart hebben gezet. 
En toen was het zover: de Senior Kampioenschappen! Bij de Op naar de volgende shows!

IN HET ZONNETJE GEZET:

ABDAHL

Ik lees het AVS magazine altijd met plezier en ben soms 
ook wel een beetje jaloers op al die prachtige Arabieren 
die presteren in de sport of op de show. Toch heb ik 
eigenlijk geen reden om jaloers te zijn, want mijn eigen 
Arabier, Abdahl, vind ik ook heel bijzonder. Daarom vroeg 
ik de redactie of ik mijn verhaal mocht schrijven. 

Hebt of kent u ook een Arabier die u in het zonnetje wilt zetten vanwege een bijzonder karakter of een 
speciaal verhaal? Meldt het de redactie en dan maken we er samen een mooi verhaal van. De redactie.

haar zonder bit te rijden. Dat ging een stuk beter. Door de Door Milou Daamen
problemen met eten had ze ook voernijd gekregen, dat is wel iets 
minder geworden, maar nog steeds niet helemaal over.Ik heb Abdahl (Prins Abdullah Nomar x Amida) sinds 1 decem-

ber 2007. We kochten haar bij haar fokker (de heer Jonker-
Het rijden ging heel leuk, tot ik met haar ging springen. Hierdoor Zuidema) en eigenlijk omdat ik vanaf het begin al een bijzondere 
kreeg ze helaas ze een ernstige rugblessure en ik mocht haar drie band met haar had. Toen ze bij ons kwam kon ze eigenlijk alleen 
maanden niet rijden. Het zat dit paardje allemaal niet mee. Maar maar hard gaan. Netjes buigen of rustig galopperen vond ze erg 
nu gaat het weer goed, met veel liefde en heel veel geduld zijn we moeilijk, want dat had ze nooit geleerd. Ze was altijd als 
nu zo ver dat ze aan de teugel loopt, rustig kan stappen en draven, 'Opvoedmoeder' gebruikt, waarbij ze gewoon als ieder ander 
en links en rechts kan buigen. Ik rij nu ook weer gewoon met een paard goed werd verzorgd. Ze stond met meerdere merries in de 
bit en we zijn hard aan het trainen om te leren wijken.wei, en ze hielp de veulens opvoeden. Rond haar 8ste is ze 

ingereden door de kleindochter van de fokker. Vaak ging de 23 juni hadden we onze eerste wedstrijd, een onderlinge wedstrijd 
kleindochter met Abdahl naar buiten, terwijl er iemand op de fiets die werd georganiseerd vanuit de scholengemeenschap. Een 
meereed. Abdahl vond dat hartstikke gezellig, maar het enige wat spannende dag voor allebei. We moesten al om 9 uur 's ochtends 
ze daarbij leerde was 'aan de teugels trekken = stappen' en 'been = in de ring zijn, dus de wekker liep vroeg af. Het inrijden ging beter 
hard'. Door privéomstandigheden kon de kleindochter op een dan ik had verwacht: we hadden er allebei veel zin in en waren al 
gegeven moment niet meer voor Abdahl zorgen, en zo kwam ze, klaar wakker op de vroege ochtend. De 1e proef ging niet 
als twaalfjarige, weer terug op stal bij haar eigenaar en fokker. Hij helemaal foutloos, Abdahl moest eigenlijk wat meer verzameld 
zette haar achter in de 'tuin', een wei van 3 hectare, waar ze zes lopen. Maar goed, op naar de volgende proef en deze ging een stuk 
maanden lang alleen stond, in afwachting van een nieuwe beter. Ze liep meer verzameld en dat zag je ook aan de punten. Bij 
eigenaar. Abdahl is een merrie die veel aandacht en liefde nodig de 1e proef hadden we 176 punten en als we alleen zouden 
heeft en dit ook altijd had gekregen, maar door omstandigheden kijken naar deze proef, eindigden we op de 4e plaats. Bij de 2e 
had de kleindochter daar nu geen tijd meer voor. Daardoor proef hadden we 199 punten, als alleen deze proef mee zou 
verloor deze lieve merrie alle vertrouwen in de mensen en bouwde tellen, waren we tweede geworden. Helaas zijn we niet in 
als het ware een muur om zich heen. Ondertussen deed de fokker de prijzen gevallen, het werd uiteindelijk toch een vierde 
wel zijn best om een nieuw goed tehuis voor haar te vinden en plek. Maar ik ben er heel blij mee en vind dat Abdahl 
voor ons waren er al meerdere mensen bij Abdahl komen kijken. en ik samen goed gepresteerd hebben!
Maar ze werden niet 'goedgekeurd' door haar eigenaar. Tussen mij 
en Abdahl klikte het meteen en dat zag de heer Jonker ook. Dus ik We wonen op een grote boerderij en mijn zus 
mocht haar wel kopen. Jammer genoeg kon ik haar niet meteen geeft cursussen 'holistisch omgaan met 
meenemen, omdat we vlak voor een verhuizing zaten, van paarden'. Ook organiseren we 
Zeeland naar Groningen. 1 december konden we eindelijk in ons ponykampen, waarbij kinderen hun eigen 
nieuwe boerderij en konden we Abdahl ophalen. De eigenaar pony kunnen meenemen, of op een van 
vertelde ons dat ze vanaf het moment dat we bij haar waren onze paarden of pony's rijden. Abdahl is 
geweest om haar te kopen, tot het moment dat we haar ophaalden, inmiddels het braafste en liefste paard dat er 
alleen maar bij het hek was blijven staan. Voor hem het bewijs dat is (behalve rond etenstijd). Ze is dan ook bij 
ik niet alleen viel voor Abdahl, maar dat zij ook had gekozen voor de ponykampen de grote favoriet van alle 
mij en dat hij de juiste beslissing had genomen door haar niet aan kinderen.
de eerste de beste geïnteresseerde mee te geven. Wij vinden het een geweldige prestatie dat 
De eerste maanden waren niet gemakkelijk; ik moest mijn andere deze merrie, op latere leeftijd, weer geleerd 
paard vergeten, dat ik vier maanden eerder had moeten laten heeft dat mensen van haar houden en dat 
inslapen en Abdahl moest vergeten hoe ze door mensen in de steek ze mensen kan vertrouwen. En daarom 
was gelaten. Stukje bij beetje moest de muur worden afgebroken. vind ik dat Abdahl in het zonnetje gezet 
Ook bleek dat ze een heel slecht gebit had, waardoor ze ondervoed moest worden. Want ook al levert ze 
was geraakt. De tandarts moest er maar liefst twee maal aan te pas geen topprestaties in de sport of show, 
komen om alles weer op orde te krijgen. Ik kreeg het advies om voor mij is Abdahl een topper!

Karona
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Prachtig om deze dames op leeftijd nog zo lekker te zien Senior Merries was het Karona die het Gold Championship 
showen. Eerste in deze categorie was Prisiage (SU) mocht ontvangen, terwijl Naomi C. Kossack Silver Champion 
(v.Gordon m.Purga). Zij werd gevolgd door Veronia (*Ster) werd en Mirtasza Bronze Champion. Hartelijke felicitaties aan 
(v.Abakan m.Veranda). de fokkers en eigenaars van deze merries. Bij de Senior 
 Hengsten werd Aranik Kossack verkozen tot Gold Champion. 
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voor YA Magmana (v.Drug *R m.Kormangal) en derde was Met een puntenaantal van 274 mag hij zich de terechte winnaar 
Ysabella 'F' (v.Almonito m.Yosraya (*Ster)). De vierde plaats van deze dag noemen. Gefeliciteerd Kossack Stud met deze 

was voor YA Maskotka prachtige afsluiting van de dag.
(v.Piaff m.YA Menika).
Na de Liberty kwamen Naast deze mooie show was er nog een premiekeuring dit jaar. 
de 4-6 jarige hengsten Naomi C. Kossack (v.Pobeditel m.Nereska) ging als enige met 
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(v.Balaton premie voor Wushika Monpelou (v.Duval m.De Monpelou's 
m.Neapolitanka), Berseba). Tevens werden er twee derde premies uitgedeeld, 
op de voet gevolgd door en wel aan CW Gitana (DE) (v.KAR Bravoso m.Gual Umi) en 
KAS Valdes (v.Psytadel aan Saida El Hadji.
m.Vypiska). De vier Al met al kunnen we terugkijken op een gezellige dag met goed 
hengsten in de rubriek gevulde rubrieken. De show was weer tiptop georganiseerd 

7 jaar en ouder maakten er een mooie show van. Met een door de familie Jimmink en de familie Maarse: complimenten 
prachtig puntenaantal van 274 won Aranik Kossack (v.Nikel aan deze organisatie! Daarnaast was de manege van de 
m.Arabella) deze rubriek. De tweede plaats was voor Sabak Beemsterruiters een prima locatie. Misschien een speciaal 
(v.Tabak m.Savanna). bedankje voor de familie Jimmink die toch al een aantal jaren 

deze show in het westen van het land op de kaart hebben gezet. 
En toen was het zover: de Senior Kampioenschappen! Bij de Op naar de volgende shows!

IN HET ZONNETJE GEZET:

ABDAHL

Ik lees het AVS magazine altijd met plezier en ben soms 
ook wel een beetje jaloers op al die prachtige Arabieren 
die presteren in de sport of op de show. Toch heb ik 
eigenlijk geen reden om jaloers te zijn, want mijn eigen 
Arabier, Abdahl, vind ik ook heel bijzonder. Daarom vroeg 
ik de redactie of ik mijn verhaal mocht schrijven. 

Hebt of kent u ook een Arabier die u in het zonnetje wilt zetten vanwege een bijzonder karakter of een 
speciaal verhaal? Meldt het de redactie en dan maken we er samen een mooi verhaal van. De redactie.

haar zonder bit te rijden. Dat ging een stuk beter. Door de Door Milou Daamen
problemen met eten had ze ook voernijd gekregen, dat is wel iets 
minder geworden, maar nog steeds niet helemaal over.Ik heb Abdahl (Prins Abdullah Nomar x Amida) sinds 1 decem-

ber 2007. We kochten haar bij haar fokker (de heer Jonker-
Het rijden ging heel leuk, tot ik met haar ging springen. Hierdoor Zuidema) en eigenlijk omdat ik vanaf het begin al een bijzondere 
kreeg ze helaas ze een ernstige rugblessure en ik mocht haar drie band met haar had. Toen ze bij ons kwam kon ze eigenlijk alleen 
maanden niet rijden. Het zat dit paardje allemaal niet mee. Maar maar hard gaan. Netjes buigen of rustig galopperen vond ze erg 
nu gaat het weer goed, met veel liefde en heel veel geduld zijn we moeilijk, want dat had ze nooit geleerd. Ze was altijd als 
nu zo ver dat ze aan de teugel loopt, rustig kan stappen en draven, 'Opvoedmoeder' gebruikt, waarbij ze gewoon als ieder ander 
en links en rechts kan buigen. Ik rij nu ook weer gewoon met een paard goed werd verzorgd. Ze stond met meerdere merries in de 
bit en we zijn hard aan het trainen om te leren wijken.wei, en ze hielp de veulens opvoeden. Rond haar 8ste is ze 

ingereden door de kleindochter van de fokker. Vaak ging de 23 juni hadden we onze eerste wedstrijd, een onderlinge wedstrijd 
kleindochter met Abdahl naar buiten, terwijl er iemand op de fiets die werd georganiseerd vanuit de scholengemeenschap. Een 
meereed. Abdahl vond dat hartstikke gezellig, maar het enige wat spannende dag voor allebei. We moesten al om 9 uur 's ochtends 
ze daarbij leerde was 'aan de teugels trekken = stappen' en 'been = in de ring zijn, dus de wekker liep vroeg af. Het inrijden ging beter 
hard'. Door privéomstandigheden kon de kleindochter op een dan ik had verwacht: we hadden er allebei veel zin in en waren al 
gegeven moment niet meer voor Abdahl zorgen, en zo kwam ze, klaar wakker op de vroege ochtend. De 1e proef ging niet 
als twaalfjarige, weer terug op stal bij haar eigenaar en fokker. Hij helemaal foutloos, Abdahl moest eigenlijk wat meer verzameld 
zette haar achter in de 'tuin', een wei van 3 hectare, waar ze zes lopen. Maar goed, op naar de volgende proef en deze ging een stuk 
maanden lang alleen stond, in afwachting van een nieuwe beter. Ze liep meer verzameld en dat zag je ook aan de punten. Bij 
eigenaar. Abdahl is een merrie die veel aandacht en liefde nodig de 1e proef hadden we 176 punten en als we alleen zouden 
heeft en dit ook altijd had gekregen, maar door omstandigheden kijken naar deze proef, eindigden we op de 4e plaats. Bij de 2e 
had de kleindochter daar nu geen tijd meer voor. Daardoor proef hadden we 199 punten, als alleen deze proef mee zou 
verloor deze lieve merrie alle vertrouwen in de mensen en bouwde tellen, waren we tweede geworden. Helaas zijn we niet in 
als het ware een muur om zich heen. Ondertussen deed de fokker de prijzen gevallen, het werd uiteindelijk toch een vierde 
wel zijn best om een nieuw goed tehuis voor haar te vinden en plek. Maar ik ben er heel blij mee en vind dat Abdahl 
voor ons waren er al meerdere mensen bij Abdahl komen kijken. en ik samen goed gepresteerd hebben!
Maar ze werden niet 'goedgekeurd' door haar eigenaar. Tussen mij 
en Abdahl klikte het meteen en dat zag de heer Jonker ook. Dus ik We wonen op een grote boerderij en mijn zus 
mocht haar wel kopen. Jammer genoeg kon ik haar niet meteen geeft cursussen 'holistisch omgaan met 
meenemen, omdat we vlak voor een verhuizing zaten, van paarden'. Ook organiseren we 
Zeeland naar Groningen. 1 december konden we eindelijk in ons ponykampen, waarbij kinderen hun eigen 
nieuwe boerderij en konden we Abdahl ophalen. De eigenaar pony kunnen meenemen, of op een van 
vertelde ons dat ze vanaf het moment dat we bij haar waren onze paarden of pony's rijden. Abdahl is 
geweest om haar te kopen, tot het moment dat we haar ophaalden, inmiddels het braafste en liefste paard dat er 
alleen maar bij het hek was blijven staan. Voor hem het bewijs dat is (behalve rond etenstijd). Ze is dan ook bij 
ik niet alleen viel voor Abdahl, maar dat zij ook had gekozen voor de ponykampen de grote favoriet van alle 
mij en dat hij de juiste beslissing had genomen door haar niet aan kinderen.
de eerste de beste geïnteresseerde mee te geven. Wij vinden het een geweldige prestatie dat 
De eerste maanden waren niet gemakkelijk; ik moest mijn andere deze merrie, op latere leeftijd, weer geleerd 
paard vergeten, dat ik vier maanden eerder had moeten laten heeft dat mensen van haar houden en dat 
inslapen en Abdahl moest vergeten hoe ze door mensen in de steek ze mensen kan vertrouwen. En daarom 
was gelaten. Stukje bij beetje moest de muur worden afgebroken. vind ik dat Abdahl in het zonnetje gezet 
Ook bleek dat ze een heel slecht gebit had, waardoor ze ondervoed moest worden. Want ook al levert ze 
was geraakt. De tandarts moest er maar liefst twee maal aan te pas geen topprestaties in de sport of show, 
komen om alles weer op orde te krijgen. Ik kreeg het advies om voor mij is Abdahl een topper!

Karona



1514

avs magazine avs magazine

(advertorial)



1514

avs magazine avs magazine

(advertorial)



16 19

avs magazine avs magazine

(advertorial)



16 19

avs magazine avs magazine

(advertorial)



F
Door Hanneke Brand, secretaris DARC
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Futurity Show
Na vele jaren heeft het bestuur van 
de DARC onlangs besloten het 
organiseren van de Futurity Show 
voorlopig op te schorten en over de 
noodzaak van de Futurity Show met haar 
achterban te spreken op de eerstkomende 
algemene ledenvergadering. De Futurity 
Show is indertijd opgezet als een keuring 
van tweejarige Arabieren op gang- en 
beenwerk en hun fysieke aanleg om als 
renpaard door het leven te gaan. 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw, 
toen de rensport met Arabieren in 
Nederland in opkomst kwam, was er een 
duidelijke behoefte aan voorlichting over 
de benodigde eigenschappen van het paard 
om aan deze sport deel te nemen. 
Het toenmalige bestuur organiseerde 
onder leiding van wijlen de heer 
Den Hartog sr. op het terrein van de 

leiding van toenmalig racing manager Arie van der Burg de Kossack Stud een keuring waarbij uitleg 
aanzet gegeven tot het organiseren van de North European werd gegeven aan de eigenaren over de gewenste conformatie 
Derby. Een koers naar het concept van de klassieke Derby en eigenschappen. In de eerste jaren was er dan ook een grote 
voor Engelse Volbloeds, waarbij men het veulen in het jaar van deelname aan de Futurity Show, met als hoogtepunt een aantal 
geboorte inschrijft voor een ren die jaren later plaats vindt en inschrijvingen dat de honderd naderde.
waarvoor vanaf de eerste inschrijving jaarlijks meer geld wordt Naarmate de rensport zich ontwikkelde en professioneler werd, 
ingelegd. Aanvankelijk is de inleg een klein bedrag, maar veranderde ook de fokkerij en het aantal deelnemers aan de 
naarmate de tijd verstrijkt en de kansen groter worden dat het Futurity Show nam af. Voorlichting over de mogelijke aanleg 
paard daadwerkelijk aan start komt in deze prestigieuze ren, van een renpaard is feitelijk niet langer nodig; niet alleen weten 
wordt het inleggeld hoger. Zo brengen een groot aantal de renpaardenfokkers inmiddels hoe het ideale renpaard eruit 
eigenaren een aardig prijzengeld bijeen en daarnaast wordt moet zien, zij kunnen beschikken over een schat aan gegevens 
deze ren ook gesponsord. De heer Martin van Klaveren van wat betreft resultaten van de ouderdieren, samengevat in harde 
Adams Management sponsorde vorig jaar de eerste Derby en statistieken; alle resultaten zijn terug te vinden in de databank 
heeft zich ook dit jaar weer tot sponsoring bereid verklaard. van de IFAHR website en voor iedereen toegankelijk.
Omdat het prijzengeld minimaal 15000 euro zal bedragen, zal 
de koers bij de IFAHR als officiële Listed Race aangemeld Diverse Nederlandse fokkers van het eerste uur zijn 
kunnen worden De allereerste North European Derby werd in internationaal zeer succesvol, niet in de laatste plaats door de 
2008 verlopen en gewonnen door Periander, gefokt door en in aanwezigheid van diverse uitstekende renhengsten uit Franse 
eigendom van mw. De Ruiter-Floor van Christoffel Arabians, bloedlijnen, die dankzij een vooruitstrevend beleid bij de 
uit Soest.Kossack Stud uit Frankrijk werden gehaald. Deze hengsten 

leveren tot op de dag van vandaag nakomelingen die 
Het huidige DARC bestuur ziet deze internationale koers als internationaal op het hoogste niveau presteren.
een waardige opvolger van de Futurity Ren. Ook dit jaar Deze klinkende resultaten zijn het duidelijke bewijs dat de 
komen de deelnemers uit diverse landen, met name de Zweedse Futurity Show aan zijn doel heeft voldaan, maar feitelijk niet 
eigenaren popelen om naar Nederland te komen en zich te langer noodzakelijk is om de fokkerij van renpaarden te 
meten aan de overige deelnemers.stimuleren. Bovendien werd in 2004 onder de bezielende 
Het bestuur hoopt dan ook op zondag 13 september vele 

geïnteresseerden te mogen begroeten op renbaan Duindigt om vriendelijke optreden dwongen zij ieders bewondering af. 
de Nederlands gefokte paarden aan te moedigen. Op dit De grote Franse trainer Bernard kuste Annet op het voorhoofd: 
moment staan er nog 15 paarden ingeschreven. Meer “Never seen a better maintained track in all my life”. Een mooi 
informatie over de deelnemers, statistieken over paarden, compliment voor het vele werk dat Annet Visser, voormalig 
fokkers, trainers, eigenaren en alles wat er bij de internationale jockey en trainster, en tegenwoordig verantwoordelijk voor 
rensport komt kijken, vindt u op www.IFAHR.net, de site van het reilen en zeilen op Duindigt, in de afgelopen maanden 
de International Federation of heeft verzet op Duindigt.
Arabian Horse Racing. Dan nu, de race: Aan de start verschenen 11 Arabische 

Volbloeds. Een prachtig veld dat onder luid gejuich van 
de talrijke toeschouwers de strijd over 1900 meter met elkaar Zondag 12 juli vond een andere 
aanging. Stralende zon, fleurige jockeykleuren, honderden hoge grote dag voor het Arabisch 
hoeden, champagne, prachtig uitgedoste jonge vrouwen, een renpaard plaats op Duindigt, alwaar 
tafereel dat deed denken aan de twintiger jaren van de vorige de eerste van een serie van vier 
eeuw. Nederlandse, Belgische, Duitse, Engelse en Franse internationale koersen werd 
jockeys vochten het duel uit, met als duidelijke winnaar verreden in nagedachtenis van Sjeik 
uiteindelijk de sterke hengst Simmbad, in eigendom van de Zahyed de Grote, een van de meest 
kroonprins van Saoedi Arabië, gereden door Jean-Baptiste geliefde leiders in de geschiedenis 
Hamel. Tweede, derde en vierde werden de “Hollandse” van de Verenigde Arabische 
Arabieren van respectievelijk de heer Nibbering, mw. Kok-Emiraten. De koers, een 
Cornet en mw. De Ruiter-Floor.internationale zogenaamde Listed 

Race, werd verreden voor een prijzengeld van €15000. Veel Na afloop kon de voorzitter van de DARC aan de interviewer 
regen was ons deel, maar toen in de 5e koers de Arabieren aan middels de microfoon laten weten dat hem ter plekke door Lara 
bod kwamen, brak de zon door die tot ver in de avond bleef Sawaya, de charmante vertegenwoordiger van Zijne Hoogheid 
stralen. Veel vlagvertoon, letterlijk en figuurlijk door de Sjeik Mansoor was toegezegd dat hij ook volgend jaar de 
aanwezigheid van de vertegenwoordiger van Zijne Hoogheid rensport met Arabische Volbloeds op Duindigt wil sponsoren, 
Sjeik Mansoor Bin Zayed Al Nahyan van Abu Dhabi, de gezien de uitstekende organisatie en het geestdriftige publiek.
ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten en zijn Al met al een mooie dag, waardig om in de annalen van het 
gevolg, Dutch Arabian Racing Committee te worden bijgeschreven.
de vertegenwoordiger van 
de kroonprins van Saoudi 
Arabie, graaf Jean Pierre de 
Gasté, de heer Dr. Pascal 
Derde, de veterinair van de 
Emir van Qatar, om er een 
paar te noemen. De Zayed 
the First Listed Cup werd 
verreden onder goed-
keurende blikken van naar 
schatting 2000 studenten 
van het Leids Studenten 
Corps, die zich zonder 
uitzondering in Ascot kledij 
hadden gestoken en hun 
enthousiasme luidruchtig 
kenbaar maakten. Het 
totaal aantal toeschouwers 
telde zeker ruim 4000 
mensen, een dag zoals 
Duindigt in geen jaren 
heeft gekend. De dames 
Annette en Els hadden 
de hele dag keurig 
georganiseerd en met 
hun strakke, doch uiterst 
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Jockey JB Hamel, DARC voorzitter de heer de Ruiter, trainer dhr. Bernard, Lara Sawaya, 
Graaf de Gasté, de ambassadeur van de VAE Zijne Excellentie Ali Thani Al Suwaidi, 
de Voorzitter van de Sports Council van Abu Dhabi en de Consul van de VAE, de heer Al Suwaidi

Ascot-day

Een mooi internationaal veld van elf Arabische Volbloeds streed om het prijzengeld 
van de Zayed the First Listed Cup 
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leveren tot op de dag van vandaag nakomelingen die 
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geïnteresseerden te mogen begroeten op renbaan Duindigt om vriendelijke optreden dwongen zij ieders bewondering af. 
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de vertegenwoordiger van 
de kroonprins van Saoudi 
Arabie, graaf Jean Pierre de 
Gasté, de heer Dr. Pascal 
Derde, de veterinair van de 
Emir van Qatar, om er een 
paar te noemen. De Zayed 
the First Listed Cup werd 
verreden onder goed-
keurende blikken van naar 
schatting 2000 studenten 
van het Leids Studenten 
Corps, die zich zonder 
uitzondering in Ascot kledij 
hadden gestoken en hun 
enthousiasme luidruchtig 
kenbaar maakten. Het 
totaal aantal toeschouwers 
telde zeker ruim 4000 
mensen, een dag zoals 
Duindigt in geen jaren 
heeft gekend. De dames 
Annette en Els hadden 
de hele dag keurig 
georganiseerd en met 
hun strakke, doch uiterst 
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Jockey JB Hamel, DARC voorzitter de heer de Ruiter, trainer dhr. Bernard, Lara Sawaya, 
Graaf de Gasté, de ambassadeur van de VAE Zijne Excellentie Ali Thani Al Suwaidi, 
de Voorzitter van de Sports Council van Abu Dhabi en de Consul van de VAE, de heer Al Suwaidi

Ascot-day

Een mooi internationaal veld van elf Arabische Volbloeds streed om het prijzengeld 
van de Zayed the First Listed Cup 
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Door Eveline Calis
Foto’s Jan Kan (Rose of Kunar) en diverse afkomstig uit het 
AVS Jubileumboek

Tante Roos, geboren in 1920 te Hilversum als een van de 
jongsten uit een gezin van negen kinderen, had het 
paardenvirus van haar vader had geërfd. Haar vader was 
namelijk de oprichter van de drafbaan in Hilversum, in 1930. 
Deze drafbaan is helaas enkele jaren geleden gesloten, maar dit 
jaar werd er een initiatief ontwikkeld om de dravers toch weer 
in Hilversum te laten koersen. Zodoende werd op 27 mei 
jongstleden weer gedraafd op de Hilversumse Meent. Ook 
Tante Roos werd hierbij betrokken en zij sponsorde zelfs een 
koers, die naar haar werd vernoemd.

Tante Roos trouwde op jonge leeftijd met de architect 
Slierendrecht en verhuisde voor zijn werk naar Thailand. 
Echter door ziekte van haar man keerden ze al na enkele jaren 

net als zijn halfbroer Royal Glitter. Zijn moeder Silver Gilt was 
volgens de Arabian Horse Society toendertijd  “One of the most 
valuable Arab mares of the world today. A Hamdanieh Simrieh of 
pure Abbas Pascha-Blunt, descent bred by the late Lady 
Wentworth, and owned by the Crabbet Stud”. 
Silver Gilt was ook de moeder van Silver Vanity (tweemaal 
Horse of the Year) en Silver Grey, kampioen in 1972. 
De koffievos Silver Royal had zelf op de renbanen in Bangkok 
zijn uithoudingsvermogen en strijdlust meerdere malen goed 
bewezen. 

In 1963 begon de ponyclub aardig te draaien en kreeg 
Tante Roos voor het eerst te maken met een Haflinger als 
rijpaardje. Op zich was deze prima inzetbaar voor groot en 

naar Nederland terug en tante Roos nam klein, echter voor de kinderen was ze vaak te sterk en voor het 
de Arabische Volbloed Silver Royal ook betere werk had ze problemen vanwege haar zware hals. 
mee. Voor de hengst werd een speciale Ook de galop was niet zo gemakkelijk. Goede kennissen van 
houten box op de boot getimmerd, want Tante Roos, de familie Noordanus, hadden het jaar ervoor 
de boottocht duurde wel zes weken; hun Haflinger merrie Houele laten dekken door Silver Royal 
deze speciale box heeft nog jaren als stal en zo was het plan geboren om ook deze Aspilla te laten dekken 
dienst gedaan in de tuin van haar ouders door Roy, zoals hij op stal werd genoemd. 
en later aan de Utrechtseweg 81A te Het eerste veulen dat uit deze combinatie voortkwam was 
Hilversum, waar Tante Roos haar werkelijk heel goed en er zouden vele volgen. Dit resulteerde 
ponyclub verder uitbreidde. zelfs in een apart register voor Haflo Arabes. Op aanraden van 
De hengst Silver Royal A 154 was de heer Colebrander (bekend van de faculteit Utrecht) werd
een authentieke Arabische Volbloed, dit eerste veulen als driejarige voorgesteld op de hengsten-
ingeschreven bij het Weatherby Studbook keuring. Deze hengst, Royal's Karoune genaamd (Karoune 
in Engeland, en vader Grand Royal was betekent 'prins'), zou de eerste inschrijving in het nieuwe 
Suprême Grand Champion en enkele register (Hf. A K 1) worden en tevens de eerste goedgekeurde 
keren Horse of the Year in Engeland, Haflo Arabier. Deze combinatie was zeer bruikbaar en erg 
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gewild in de ponyclub. In dressuur en springen hebben ze zeer 
goede resultaten bereikt, wat ook de opzet was van deze 
fokkerij. Naast heel veel halfbloeds heeft Tante Roos ook nog 
enkele Arabische Volbloeds gefokt waarvan Royal nog heeft 
deelgenomen aan de Crabbet Convention in Engeland (hierover 
is meer te lezen in het AVS jubileumboek) en nadat was 
gebleken dat er uitstekende producten voortkwamen uit de 
combinatie van Silver Royal met Haflingers, mocht hij ook heel 
wat Welsh merrietjes dekken. 

Het speciale van Tante Roos was dat ze iedereen de vrijheid gaf 
om zich op vele manieren te ontwikkelen in de omgang met en 
het rijden op de paarden. De speciale band die ze had met haar 
dieren bracht ze over op de mensen. Naast een ponyclub was er 
ook een fokkerij met dekhengsten met elk jaar veulens die weer 
naar de keuringen gingen. Wij mochten mee, hielpen mee, Hij hielp bij Tante Roos op de ponyclub. Silver Royal was en leerden hoe alles moest, Tante Roos gaf aanwijzingen. de eerste Arabier die hij reed en ook de eerste die hij voor 

de keuring voorbracht, hij herinnert zich als de dag van gisteren 
Enkele AVS-leden en vele andere bekende paardenmensen hoe het dekken van de Welshjes plaats vond: ze werden op 
hebben een periode uit hun leven gedeeld bij Tante Roos. twee baaltjes stro werden gezet, waarna Silver Royal zijn werk 
Ik noem Hein Rosman, ook geboren en getogen in Hilversum. mocht doen. Soms vielen de balen stro om, tot grote hilariteit 

van de omstanders, maar 'Roy' was een super gentleman, die 
onverstoorbaar bleef wachten tot alles weer was teruggezet. 
Ook Pauline Duikers, bekend van de Berkenhof Stud uit 
Kootwijk, en in de jaren tachtig zelf instructrice van de 
landelijke rijvereniging HPC (Hilversumse Rijclub) en 
zeer succesvol in de dressuursport op de hengst Ibn Rudan 
(v. Rudan) kwam bij Tante Roos voor het eerst in aanraking 
met een Arabier; en natuurlijk ikzelf.

De ponyclub is meerdere malen verhuisd, maar uiteindelijk 
via de gemeente Hilversum op de huidige locatie terecht 
gekomen, naast het vliegveld waar ook een piepklein houten 
huisje bij was. De ponyclub heeft Tante Roos jaren geleden 
overgedaan aan een oud-leerling, en zij is in 
het kleine huisje ernaast blijven wonen. In 
het begin nog met Royal, later alleen nog 
met haar kippen, vogels, katten en een 
hond. 
Ik denk dat tante Roos heel veel mensen 
heeft geïnspireerd en een opstap heeft 
gegeven naar een leven met paarden.

Paul Rollman: Vrijdag 19 juni bereikte mij het bericht dat Roos 
Slierendrecht was overleden. Daar 20 juni reeds de crematie-
plechtigheid zou plaatsvinden was het mij door reeds gemaakte 
afspraken onmogelijk daar aanwezig te zijn. Aan Roos en haar 
prachtige Arabische Volbloed hengst "Silver Royal"heb ik de 
meest mooie herinneringen. Ik heb verscheidene veulens van de 
hengst gefokt waarvan "Silver General" de mooiste was. Zijn 
foto staat ook in het Jubileumboek.
De merrie "Rose of Silver" werd ook door mij gefokt en op 
de dag van haar geboorte belde ik Roos op dat we samen een 
dochter hadden.
19 Juni 2009 werd bij mijn dochter, mevrouw Ans Lommers-
Rollman, een mooi merrieveulen geboren uit "Cyntia E.D" 
van de hengst "Kunar". Uit respect en ter nagedachtenis aan 
deze bijzondere vrouw draagt het de naam "Rose of Kunar" 
met als roepnaam "Roos".

Op 20 juni j.l. hebben enkele AVS-leden afscheid genomen van een van onze oudste leden, 
mevrouw C.J. Slierendrecht-Kitselaar of veel beter bekend als “Tante Roos”. Zij was sinds 
januari 1960 lid van het toenmalige A.P.S. (Arabisch Paarden Stamboek), het latere AVS.

Een nog zeer jonge Roos Slierendrecht met ‘Silver Royal’

Silver Royal

Tante Roos met aan de hand een zoon van Silver Royal, ‘Royal’. 
Met deze hengst werd ze in 1985 uitgenodigd om deel te 
nemen aan een zeer speciale Crabbet Conventie in Sussex. 
(foto Gooi en Eemlander, Kastermans)

Royal Karoune, de eerste goedgekeurde Haflo Arabier

ROSE OF KUNAR

Foto Gooi en Eemlander
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M
Naarmate de Tomtom ons dichter naar ons einddoel dirigeerde Door Tineke Duinker
werd de omgeving lommerrijker en naast adembenemend 
mooie villa's passeerden we ook Paleis Soestdijk. Aangekomen Mijn metgezel van de dag was Josefien Baggen, een decennium 
bij het parkeerterrein werden we onthaald door parkeerwacht geleden actief bij het AVS met haar Bonaira (Z2). Van te voren 
Arnoud, die ons een plekje wees en die ik verder de hele dag op hadden we bedacht dat het leuk zou zijn om alle ruiters te 
het terrein heb zien zitten om de boel in de gaten te houden. kunnen zien rijden, mede omdat Josefien's interesse uiteraard 

uitging naar alle Z combinaties van het moment. Dus ik 
We liepen naar de stallen op zoek naar Johan. Daar aan-googelde daags voor de wedstrijd “Johan Laseur” voor een 
gekomen is het onmiskenbaar dat de man die daar onder een telefoonnummer van de locatie, om uit te vinden of ik een stal 
luifel aan een koffietafel zit Johan is. Hij straalt uit dat hij alles kon reserveren. Want op het terrein van Stal Laseur te Soest zou 
onder controle heeft en alles ziet. Hij heeft mijn naam de wedstrijd plaats vinden. De website van Training- en 
onthouden en weet dat ik een box wil. Later, als ik water nodig handelsstal Johan Laseur gaf alleen een mobiel nummer. 
heb en met mijn lege emmer loop hoef ik niets te vragen, Dat bleek het nummer van de eigenaar te zijn, want er werd 
hij is er al om te vertellen waar ik water kan halen. opgenomen met “Johan”. De stal was geen probleem, dus 
Een bijzondere man.zaterdagochtend vertrokken we vroeg uit Amsterdam.

We halen het paard en iemand loopt mee om ons Rafik's Het was een werkelijk schitterende lentedag, met een 
tijdelijke onderkomen te wijzen. Het blijkt een box te zijn strakblauwe hemel, maar niet te warm vanwege een briesje. 
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van minstens 4 x 4 meter, heel licht en 
fris, van op hout lijkende kunststof dat 
er heel verzorgd uitziet. “Het is maar 
voor een dagje”, grap ik tegen Rafik, 
waarop de stalmedewerkster mij met 
grote ogen aankijkt. “Het kan er toch 
wel mee door?”, vraagt ze. Nou, Rafik 
vindt van wel, hij staat meteen rustig 
van de gefilterde zonnestraaltjes die 
doordringen tot het straatje waarin hij 
staat te genieten.

Op het wedstrijdterrein kijken we onze 
ogen uit. De bodem in de ringen is 
perfect, een soort heel fijn witachtig 
zand met daardoorheen iets van 
viltsnippers. De ring is uitgezet met 
zeer professioneel uitziende hekjes, met 
de letters op pilaren. 
Het geheel is opgesierd met groene ontspanning moeilijker wordt. Wat ook, maar dan positief, 
planten en bloeiende hortensia's. Naast de ringen ligt het steeds weer opvalt, is de wil van dit ras om, soms ondanks hun 
losrijterrein en dit alles is omzoomd door bos. lichamelijke beperkingen, toch datgene wat van ze gevraagd 

wordt voor hun baasje te willen doen. En natuurlijk hun 
exterieur, het blijft een prachtig ras. Ik kwam als schimmel Vlak bij de stallen staat een chique paardenvrachtwagen, die 
liefhebber ruimschoots aan mijn trekken! Er reden heel wat vandaag dienst doet als secretariaat. Mevrouw Tiny Kubbe en 
paarden en ruiters rond die we niet kenden, maar omdat op de Marijke Slok Soede bemannen het en zorgen er vandaag voor, 
startlijst de afstamming van ieder paard vermeld stond, konden uiteraard samen met the-one-and-only Teun als ringmeester, dat 
we naar aanleiding daarvan raden wie welk paard moest zijn. alles op rolletjes loopt. Naast het secretariaat staat de catering. 
En dan natuurlijk navragen....vaak klopte het, soms niet. Een Er zijn een eindje verderop zitjes langs het losrijterrein. 
leuk spelletje.Mijn groom en ik zijn compleet tevreden. Ik verzucht dat 

mijn dag nu al niet meer stuk kan.
Uiteraard waren er ook veel bekenden. Sivmayall zou starten en 
daar had ik Josefien van te voren over verteld. Toen ik hem en Voor er gestart wordt met de proeven neem ik de tijd om 
Ilona Bax nergens zag, was dat een teleurstelling, maar bij met Rafik aan de hand het terrein rond te stappen. Meerdere 
navraag bleek dat de combinatie ergens anders aan het losrijden deelnemers in de B doen dit en het valt ook anderen op dat 
was. Dus verscheen Siv toch ten tonele. Wat een stijlvolle Rafik volkomen op zijn gemak rondloopt. Ik denk dat dit komt 
combinatie is dat toch!doordat hij endurance ervaring heeft. Tijdens die wedstrijden 
Schimmel Paijkovski (Z2, met Marianne Leijenhorst), tegen de is er vele malen meer drukte, dus dit doet hem niets.
achtergrond van dennengroen, kreeg iets sprookjesachtigs als hij 
achterin de bak voorbij danste, want de zon werd daar op een Dan het zadel erop, even longeren (er is een longeerkraal), 
speciale manier door hem gereflecteerd. Prachtige proeven, zo losrijden en de eerste proef in. Wat een feest! Hij is aan het 
veel souplesse, heerlijk om naar te kijken. Gelimer (Z2) vonden been en doet alles wat ik vraag zonder spanning, met impuls en 
we ook erg imposant, mede omdat dit paard ook endurance aanleuning. 
loopt en dit seizoen (met een andere ruiter) zelfs (al 2x?) als Tussen de proeven in zet ik hem even in de box om mijn 
eerste is geëindigd. plastron vast te spelden en dat was niet zo'n slimme zet, want is 
Een ander glanzend paard, Biblion, moesten we helaas missen hij nijdig als ik hem er na 5 minuten weer uithaal, opstijg en 
in de ring, amazone Marijke Slok Soede kon wegens een weer oppak! Nooit meer doen dus… De tweede proef is dan 
gebroken rib niet starten. Dit weerhield haar er zoals boven ook minder, maar ook zeker niet slecht. Al met al pakken we 
reeds vermeld, niet van om samen met haar man Arnoud naar het kampioenschap klasse B, wat een verrassing voor mij. 
deze vorstelijke plek te komen om Tiny Kubbe bij te staan op Overladen met linten, bekers en een elegante stalplaquette van 
het secretariaat. Mevrouw Modderman “schreef” bij de jury een paardenhoofd (uiteraard een Arabier!) kan ik mijn geluk 
omdat de door haar geregelde vrijwilliger vast stond in het niet op, wat ook duidelijk te zien is op de foto's die
verkeer. Zonder zulke mensen zijn dit soort dagen niet Jan Kan van me maakte.
mogelijk.En dan tijd voor ontspanning. Fiek staat lekker in zijn box en 
De sfeer op een AVS dressuurdag ervaar ik telkens weer als wij gaan het Arabische paard in de dressuur bekijken en, 
prettig, we delen immers allen dezelfde liefde! Op “gewone” uiteraard, becommentariëren. Waar we het voornamelijk over 
KNHS dressuurdagen vind ik de sfeer nog wel eens ver te gehad hebben, is het feit dat veel Arabieren iets hoog lijken 
zoeken, vandaar dat ik best een stukje verder wil rijden om achter (overbouwd zijn). Daarbij is (of lijkt?) het achterbeen 
aan AVS wedstrijden mee te kunnen doen. Ook vandaag was stijl en stijf en kan het niet goed ondertreden. Dat resulteert in 
de rit de moeite meer dan waard, we hebben genoten. onregelmatig lopen en moeite hebben met een juiste hoofd/hals 
Commissie Gebruik, bedankt!houding, waardoor het geheel soms iets geforceerds krijgt en 

Wil je voor het AVS blad een stukje schrijven over de NK? Dat was de vraag die 
ik kreeg naar aanleiding van het enthousiaste bericht over dit evenement dat ik 
op internet had geplaatst. Inmiddels zijn we al weer een paar weken verder, maar 
het kost me geen moeite om me 30 mei voor de geest te halen.
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M
Naarmate de Tomtom ons dichter naar ons einddoel dirigeerde Door Tineke Duinker
werd de omgeving lommerrijker en naast adembenemend 
mooie villa's passeerden we ook Paleis Soestdijk. Aangekomen Mijn metgezel van de dag was Josefien Baggen, een decennium 
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uitging naar alle Z combinaties van het moment. Dus ik 
We liepen naar de stallen op zoek naar Johan. Daar aan-googelde daags voor de wedstrijd “Johan Laseur” voor een 
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We halen het paard en iemand loopt mee om ons Rafik's Het was een werkelijk schitterende lentedag, met een 
tijdelijke onderkomen te wijzen. Het blijkt een box te zijn strakblauwe hemel, maar niet te warm vanwege een briesje. 
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Gasir

OPEN DAG 

VERJAARDAG 
ARABIAN FANTASIE 

25STE ANTHAL

Ter ere van de 25ste verjaardag van de Elite hengst Anthal (Komplekt x 
Olympia Dennenoord) organiseerde de grote stoeterij Arabian Fantasie een 
open dag op Hemelvaartsdag. 
De stallen waren om 13:00 uur geopend dus om 12:00 vertrokken wij naar 
Rijssen. De weergoden waren ons goed gezind, het was werkelijk schitterend 
weer. Een perfecte dag om een verjaardag buiten te vieren. 

2524

D
Door Mireille Baas

De stoeterij van Arabian Fantasie was prachtig versierd. In de 
stallen was voor iedere dekhengst een verlichte presentatie 
neergezet, hierin hing een foto van de hengst met een aantal 
door hem gewonnen prijzen. Ik vond het een heel gaaf.gezicht. 
De stallen zagen er perfect uit en de goed verzorgde paarden 
keken nieuwsgierig naar de vele bezoekers. 
Anthal zijn stal stond vol met cadeautjes. Hij genoot zichtbaar 
van alle aandacht en lekkernijen. Na Anthal gefeliciteerd te 

hebben met zijn verjaardag gingen we naar de bak waar de 
paarden gepresenteerd zouden worden. Bij aankomst werd ons 
een mooie tas met een afbeelding van Anthal, als winnaar van 
de WAHO trofee, overhandigd met daarin een presentatielijst. 
Ook kregen wij direct een lekker bakkie koffie of thee 
aangeboden. 
De bak was heel mooi versierd met ballonnen, een grote taart 
en schitterende ornamenten versierd met bloemen. Sanrobi 
verzorgde de muziek en de vader van Abigail, Nick Ligthert, 
was de speaker van de dag wat hem prima afging. 
Om 14.00 uur startte de presentatie van de paarden. Als eerste 
werd natuurlijk de jarige job Anthal gepresenteerd. Je zou niet 
zeggen dat hij al 25 jaar is. Hij heeft nog een blakende 
gezondheid en liet zijn gangen ook weer uitstekend zien. 
Na zijn optreden bedankte hij het publiek met een buiging. 
Vervolgens werd de mooie 1e premie merrie A.F. Abigail 
getoond uit de helaas recent overleden Elite merrie Langani. 
Helaas misten we de mooie donkerbruine showmerrie 
A.F. Gracia (Anthal x Mu-Yetla) aangezien deze immers 
vorig jaar naar Kuwait is verkocht. 

Hierna was het de beurt aan Papillon. De indrukwekkende 
vliegenschimmel van Neman uit Kajuscha (Kilimandscharo). 
Deze mooie hengst kwam binnen met op zijn rug de tienjarige 
Kaylee de Jong en werd vervolgens door haar gepresenteerd aan 
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het publiek. Zo blijkt maar weer hoe braaf deze hengst is. allemaal heel goed. 
Papillon is natuurlijk ook wel wat gewend. Na zijn carrière als Dat kan ook bijna niet 
Endurance Klasse IV paard is hij aangeschaft door Arabian anders aangezien de 
Fantasie voor de fokkerij en niet onverdienstelijk want de moederlijn van 
nakomelingen die vervolgens getoond werden zagen er stuk Vestival garant staat 
voor stuk veelbelovend uit. Het spits werd afgebeten door het voor succes. Zijn 
showy bruine merrieveulen A.F. Kamariaa die als een ware diva moeder is namelijk de 
door de bak walste. De moeder van deze merrie Ya Karma Elite merrie Verdjina. 
(Karnaval x Kormangal) mocht er ook zijn. Deze 1ste Premie Verdjina is eveneens 
en Keur merrie heeft een echte show attitude en ook al vele de moeder van de top 
prijzen op haar naam staan. Hierna was het de beurt aan de show- en fok-merrie 
bruine 1ste Premie merrie A.F. Max Maya (Aparan x A.F. Baya) Verkarna (export 
met haar bruine merrie veulen Mayana. Dit merrieveulen is Egypte) en de 
heel typisch en goed gebouwd en liet haar gangen prima zien. fokmerries Vihoda (export Frankrijk), Verdira, A.F. Nadjirah en 
Vervolgens was de schimmelmerrie BS Alcupa aan de beurt. de recente Nederlands kampioene 
Een merrie met een heel mooi hoofd van de hengst WMR Verena. Hierna kwam haar kleindochter de tweejarige 
A.F. Cupido uit de Absent merrie Alanis wat haar een hele vosmerrie A.F. Vinjora de ring. A.F.Vinjora is een beeldschone 
mooie pedigree geeft. Zij had het typisch fijn gebouwd merrie met veel uitstraling en uitstekende gangen. Deze merrie 
schimmel merrieveulen A.F. Aljuscha aan de voet dat zich ook is een nakomeling van Elite hengst Kais uit de eerder genoemde 
goed presenteerde. Vervolgens was het de beurt aan de 1ste Premie merrie Verkarna. 
Preferente merrie Atalante (Abakan x Adina). Deze merrie is Vervolgens werd de zwarte Wushika Monpelou dochter van de 
stevig gebouwd, heeft een schitterende lange ronde hals en kan recent naar Denemarken geëxporteerde hengst Duval 
geweldig draven. Haar schimmel merrieveulen A.F. Asmara gepresenteerd. Dit is een robuust gebouwde merrie met goede 
heeft een mooi type, is correct gebouwd en liet haar gangen benen en sterke beweging. Na al deze mooie paarden waren we 
goed zien. Hierna werd de 1ste premie en Nederlands reserve wel toe aan een korte pauze. Arabian Fantasie had gezorgd voor 
kampioen vliegenschimmel merrie Verushka Monpelou (Duval een snacktent dus iedereen snelde daar massaal heen voor een 
x De Monpelou's Charoon) getoond met haar typische goed heerlijk patatje en wat drinken. 
bewegende eveneens naar Kuwait verkochte schimmel 
merrieveulen L.A. Veronique. Vervolgens werd onze 1ste Na de pauze maakte één van mijn favoriete hengsten, de 
Premie vliegenschimmel merrie Polynia (Naftalin x Palomna) meervoudig kampioen MM Sultan zijn opwachting. Deze 
gepresenteerd met aan de voet haar recent naar Kuwait imposante hengst heeft in mijn ogen alles wat men in een 
verkochte showy bruine merrieveulen A.F. Paloma. Polynia Arabier mag wensen. Hij heeft een schitterend hoofd, mooie 
gooide alle remmen los en liet het publiek haar geweldige draf hals, goed lijf en beweegt zich uitstekend. Sultan heeft een 
zien. Ik wist gelijk weer waarom we haar aangeschaft hadden. goede Russische pedigree, zijn vader is de 1ste Premie en Elite 
Hierna kwam de eveneens schitterende vliegenschimmel merrie hengst Kubay Khan, welke door Arabian Fantasie twee jaar is 
Palanika (Nikel x Palatonja) de ring in. Deze merrie heeft een geleased en zijn moeder is de Elite koffievos merrie Alaska QQ 
heel mooi fijn Arabisch hoofd. Palanika is de enige dochter van (Vatican x Antarctika). Sultan is zelf al bijna Preferent, wat een 

één van mijn eerste hele prestatie is voor zo'n jonge hengst. Vervolgens werden twee 
merries Palatonja. van zijn nakomelingen gepresenteerd. Allereerst Sultasza  een 
Palatonja was een imposante bruine merrie met een opvallend mooi hoofd met 
schitterde 1ste groot oog en geweldige bewegingen. Deze merrie behaalde ook 
premie vliegen- al meerdere prijzen in de showring. Vervolgens was de beurt 
schimmel merrie aan haar moeder de 1ste Premie merrie Mirtasza, die eveneens 
welke mij een hoop 
overwinningen in de 
showring heeft 
bezorgd. Helaas is 
zij kort nadat ik 
haar verkocht heb 
overleden. 
A.F. Panama wordt 

behouden door Arabian Fantasie. Zij zullen haar in de 
toekomst ook inzetten voor hun fokkerij. Wat gezien haar 
presentatie heel logisch is. Het is een correct gebouwd 
rastypisch veulen met een goede body en extra beweging. 

Na al deze nakomelingen van Papillon werd de Karnaval 
voshengst Vestival getoond. Vestival is een grote hengst met een 
mooie hals en goede bewegingen. Vestival heeft nog niet zoveel 
nakomelingen maar de nakomelingen die hij heeft, zijn 

Jarige job Anthal

Sultasza

MM Sultan

Gijs Sallevelt met Aparan
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Hierna was het de beurt aan Papillon. De indrukwekkende 
vliegenschimmel van Neman uit Kajuscha (Kilimandscharo). 
Deze mooie hengst kwam binnen met op zijn rug de tienjarige 
Kaylee de Jong en werd vervolgens door haar gepresenteerd aan 
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het publiek. Zo blijkt maar weer hoe braaf deze hengst is. allemaal heel goed. 
Papillon is natuurlijk ook wel wat gewend. Na zijn carrière als Dat kan ook bijna niet 
Endurance Klasse IV paard is hij aangeschaft door Arabian anders aangezien de 
Fantasie voor de fokkerij en niet onverdienstelijk want de moederlijn van 
nakomelingen die vervolgens getoond werden zagen er stuk Vestival garant staat 
voor stuk veelbelovend uit. Het spits werd afgebeten door het voor succes. Zijn 
showy bruine merrieveulen A.F. Kamariaa die als een ware diva moeder is namelijk de 
door de bak walste. De moeder van deze merrie Ya Karma Elite merrie Verdjina. 
(Karnaval x Kormangal) mocht er ook zijn. Deze 1ste Premie Verdjina is eveneens 
en Keur merrie heeft een echte show attitude en ook al vele de moeder van de top 
prijzen op haar naam staan. Hierna was het de beurt aan de show- en fok-merrie 
bruine 1ste Premie merrie A.F. Max Maya (Aparan x A.F. Baya) Verkarna (export 
met haar bruine merrie veulen Mayana. Dit merrieveulen is Egypte) en de 
heel typisch en goed gebouwd en liet haar gangen prima zien. fokmerries Vihoda (export Frankrijk), Verdira, A.F. Nadjirah en 
Vervolgens was de schimmelmerrie BS Alcupa aan de beurt. de recente Nederlands kampioene 
Een merrie met een heel mooi hoofd van de hengst WMR Verena. Hierna kwam haar kleindochter de tweejarige 
A.F. Cupido uit de Absent merrie Alanis wat haar een hele vosmerrie A.F. Vinjora de ring. A.F.Vinjora is een beeldschone 
mooie pedigree geeft. Zij had het typisch fijn gebouwd merrie met veel uitstraling en uitstekende gangen. Deze merrie 
schimmel merrieveulen A.F. Aljuscha aan de voet dat zich ook is een nakomeling van Elite hengst Kais uit de eerder genoemde 
goed presenteerde. Vervolgens was het de beurt aan de 1ste Premie merrie Verkarna. 
Preferente merrie Atalante (Abakan x Adina). Deze merrie is Vervolgens werd de zwarte Wushika Monpelou dochter van de 
stevig gebouwd, heeft een schitterende lange ronde hals en kan recent naar Denemarken geëxporteerde hengst Duval 
geweldig draven. Haar schimmel merrieveulen A.F. Asmara gepresenteerd. Dit is een robuust gebouwde merrie met goede 
heeft een mooi type, is correct gebouwd en liet haar gangen benen en sterke beweging. Na al deze mooie paarden waren we 
goed zien. Hierna werd de 1ste premie en Nederlands reserve wel toe aan een korte pauze. Arabian Fantasie had gezorgd voor 
kampioen vliegenschimmel merrie Verushka Monpelou (Duval een snacktent dus iedereen snelde daar massaal heen voor een 
x De Monpelou's Charoon) getoond met haar typische goed heerlijk patatje en wat drinken. 
bewegende eveneens naar Kuwait verkochte schimmel 
merrieveulen L.A. Veronique. Vervolgens werd onze 1ste Na de pauze maakte één van mijn favoriete hengsten, de 
Premie vliegenschimmel merrie Polynia (Naftalin x Palomna) meervoudig kampioen MM Sultan zijn opwachting. Deze 
gepresenteerd met aan de voet haar recent naar Kuwait imposante hengst heeft in mijn ogen alles wat men in een 
verkochte showy bruine merrieveulen A.F. Paloma. Polynia Arabier mag wensen. Hij heeft een schitterend hoofd, mooie 
gooide alle remmen los en liet het publiek haar geweldige draf hals, goed lijf en beweegt zich uitstekend. Sultan heeft een 
zien. Ik wist gelijk weer waarom we haar aangeschaft hadden. goede Russische pedigree, zijn vader is de 1ste Premie en Elite 
Hierna kwam de eveneens schitterende vliegenschimmel merrie hengst Kubay Khan, welke door Arabian Fantasie twee jaar is 
Palanika (Nikel x Palatonja) de ring in. Deze merrie heeft een geleased en zijn moeder is de Elite koffievos merrie Alaska QQ 
heel mooi fijn Arabisch hoofd. Palanika is de enige dochter van (Vatican x Antarctika). Sultan is zelf al bijna Preferent, wat een 

één van mijn eerste hele prestatie is voor zo'n jonge hengst. Vervolgens werden twee 
merries Palatonja. van zijn nakomelingen gepresenteerd. Allereerst Sultasza  een 
Palatonja was een imposante bruine merrie met een opvallend mooi hoofd met 
schitterde 1ste groot oog en geweldige bewegingen. Deze merrie behaalde ook 
premie vliegen- al meerdere prijzen in de showring. Vervolgens was de beurt 
schimmel merrie aan haar moeder de 1ste Premie merrie Mirtasza, die eveneens 
welke mij een hoop 
overwinningen in de 
showring heeft 
bezorgd. Helaas is 
zij kort nadat ik 
haar verkocht heb 
overleden. 
A.F. Panama wordt 

behouden door Arabian Fantasie. Zij zullen haar in de 
toekomst ook inzetten voor hun fokkerij. Wat gezien haar 
presentatie heel logisch is. Het is een correct gebouwd 
rastypisch veulen met een goede body en extra beweging. 

Na al deze nakomelingen van Papillon werd de Karnaval 
voshengst Vestival getoond. Vestival is een grote hengst met een 
mooie hals en goede bewegingen. Vestival heeft nog niet zoveel 
nakomelingen maar de nakomelingen die hij heeft, zijn 

Jarige job Anthal

Sultasza

MM Sultan

Gijs Sallevelt met Aparan
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een grote bruine merrie is. Haar vader is de 1ste Premie en Premie merrie A.F. Karimah (Aparan x Ya Karma) 
Preferente hengst Mir Khan en haar moeder de 1ste Premie en gepresenteerd. A.F. Khaory is super showy en liet zich 
Preferente merrie Palotasza QQ. Mirtasza heeft al meerdere fantastisch zien. Hij is heel typisch en heeft een schitterende 
titels behaald in de showring en presenteerde zich ook hier weer kleur. Vervolgens werd A.F. Montoyo gepresenteerd uit de 
perfect. Aan de voet had zij het bruine showy merrieveulen van merrie Atalante. A.F. Montoyo is een grote stoere jaarling 
Sultan: A.F. Majesta. Ook A.F. Majesta presenteerde zich goed. hengst met een schitterende lange hals, mooie body en bewoog 
Zij heeft net als haar volle zus Sultasza een heel mooi hoofd met zich soepel door de baan. Hierna was de beurt aan het donkere 
grote ogen en kan geweldig bewegen. vos merrieveulen A.F. Aspacia uit de merrie Adina (Andoy x 

Australia). Dit veulen is heel typisch, goed gebouwd en kan 
Nu was het de beurt aan de bruine hengst A.F. Cupido. goed bewegen. 
A.F. Cupido is een hele typische fijn gebouwde hengst en kan 
super bewegen. De vader van deze hengst is ook weer de 1ste 
Premie en Elite hengst Kubay Khan en zijn moeder is de 
Preferente merrie Atalante. Als nakomeling van Cupido werd 
de jonge bruine hengst A.F. Kayode getoond. Deze hengst is 
zeer aansprekend, goed gebouwd en beweegt mooi ruim. 
Hij is gefokt uit de Keur merrie Ya Karma. 

Toen was het de beurt aan de Elite voshengst Aparan. 
Veel nakomelingen van Aparan zijn succesvol in de showring. 
Als eerste werd het hengstveulen A.F. Vstrinijo gepresenteerd. 
Dit is een correct gebouwd veulen met extra type en beweging. 
De moeder van dit veulen is de typische extra bewegende 
bruine Nadir I merrie A.F. Nadjirah. Ook dit hengstveulen zal 
behouden worden voor de fokkerij van Arabian Fantasie.
Vervolgens werd de tweejarige vosmerrie A.F. Venicia uit de 
fokmerrie Verdira (Hiro x Verdjina) gepresenteerd. Zij heeft een 
prachtig breed hoofd met mooie grote ogen en een goede bouw. Daarna werd ons het bruine merrieveulen A.F. Bayuma 
Ook zij toonde ruime gangen. gepresenteerd uit de 1ste Premie en Keur merrie A.F. Baya (Kubay 
Hierna was het de beurt aan de nakomelingen van de hengst Khan x Ya Karma). Dit merrieveulen heeft werkelijk alles wat een 
A.F.Umoyo. De vader van A.F. Umoyo is de Elite hengst Nadir fokker zich kan wensen. Het hoofd is extreem mooi, het lijf is 
I en zijn moeder is de prachtige Mirok Monpelou merrie prachtig en het veulen showt ook alsof ze zelf weet dat ze mooi is. 
Mirkana (export Kuwait). Dat A.F. Umoyo een goede keuze is A.F. Bayuma zal na afspenen ook haar nieuwe thuis vinden in het 
als vaderpaard heeft hij al wel bewezen. Als 2-jarige heeft hij oosterse Kuwait. Ongetwijfeld zullen we in de toekomst nog veel 
5 merries gedekt. De nakomelingen van deze merries hebben horen van dit veulen. 
allemaal een kampioenstitel op hun naam staan. Tevens is uit Na al deze mooie nakomelingen werd als slotstuk de 4 jarige 
deze jaargang het koffievos merrieveulen A.F. Avanya uit de A.F. Umoyo zelf gepresenteerd. A.F. Umoyo is een stoere typische 
Elite merrie Alaska QQ verkocht naar Kuwait alwaar zij kort na hengst met extra beweging die hij ons ook goed liet zien. 
aankomst de titel Nationaal veulenkampioen binnenhaalde 
voor haar nieuwe eigenaar. Na de presentatie van de paarden door Chris van Schalkwijk en 
Uit deze eerste jaargang werd de hengst A.F. Khaory uit de 1ste gast voorbrenger Gijs Sallevelt 

werd aan Abigail een aantal 
cadeautjes, waaronder een 
cartoon van haarzelf, overhandigd 
door het team van Arabian 
Fantasie en was er nog tijd voor 
een rondje door de stallen. 
Het was een hele geslaagde dag. 
Er waren ruim 300 bezoekers 
waaronder ook vele 
gerenommeerde “oudere” fokkers 
en het weer bleef ons gelukkig 
goed gezind. De paarden hebben 
stuk voor stuk hun beste beentje 
voor gezet. Chris en Abigail 
bedankt voor deze mooie 
presentatie en zeker tot 
een volgende keer!
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L
worden bekeken door diverse mensen. Ook dat kost de nodige Door Hanneke Brand
tijd. Soms past een artikel er net niet mooi in. In plaats van het in 
een hoekje 'weg te moffelen', bewaren we het dan liever tot een Lang niet alle leden hebben in de gaten wat er allemaal moet 
volgende uitgave, waarin het tot zijn recht komt. Dit is zeker het gebeuren alvorens het AVS Magazine weer op de mat ligt. Dat 
geval met artikelen waarbij de actualiteit geen rol speelt. Helaas geeft niet, maar soms geeft het gebrek aan kennis aanleiding tot 
leidt dit nog wel eens tot boze reacties naar het bestuur: “waarom minder aardige reacties en dat is jammer, omdat het werk dat door 
is mijn stuk niet geplaatst?!?”, terwijl de redactie met de beste de redactie wordt verzet, vrijwillig en in eigen tijd plaatsvindt, net 
bedoelingen besluit om een stuk te bewaren voor een volgende als het werk van al die de andere vrijwilligers die shows, workshops 
keer. Soms hebben we gewoon veel te veel artikelen en moet er een en wedstrijden organiseren.
keuze worden gemaakt. Als een verhaal interessant en relevant is 
voor andere leden, proberen we dit later altijd toch te plaatsen, Tussen de deadline zoals in het blad wordt vermeld en 
maar actualiteit gaat dan voor. In verband met de kosten - die verschijningsdatum ligt een periode van gemiddeld 4 weken. 
uiteindelijk toch door alle leden worden gedragen - zijn we strikt In deze tijd worden stukken nagelezen, waarbij kleine spelfoutjes, 
gebonden aan een maximaal aantal pagina's.dubbele spaties of stijlfouten worden verwijderd ('en toen… en 

toen… en toen…' leest niet zo fijn). 
Daarom beste leden, doe de mensen in de redactie een plezier, en Soms krijgt de redactie slechts 
stuur uw artikelen ruim VOOR de deadline in, als u foto's mee aantekeningen op papier binnen, en 
stuurt, geef deze foto's dan een NAAM, zodat wij makkelijker zien maakt daar in overleg met de 
waar ze bij horen, en zorg voor VOLDOENDE PIXELS. Word aangever een leuk verhaal van. 
NIET BOOS als uw stuk er niet in de eerstvolgende uitgave in Iedereen heeft zijn eigen talenten en 
staat, als het niet wordt geplaatst, heeft dat een REDEN. niet iedereen schrijft even 

gemakkelijk een lekker leesbare tekst, 
Tot slot: stuur artikelen of ideeën voor artikelen in naar het ik help graag om er een leuk verhaal 
stamboekkantoor. Als u een verslag van een te maken. 
wedstrijd of show wilt maken, neem contact Soms krijg ik een verhaal per telefoon 
op Adrie van der Velden, zij coördineert de te horen, waarna ik dit op papier zet, 
aanlevering van deze artikelen.mail naar diegene die het heeft 

aangeleverd, er vinden nog wat En als laatste, het blad wordt voor en 
aanvullingen plaats en zo zijn er weer door de leden gemaakt, dit jaar hebben 
een paar dagen voorbij. Dit alles kost nog weinig over de endurance gehoord. 

tijd en het moet gebeurt 'tussen de bedrijven door'; ook ik moet Graag horen we weer eens van leden 
gewoon werken om de haver voor de paarden te verdienen. die een verslagje willen maken van 

endurance wedstrijden en 
evenementen. Er zijn er Voorts worden er helaas ook nog altijd foto's aangeleverd die niet 
ongetwijfeld al een aantal gebruikt kunnen worden, omdat ze te klein zijn, d.w.z., te weinig 
geweest dit jaar, maar als pixels bevatten. De foto van Soraya bijvoorbeeld, die enthousiast 
niemand  iets wil schrijven, werd ingezonden door Lineke Breure, kan niet groter worden 
wordt er niets gepubliceerd!afgedrukt dan het huidige formaat, omdat de foto te weinig pixels 

heeft. Om een foto mooi af te beelden zoals de schimmel aan 
de rechterzijde, is minimaal 1MB nodig (min. 300 dpi op ware 
grootte, liever meer!) In dat geval moet de redactie op fotojacht, 
ook daar is vaak enige tijd mee gemoeid, omdat niet iedereen zijn 
mail iedere dag leest, omdat er nieuwe foto's gemaakt of gezocht 
moeten worden; een week is zomaar voorbij.

Vervolgens is het opmaken van het blad, dat door Krista 
Sterrenburg wordt gedaan, een tijdrovend werk. Het is passen en 
meten met foto's, tekst en reclames om er een mooi geheel van te 
maken. Er wordt een eerste proefdruk in pdf rondgestuurd naar 
de redactieleden, waarbij wordt gekeken of er niets is vergeten, 
geen stukken tekst tijdens de procedure zijn weggevallen, namen 
van fotografen op de goede plek zijn gezet, enzovoort. Voordat de 
uiteindelijke bestanden naar de drukker gaan, zijn er doorgaans 
3 tot 4 proefdrukken heen en weer gestuurd, die telkens opnieuw A.F. Khaory

Soraya 
v.Inshallah’s Faiyoum

A.F. Kayode
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een grote bruine merrie is. Haar vader is de 1ste Premie en Premie merrie A.F. Karimah (Aparan x Ya Karma) 
Preferente hengst Mir Khan en haar moeder de 1ste Premie en gepresenteerd. A.F. Khaory is super showy en liet zich 
Preferente merrie Palotasza QQ. Mirtasza heeft al meerdere fantastisch zien. Hij is heel typisch en heeft een schitterende 
titels behaald in de showring en presenteerde zich ook hier weer kleur. Vervolgens werd A.F. Montoyo gepresenteerd uit de 
perfect. Aan de voet had zij het bruine showy merrieveulen van merrie Atalante. A.F. Montoyo is een grote stoere jaarling 
Sultan: A.F. Majesta. Ook A.F. Majesta presenteerde zich goed. hengst met een schitterende lange hals, mooie body en bewoog 
Zij heeft net als haar volle zus Sultasza een heel mooi hoofd met zich soepel door de baan. Hierna was de beurt aan het donkere 
grote ogen en kan geweldig bewegen. vos merrieveulen A.F. Aspacia uit de merrie Adina (Andoy x 

Australia). Dit veulen is heel typisch, goed gebouwd en kan 
Nu was het de beurt aan de bruine hengst A.F. Cupido. goed bewegen. 
A.F. Cupido is een hele typische fijn gebouwde hengst en kan 
super bewegen. De vader van deze hengst is ook weer de 1ste 
Premie en Elite hengst Kubay Khan en zijn moeder is de 
Preferente merrie Atalante. Als nakomeling van Cupido werd 
de jonge bruine hengst A.F. Kayode getoond. Deze hengst is 
zeer aansprekend, goed gebouwd en beweegt mooi ruim. 
Hij is gefokt uit de Keur merrie Ya Karma. 

Toen was het de beurt aan de Elite voshengst Aparan. 
Veel nakomelingen van Aparan zijn succesvol in de showring. 
Als eerste werd het hengstveulen A.F. Vstrinijo gepresenteerd. 
Dit is een correct gebouwd veulen met extra type en beweging. 
De moeder van dit veulen is de typische extra bewegende 
bruine Nadir I merrie A.F. Nadjirah. Ook dit hengstveulen zal 
behouden worden voor de fokkerij van Arabian Fantasie.
Vervolgens werd de tweejarige vosmerrie A.F. Venicia uit de 
fokmerrie Verdira (Hiro x Verdjina) gepresenteerd. Zij heeft een 
prachtig breed hoofd met mooie grote ogen en een goede bouw. Daarna werd ons het bruine merrieveulen A.F. Bayuma 
Ook zij toonde ruime gangen. gepresenteerd uit de 1ste Premie en Keur merrie A.F. Baya (Kubay 
Hierna was het de beurt aan de nakomelingen van de hengst Khan x Ya Karma). Dit merrieveulen heeft werkelijk alles wat een 
A.F.Umoyo. De vader van A.F. Umoyo is de Elite hengst Nadir fokker zich kan wensen. Het hoofd is extreem mooi, het lijf is 
I en zijn moeder is de prachtige Mirok Monpelou merrie prachtig en het veulen showt ook alsof ze zelf weet dat ze mooi is. 
Mirkana (export Kuwait). Dat A.F. Umoyo een goede keuze is A.F. Bayuma zal na afspenen ook haar nieuwe thuis vinden in het 
als vaderpaard heeft hij al wel bewezen. Als 2-jarige heeft hij oosterse Kuwait. Ongetwijfeld zullen we in de toekomst nog veel 
5 merries gedekt. De nakomelingen van deze merries hebben horen van dit veulen. 
allemaal een kampioenstitel op hun naam staan. Tevens is uit Na al deze mooie nakomelingen werd als slotstuk de 4 jarige 
deze jaargang het koffievos merrieveulen A.F. Avanya uit de A.F. Umoyo zelf gepresenteerd. A.F. Umoyo is een stoere typische 
Elite merrie Alaska QQ verkocht naar Kuwait alwaar zij kort na hengst met extra beweging die hij ons ook goed liet zien. 
aankomst de titel Nationaal veulenkampioen binnenhaalde 
voor haar nieuwe eigenaar. Na de presentatie van de paarden door Chris van Schalkwijk en 
Uit deze eerste jaargang werd de hengst A.F. Khaory uit de 1ste gast voorbrenger Gijs Sallevelt 

werd aan Abigail een aantal 
cadeautjes, waaronder een 
cartoon van haarzelf, overhandigd 
door het team van Arabian 
Fantasie en was er nog tijd voor 
een rondje door de stallen. 
Het was een hele geslaagde dag. 
Er waren ruim 300 bezoekers 
waaronder ook vele 
gerenommeerde “oudere” fokkers 
en het weer bleef ons gelukkig 
goed gezind. De paarden hebben 
stuk voor stuk hun beste beentje 
voor gezet. Chris en Abigail 
bedankt voor deze mooie 
presentatie en zeker tot 
een volgende keer!
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L
worden bekeken door diverse mensen. Ook dat kost de nodige Door Hanneke Brand
tijd. Soms past een artikel er net niet mooi in. In plaats van het in 
een hoekje 'weg te moffelen', bewaren we het dan liever tot een Lang niet alle leden hebben in de gaten wat er allemaal moet 
volgende uitgave, waarin het tot zijn recht komt. Dit is zeker het gebeuren alvorens het AVS Magazine weer op de mat ligt. Dat 
geval met artikelen waarbij de actualiteit geen rol speelt. Helaas geeft niet, maar soms geeft het gebrek aan kennis aanleiding tot 
leidt dit nog wel eens tot boze reacties naar het bestuur: “waarom minder aardige reacties en dat is jammer, omdat het werk dat door 
is mijn stuk niet geplaatst?!?”, terwijl de redactie met de beste de redactie wordt verzet, vrijwillig en in eigen tijd plaatsvindt, net 
bedoelingen besluit om een stuk te bewaren voor een volgende als het werk van al die de andere vrijwilligers die shows, workshops 
keer. Soms hebben we gewoon veel te veel artikelen en moet er een en wedstrijden organiseren.
keuze worden gemaakt. Als een verhaal interessant en relevant is 
voor andere leden, proberen we dit later altijd toch te plaatsen, Tussen de deadline zoals in het blad wordt vermeld en 
maar actualiteit gaat dan voor. In verband met de kosten - die verschijningsdatum ligt een periode van gemiddeld 4 weken. 
uiteindelijk toch door alle leden worden gedragen - zijn we strikt In deze tijd worden stukken nagelezen, waarbij kleine spelfoutjes, 
gebonden aan een maximaal aantal pagina's.dubbele spaties of stijlfouten worden verwijderd ('en toen… en 

toen… en toen…' leest niet zo fijn). 
Daarom beste leden, doe de mensen in de redactie een plezier, en Soms krijgt de redactie slechts 
stuur uw artikelen ruim VOOR de deadline in, als u foto's mee aantekeningen op papier binnen, en 
stuurt, geef deze foto's dan een NAAM, zodat wij makkelijker zien maakt daar in overleg met de 
waar ze bij horen, en zorg voor VOLDOENDE PIXELS. Word aangever een leuk verhaal van. 
NIET BOOS als uw stuk er niet in de eerstvolgende uitgave in Iedereen heeft zijn eigen talenten en 
staat, als het niet wordt geplaatst, heeft dat een REDEN. niet iedereen schrijft even 

gemakkelijk een lekker leesbare tekst, 
Tot slot: stuur artikelen of ideeën voor artikelen in naar het ik help graag om er een leuk verhaal 
stamboekkantoor. Als u een verslag van een te maken. 
wedstrijd of show wilt maken, neem contact Soms krijg ik een verhaal per telefoon 
op Adrie van der Velden, zij coördineert de te horen, waarna ik dit op papier zet, 
aanlevering van deze artikelen.mail naar diegene die het heeft 

aangeleverd, er vinden nog wat En als laatste, het blad wordt voor en 
aanvullingen plaats en zo zijn er weer door de leden gemaakt, dit jaar hebben 
een paar dagen voorbij. Dit alles kost nog weinig over de endurance gehoord. 

tijd en het moet gebeurt 'tussen de bedrijven door'; ook ik moet Graag horen we weer eens van leden 
gewoon werken om de haver voor de paarden te verdienen. die een verslagje willen maken van 

endurance wedstrijden en 
evenementen. Er zijn er Voorts worden er helaas ook nog altijd foto's aangeleverd die niet 
ongetwijfeld al een aantal gebruikt kunnen worden, omdat ze te klein zijn, d.w.z., te weinig 
geweest dit jaar, maar als pixels bevatten. De foto van Soraya bijvoorbeeld, die enthousiast 
niemand  iets wil schrijven, werd ingezonden door Lineke Breure, kan niet groter worden 
wordt er niets gepubliceerd!afgedrukt dan het huidige formaat, omdat de foto te weinig pixels 

heeft. Om een foto mooi af te beelden zoals de schimmel aan 
de rechterzijde, is minimaal 1MB nodig (min. 300 dpi op ware 
grootte, liever meer!) In dat geval moet de redactie op fotojacht, 
ook daar is vaak enige tijd mee gemoeid, omdat niet iedereen zijn 
mail iedere dag leest, omdat er nieuwe foto's gemaakt of gezocht 
moeten worden; een week is zomaar voorbij.

Vervolgens is het opmaken van het blad, dat door Krista 
Sterrenburg wordt gedaan, een tijdrovend werk. Het is passen en 
meten met foto's, tekst en reclames om er een mooi geheel van te 
maken. Er wordt een eerste proefdruk in pdf rondgestuurd naar 
de redactieleden, waarbij wordt gekeken of er niets is vergeten, 
geen stukken tekst tijdens de procedure zijn weggevallen, namen 
van fotografen op de goede plek zijn gezet, enzovoort. Voordat de 
uiteindelijke bestanden naar de drukker gaan, zijn er doorgaans 
3 tot 4 proefdrukken heen en weer gestuurd, die telkens opnieuw A.F. Khaory

Soraya 
v.Inshallah’s Faiyoum

A.F. Kayode
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VAN 
EN EEN 

BLAUWE STERREN
HOBBY BOERDERIJ

Meer dan vijftig jaar geleden, omstreeks 1950 en in de daaropvolgende jaren, werden door 
de oliemaatschappijen veel Westerlingen naar de Arabische landen gestuurd om de olie-
exploitatie op te zetten. Zo stuurde ook ARAMCO, de Arabian American Oil Company, 
een aantal Amerikanen naar Saoudi-Arabië. Ze leefden daar tamelijk afgesloten in een 
compound waar ze grotendeels hun eigen leven konden leiden. Wel hadden ze contacten 
met de Arabische leiders en ze startten een 'hobby boerderij' voor gezamenlijk gebruik. 
En dat had gevolgen.

van de ARAMCO-medewerkers bij hun terugkeer naar de VS Door Saskia Klaassen
hun paarden wilden meenemen.
Dit had echter onverwachte reacties. Laura Cavedo vertelde later Want op die hobby boerderij (het heette echt zo, de Hobby Farm) 
dat het in die tijd verplicht was om de paarden bij import te laten hielden de Amerikaanse gezinnen niet alleen allerlei kleinere 
keuren voor registratie. De keuringscommissie vond hun paarden gezelschapsdieren maar ook paarden, en wel Arabische paarden 
Shams, Malaiha en Munirah, en Sindidah, van Connie Cobb, die ze van de Koninklijke familie en hun verwanten konden 
maar niets, ondanks het feit dat het zuiver gefokte Arabische verwerven. Het betrof paarden zoals Hamdani, Jalam Al Ubayan, 
Volbloeds waren uit Walid El Seglawi, Shams, Munira, Malaiha en Habiti. Een aantal 
aantoonbaar Asile lijnen. Wel van deze paarden was gefokt door Sa'ud Ibn 'Abdul 'Aziz As-
enthousiast over deze paarden Sa'ud, Amir Sa'ud Ibn Abdullah Ibn Jiluwi, Khalid Al Dossary 
waren Jane Ott en haar van Al Khobar of de Wuld Suleyman-stam, die verwant is aan de 
moeder; zij maakten een Koninklijke familie van Saoudi-Arabië. Al deze personen fokten 
overzicht van alle traditioneel toentertijd nog op de traditionele manier zoals de bedoeïenen al 
gefokte Arabieren in de VS en eeuwenlang hadden gedaan. De paarden waren voornamelijk van 
zij namen de paarden op in de Hamdani-merrielijn, maar er waren ook Obayans bij, zoals de 
hun lijst. Deze lijst, naam van Jalam al suggereert. De Koninklijke stoeterijen waren in 
gepubliceerd in een boekje die tijd wel heel wat anders dan de luxueuze complexen die de 
met een blauwe omslag, werd huidige oliesjeiks voor hun Salon du Cheval-kampioenen 
bekend als de 'Blue List' en bouwen. Laura Cavedo, de vrouw van een ARAMCO-piloot, was 
bestond uit twee delen: in de gelegenheid om samen met haar man rond te reizen in 
paarden met en paarden Saoudi-Arabië en zij nam op een dag met haar minifotocamera 
zonder Muniqi in hun kiekjes van de plaats waar de Koninklijke familie haar paarden 
afstamming. De Otts waren hield. Ze klikte vrolijk voort in zalige onwetendheid dat 
namelijk van mening dat fotograferen van deze paarden op dat moment en op die plaats 
paarden van de Muniqi-strikt verboden was. Haar foto's zijn bewaard gebleven en geven 
moederlijnen geen klassiek gefokte Arabieren zijn en daarin een zeldzame inkijk in een stukje authentiek 
volgden ze de opvatting van Carl Raswan. Die dacht dat Muniqi's Arabisch leven en de paarden die daar deel 
eens gekruist waren met Turkmenen, maar modern DNA-van uitmaakten. 
onderzoek heeft aangetoond dat er geen significant verschil is 
tussen paarden van een Muniqi-moederlijn en andere De Amerikanen gebruikten hun paarden 
moederlijnen. Hoe het ook zij, de Otts noemden de paarden met voor van alles, van gymkana's tot allerlei 
Muniqi in de afstamming 'Blue List' Arabieren en die zonder andere ruiterspelen zoals pole bending, maar 
'Blue Star'. De ARAMCO-paarden waren allemaal Blue Stars. ook voor langere ritten. Voor hun kinderen 

waren het ideale paarden om te leren rijden, 
Wel Blue Stars, geen registratie. Laura Cavedo, Connie Cobb vooral vanwege hun stokmaat van doorgaans 
en Sam Roach lieten het er niet bij zitten en probeerden het nog geen 1.50 (alleen de oude Hamdani 
stamboek er toe te bewegen de regels te veranderen, zodat de bereikte die maat) en hun heel gemakkelijke 
paarden ook zonder inspectie geregistreerd konden worden en lieve karakter. Zelfs jonge kinderen 
wanneer hun papieren in orde waren. Dit gevecht tegen de konden zonder gevaar op de hengsten rijden. 
bureaucratie heeft jaren geduurd en de paarden van Laura Cavedo Het was daarom begrijpelijk dat een aantal 
waren ofwel overleden, ofwel te oud voor de fokkerij toen de 
regels uiteindelijk versoepeld werden.
De paarden van Connie Cobb, te weten Jalam Al Ubayan, Furtha 
Dhelall en Sindidah, en die van Sam Roach, namelijk Amiraa, 

x
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Halwaaji, Rudann en Taamri, en ook de paarden van enkele Een van de twee 
andere ARAMCO-mensen profiteerden wel van deze nieuwe merries die hij 
regels en met hen werd een fokprogramma voor Blue Stars importeerde heeft 
opgezet. De Otts hebben een belangrijke rol daarin gespeeld en hij inmiddels 
later kwamen er andere enthousiastelingen bij. doorverkocht en de 

ander is AAS Al Kamila 
van Desert Dhelall Een van de belangrijkste fokkers van Blue Stars is de familie 
(van Furtha Dhelall, Booths van Antique Arabian Stud. Zij fokken, onder leiding van 
een van de paarden de onverschrokken Edie Booth, de Blue Stars zoveel mogelijk op 
van Connie Cobb) uit dezelfde manier zoals de bedoeïenen ze van oudsher fokten. Alleen 
Bint Amiraa, wiens is het in het hedendaagse Amerika niet gebruikelijk om op ghazu 
ouders beide door te gaan (op rooftocht om merries of kamelen van andere stammen 
Sam Roach werden te stelen) dus moet er iets anders worden verzonnen om de selectie 
geïmporteerd.op prestatie die in Arabië werd toegepast te vervangen. Dit was de 
De hengst is endurance-sport en de familie Booth heeft zich hier vol overgave 
AAS Theeb, ook uit in gestort. De merrie AAS Fahd Alwalida heeft met meer dan 
Bint Amiraa, en diens 3000 mijlen een Legion of Supreme Honor in de endurance 
vader is AAS Al Sakb, verdiend, net als AAS Al Sakb, haar zoon. Verder zijn daar nog 
het al eerder genoemde endurancepaard, zoon van de AAS Hadid met 1645 mijlen op de teller, eveneens goed voor een 
endurancemerrie AAS Fahd Alwalida. Met deze paarden lukte Legion of Supreme Honor, en Hawa Al Badia en Ibn Taam-Rud 
het fokken uitstekend en AAS Khamila bracht zowel vorig jaar die elk met respectievelijk 
als dit jaar een prachtig veulen. Het merrieveulen van dit jaar meer dan 1165 en 1000 
heeft Pieter ter Veer AAS Elizabeth genoemd, naar de vrouw mijlen (en let wel, een 
van Sam Roach. Van Edie Booth kreeg hij toestemming het prefix mijl is meer dan een 
'AAS' te gebruiken.kilometer!) een Legion of 

Honor hebben verdiend. 
En hoe vergaat het AAS Theeb? Hij wordt in endurance-
wedstrijden uitgebracht en moet nog wel leren zijn hartslag wat te Dat is allemaal wel mooi 
laten dalen bij de controles van de dierenarts, maar ja, als je en prachtig maar u zult 
onderweg zoveel opwindend mooie paardendames ziet… hij wel denken, wat hebben 
begint het echter door te krijgen, en hij heeft een bijzondere band wij hier in Nederland nu 
met zijn baas. Waar die ook gaat, Theeb volgt hem met ogen of mee? Is dit geen ver-van-
oren, het liefst beide. En als de paarden naar de weiden worden mijn-bedshow?
gebracht en het laatste stuk alleen mogen lopen, rennen de andere Nou, niet helemaal. 
vol enthousiasme de wei in terwijl Theeb als een echte gentleman Want een aantal jaren 
kalm en waardig doorloopt. Alsof hij zich ervan bewust is de geleden besloot een 
vertegenwoordiger te zijn van de oudste paardenadel op aarde…Nederlander, Pieter ter Veer, om het na zijn carrière in de politiek 

wat rustiger aan te gaan doen en in de VUT te gaan. Maar 'rustiger 
Bronnen: aan doen' betekende voor hem de terugkeer naar een passie die 
Remembering a Life of Eagerness and Grace, Laura Ware Cavedo (1929 to 2004), door hij in zijn jonge jaren al had, namelijk western rijden, en wel 
Charles Craver, in de Khamsat van 2005

echt zoals een cowboy. Living with Horses in Saudi Arabia in the 1950s, door Laura Cavedo, in de Khamsat 
van 2005Hij ging naar de VS om op een echte ranch het western rijden 
Websites Antique Arabian Studbeoefenen zoals het in werkelijkheid bedoeld was, om koeien 
Interview Pieter ter Veerte hoeden, en het beviel hem zozeer dat hij naderhand 

een Quarter Horse plus bijbehorend westerntuig kocht om 
ook in Nederland verder te gaan. Maar een paard alleen is maar 
een paard alleen dus een paard erbij gekocht en laat dat nu een 
Egyptische Arabier van Dana Threadwell zijn. Via haar leerde
 ter Veer dat er traditioneel gefokte Arabieren bestaan en hij ging 
kijken waar er nog verder op dat gebied te verkrijgen was. 
Op het internet gekomen begon hij zijn zoektocht op 
alfabetische volgorde en kwam dus al heel gauw aan bij 
de Antique Arabian Stud.

Dit zijn dus de echte Arabieren, besloot ter Veer, het echte 
ongepolijste ras. Nooit in handen van Pasha's geweest, nooit 
geselecteerd op schoonheid, maar alleen op prestaties die voor de 
bedoeïenen belangrijk waren: het kunnen lopen, lopen en lopen 
over heel lange afstanden onder de moeilijkste omstandigheden, 
en het vormen van een onbreekbare band met de menselijke 
partner. Hij nam het besluit om een hengst en merries te 
importeren.

x

Ibn Taam-Rud; volle broer van 
AAS Fahd Al Walida, grootmoeder 
van AAS Theeb

Alwal Bahet, een Hamdani. 
Gefokt door Connie Cob, 
voorouder van AAS Theeb

Pieter ter Veer en AAS Theeb

Jalam Al Ubayan, een ’Abayyah’ 
van Ibn Jiluwi, voorouder AAS Theeb
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keuren voor registratie. De keuringscommissie vond hun paarden gezelschapsdieren maar ook paarden, en wel Arabische paarden 
Shams, Malaiha en Munirah, en Sindidah, van Connie Cobb, die ze van de Koninklijke familie en hun verwanten konden 
maar niets, ondanks het feit dat het zuiver gefokte Arabische verwerven. Het betrof paarden zoals Hamdani, Jalam Al Ubayan, 
Volbloeds waren uit Walid El Seglawi, Shams, Munira, Malaiha en Habiti. Een aantal 
aantoonbaar Asile lijnen. Wel van deze paarden was gefokt door Sa'ud Ibn 'Abdul 'Aziz As-
enthousiast over deze paarden Sa'ud, Amir Sa'ud Ibn Abdullah Ibn Jiluwi, Khalid Al Dossary 
waren Jane Ott en haar van Al Khobar of de Wuld Suleyman-stam, die verwant is aan de 
moeder; zij maakten een Koninklijke familie van Saoudi-Arabië. Al deze personen fokten 
overzicht van alle traditioneel toentertijd nog op de traditionele manier zoals de bedoeïenen al 
gefokte Arabieren in de VS en eeuwenlang hadden gedaan. De paarden waren voornamelijk van 
zij namen de paarden op in de Hamdani-merrielijn, maar er waren ook Obayans bij, zoals de 
hun lijst. Deze lijst, naam van Jalam al suggereert. De Koninklijke stoeterijen waren in 
gepubliceerd in een boekje die tijd wel heel wat anders dan de luxueuze complexen die de 
met een blauwe omslag, werd huidige oliesjeiks voor hun Salon du Cheval-kampioenen 
bekend als de 'Blue List' en bouwen. Laura Cavedo, de vrouw van een ARAMCO-piloot, was 
bestond uit twee delen: in de gelegenheid om samen met haar man rond te reizen in 
paarden met en paarden Saoudi-Arabië en zij nam op een dag met haar minifotocamera 
zonder Muniqi in hun kiekjes van de plaats waar de Koninklijke familie haar paarden 
afstamming. De Otts waren hield. Ze klikte vrolijk voort in zalige onwetendheid dat 
namelijk van mening dat fotograferen van deze paarden op dat moment en op die plaats 
paarden van de Muniqi-strikt verboden was. Haar foto's zijn bewaard gebleven en geven 
moederlijnen geen klassiek gefokte Arabieren zijn en daarin een zeldzame inkijk in een stukje authentiek 
volgden ze de opvatting van Carl Raswan. Die dacht dat Muniqi's Arabisch leven en de paarden die daar deel 
eens gekruist waren met Turkmenen, maar modern DNA-van uitmaakten. 
onderzoek heeft aangetoond dat er geen significant verschil is 
tussen paarden van een Muniqi-moederlijn en andere De Amerikanen gebruikten hun paarden 
moederlijnen. Hoe het ook zij, de Otts noemden de paarden met voor van alles, van gymkana's tot allerlei 
Muniqi in de afstamming 'Blue List' Arabieren en die zonder andere ruiterspelen zoals pole bending, maar 
'Blue Star'. De ARAMCO-paarden waren allemaal Blue Stars. ook voor langere ritten. Voor hun kinderen 

waren het ideale paarden om te leren rijden, 
Wel Blue Stars, geen registratie. Laura Cavedo, Connie Cobb vooral vanwege hun stokmaat van doorgaans 
en Sam Roach lieten het er niet bij zitten en probeerden het nog geen 1.50 (alleen de oude Hamdani 
stamboek er toe te bewegen de regels te veranderen, zodat de bereikte die maat) en hun heel gemakkelijke 
paarden ook zonder inspectie geregistreerd konden worden en lieve karakter. Zelfs jonge kinderen 
wanneer hun papieren in orde waren. Dit gevecht tegen de konden zonder gevaar op de hengsten rijden. 
bureaucratie heeft jaren geduurd en de paarden van Laura Cavedo Het was daarom begrijpelijk dat een aantal 
waren ofwel overleden, ofwel te oud voor de fokkerij toen de 
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regels en met hen werd een fokprogramma voor Blue Stars importeerde heeft 
opgezet. De Otts hebben een belangrijke rol daarin gespeeld en hij inmiddels 
later kwamen er andere enthousiastelingen bij. doorverkocht en de 
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van Desert Dhelall Een van de belangrijkste fokkers van Blue Stars is de familie 
(van Furtha Dhelall, Booths van Antique Arabian Stud. Zij fokken, onder leiding van 
een van de paarden de onverschrokken Edie Booth, de Blue Stars zoveel mogelijk op 
van Connie Cobb) uit dezelfde manier zoals de bedoeïenen ze van oudsher fokten. Alleen 
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ouders beide door te gaan (op rooftocht om merries of kamelen van andere stammen 
Sam Roach werden te stelen) dus moet er iets anders worden verzonnen om de selectie 
geïmporteerd.op prestatie die in Arabië werd toegepast te vervangen. Dit was de 
De hengst is endurance-sport en de familie Booth heeft zich hier vol overgave 
AAS Theeb, ook uit in gestort. De merrie AAS Fahd Alwalida heeft met meer dan 
Bint Amiraa, en diens 3000 mijlen een Legion of Supreme Honor in de endurance 
vader is AAS Al Sakb, verdiend, net als AAS Al Sakb, haar zoon. Verder zijn daar nog 
het al eerder genoemde endurancepaard, zoon van de AAS Hadid met 1645 mijlen op de teller, eveneens goed voor een 
endurancemerrie AAS Fahd Alwalida. Met deze paarden lukte Legion of Supreme Honor, en Hawa Al Badia en Ibn Taam-Rud 
het fokken uitstekend en AAS Khamila bracht zowel vorig jaar die elk met respectievelijk 
als dit jaar een prachtig veulen. Het merrieveulen van dit jaar meer dan 1165 en 1000 
heeft Pieter ter Veer AAS Elizabeth genoemd, naar de vrouw mijlen (en let wel, een 
van Sam Roach. Van Edie Booth kreeg hij toestemming het prefix mijl is meer dan een 
'AAS' te gebruiken.kilometer!) een Legion of 

Honor hebben verdiend. 
En hoe vergaat het AAS Theeb? Hij wordt in endurance-
wedstrijden uitgebracht en moet nog wel leren zijn hartslag wat te Dat is allemaal wel mooi 
laten dalen bij de controles van de dierenarts, maar ja, als je en prachtig maar u zult 
onderweg zoveel opwindend mooie paardendames ziet… hij wel denken, wat hebben 
begint het echter door te krijgen, en hij heeft een bijzondere band wij hier in Nederland nu 
met zijn baas. Waar die ook gaat, Theeb volgt hem met ogen of mee? Is dit geen ver-van-
oren, het liefst beide. En als de paarden naar de weiden worden mijn-bedshow?
gebracht en het laatste stuk alleen mogen lopen, rennen de andere Nou, niet helemaal. 
vol enthousiasme de wei in terwijl Theeb als een echte gentleman Want een aantal jaren 
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vertegenwoordiger te zijn van de oudste paardenadel op aarde…Nederlander, Pieter ter Veer, om het na zijn carrière in de politiek 

wat rustiger aan te gaan doen en in de VUT te gaan. Maar 'rustiger 
Bronnen: aan doen' betekende voor hem de terugkeer naar een passie die 
Remembering a Life of Eagerness and Grace, Laura Ware Cavedo (1929 to 2004), door hij in zijn jonge jaren al had, namelijk western rijden, en wel 
Charles Craver, in de Khamsat van 2005

echt zoals een cowboy. Living with Horses in Saudi Arabia in the 1950s, door Laura Cavedo, in de Khamsat 
van 2005Hij ging naar de VS om op een echte ranch het western rijden 
Websites Antique Arabian Studbeoefenen zoals het in werkelijkheid bedoeld was, om koeien 
Interview Pieter ter Veerte hoeden, en het beviel hem zozeer dat hij naderhand 

een Quarter Horse plus bijbehorend westerntuig kocht om 
ook in Nederland verder te gaan. Maar een paard alleen is maar 
een paard alleen dus een paard erbij gekocht en laat dat nu een 
Egyptische Arabier van Dana Threadwell zijn. Via haar leerde
 ter Veer dat er traditioneel gefokte Arabieren bestaan en hij ging 
kijken waar er nog verder op dat gebied te verkrijgen was. 
Op het internet gekomen begon hij zijn zoektocht op 
alfabetische volgorde en kwam dus al heel gauw aan bij 
de Antique Arabian Stud.

Dit zijn dus de echte Arabieren, besloot ter Veer, het echte 
ongepolijste ras. Nooit in handen van Pasha's geweest, nooit 
geselecteerd op schoonheid, maar alleen op prestaties die voor de 
bedoeïenen belangrijk waren: het kunnen lopen, lopen en lopen 
over heel lange afstanden onder de moeilijkste omstandigheden, 
en het vormen van een onbreekbare band met de menselijke 
partner. Hij nam het besluit om een hengst en merries te 
importeren.

x

Ibn Taam-Rud; volle broer van 
AAS Fahd Al Walida, grootmoeder 
van AAS Theeb

Alwal Bahet, een Hamdani. 
Gefokt door Connie Cob, 
voorouder van AAS Theeb

Pieter ter Veer en AAS Theeb

Jalam Al Ubayan, een ’Abayyah’ 
van Ibn Jiluwi, voorouder AAS Theeb



avs magazine

30

FARMERS TRAIL
DE WAS OPHANGEN TRAILDAG  

FIELD 
TIJDENS  IN KOEKANGERVELD

Farmers Field Trail, de naam zegt het al… Een soort boerengolf, maar dan anders. Een trail 
parcours door een boerenveld. Het is voor velen nog een onbekend fenomeen, ook voor mij!

F
Binnen het onderdeel 'Catch a Cow' moest de ruiter, ja de titel Door Jolanda van Duijvenbode
deed het je waarschijnlijk al doen vermoeden, door een hek om 2 
koeien van de ene kant naar de andere kant te drijven. De koeien Farmers Field Trail, de naam zegt het al… Een soort boerengolf, 
hadden na de 5e deelnemer het principe al een beetje door en maar dan anders. Een trail parcours door een boerenveld. Het is 
liepen dan ook heel gemoedelijk alvast naar de andere kant van de voor velen nog een onbekend fenomeen en daar reken ik mijzelf 
omheining. Maar het blijft voor veel paarden toch een vreemde ook bij. Deze dag werd voor het eerst in Koekangerveld 
gewaarwording, zo'n koe. In het onderdeel daarna, 'Dare to Get georganiseerd. Prachtig initiatief kan ik bij voorbaat al zeggen. 
Wet' hadden inderdaad veel ruiters de moed om daadwerkelijk erg Twee groepen van ongeveer 15 ruiters (maximaal konden 
nat te worden. De sloot was erg stijl en diep. Maar de zon scheen ongeveer 30 mensen zich inschrijven) reden mee deze dag. 
volop, dus de broeken droogden snel. En er waren toch ook Dress code: western. 
diverse deelnemende paarden die, na enig aanmoedigen, hun 
ruiter droog naar de andere kant brachten. Ook een mooi Bij aankomst hing er naast een hele warme lucht ook al een 
onderdeel: 'Check Your Horse'. Het halt houden in een vierkant, heerlijke relaxte en gezellige sfeer. Het blijft mij iedere keer weer 
afstijgen, het hoofdstel van het paard afhalen en weer omdoen. verbazen hoe groot het verschil is tussen dressuurwedstrijden en 
Daarna elke voet van het paard even optillen zonder dat het paard westernwedstrijden. Heel groot dus. Er werd ook een prijs 
wegloopt. Toch altijd spannend. uitgeschreven voor de origineelste outfit. Dat betekende: een 
En een van mijn favorieten: 'Clean Cowboy Clean', waarin de outfit voor ruiter én paard. Creativiteit alom… Mijn zus Angela 
ruiter en paard naast een wasmand halt houden en de was netjes reed mee (ik was haar groom voor de dag) Zij had de titel 'cowgirl' 
aan de waslijn hangt. Niet alleen de was, maar ook geduld was gezien de aankondiging voor origineelste verkleedpartij erg 
daarbij een schone zaak. Andere moeilijke onderdelen: via een letterlijk genomen. Het was de bedoeling dat ze ook haar hoed 
bruggetje over een sloot, achterwaarts tussen een paar enorme extra zou versieren, maar ik heb haar tegengehouden. En 
strobalen, het verslepen van een groot stuk boomstam, het tussen gewaarschuwd: 'straks sta je op alle foto's met een koe op je 
de tractorbanden door achterwaarts slalommen, de post uit een hoofd'. Ze heeft het bij nader inzien dan toch alleen bij een 
brievenbus halen, grote melkbussen vullen met emmers melk, en koeienhesje en een grote boerenzakdoek voor Penthor gehouden. 
een ziek kalf redden door hem over je paard heen te leggen en in 
een strobox neer te leggen. Je snapt het, na al deze proeven kunnen Gezellig
alle deelnemers zo naar Amerika om daar aan het werk te gaan op Voor Nederlandse begrippen was het extra bijzonder: er was voor 
een ranch. deze zondag de hele dag mooi weer voorspeld. En die belofte is 
Enig minpunt was het feit dat veel paarden toch echte zowaar ook uitgekomen. Ik had me er niet op voorbereid en heb 
kuddedieren zijn en bij elkaar willen blijven tijdens het uitvoeren na de trail dag drie dagen niet op mijn rug kunnen slapen; de 
van een trail onderdeel. vellen hingen na een week nog steeds op mijn schouders en nek. 

Mijn complimenten voor de organisatoren Corine en Susan. En 
Het was de eerste keer dat de Farmers Field Trail in Koekangerveld natuurlijk de grote groep vrijwilligers. De onderdelen binnen de 
werd georganiseerd, maar wat mij betreft zeker voor herhaling trail proef waren allemaal erg creatief uitgewerkt en in de praktijk 
vatbaar. Een jaarlijks terug kerend event misschien? Het zal dan gebracht. Erg knap om dit alles binnen zo'n strak budget te 

wel vechten worden om een plekje op de houden. Neem daarbij een grote groep 
startlijst te bemachtigen, want er kunnen enthousiaste vrijwilligers, een mooie 
maximaal 30 combinaties meedoen. omgeving, veel nieuwsgierige kijkers, leuke 
Angela viel met Penthor goed in de prijzen (3e prijzen te winnen en fanatieke maar 
van de deelnemersgroep en een gedeelde prijs vrolijke deelnemers. Genoeg ingrediënten 
voor beste verkleedpartij). En Angela: volgende dus voor een fantastische 'wedstrijd'dag. 
keer nog even oefenen met lasso-werpen voor de 
extra bonuspunten.Voor degene die geen idee heeft hoe zo'n 
Penthor was de enige Arabier, maar misschien is 'boerentrail' er uit ziet: neem een groot 
het een goed idee om daar de volgende keer nog boerenweiland, een sloot en andere 
wat extra Arabische deelnemers aan toe te 'attributen', een paar koeien en een groot 
voegen? Kunnen we met z'n allen de schone was stuk bos. Stippel daarbinnen een route uit 
ophangen… en installeer verschillende trail onderdelen, 

die je normaliter tijdens je trail proef niet 
zal tegenkomen. Even een mooie greep uit Voor meer informatie kijk je op 
de trail proef van zondag 24 mei: www.farmersfieldtrail.nl. 

Z
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Zoals is gemeld op de Algemene Ledenvergadering van mei jl. 
heeft het AVS bestuur eind april een brandbrief gestuurd naar 
de ECAHO aangaande nieuwe opgelegde regels aangaande 
het scheren van veulens, het inschrijven van veulens op 
internationale shows en FEI conforme influenza vaccinaties. 
Daarnaast heeft het AVS geadviseerd om het Blue Book voor 
ieder volgend jaar, uiterlijk in december van het huidige jaar 
te publiceren zodat de regels vóór aanvang van het nieuwe 
showseizoen bekend zijn.

Op 15 juni stonden de eerste wijzigingen van het Blue Book 
2009 al op de ECAHO website na een vergadering van de 
Executive Committee. Op 11 juli was er een vergadering van 
de ECAHO-Showcommissie waar de rest van de voorgestelde 
wijzigingen zijn doorgevoerd.

Opgesomd kan men in het Blue Book 2010, wat onder 
voorbehoud van goedkeuring uiterlijk december 2009 zal 
verschijnen, de volgende wijzigingen verwachten:
- Veulens mogen weer als vanouds geheel of gedeeltelijk 

geschoren worden volgens bestaande regels.
- Veulens zijn weer welkom op alle nationale- en 

internationale shows, behalve A- en Title shows.
- De nieuwe influenza-basisenting, waar een derde 

basisenting, 6 maanden na de tweede enting verplicht 
wordt gesteld, gaat gelden voor paarden geboren in 2010 
en later. Voor alle paarden volstaat voorlopig een 
controleerbare twaalf-maandelijkse vervolg-enting, 
vanaf de basis-enting.

Ook vermeldenswaardig is het feit dat het AVS twee nieuwe 
ECAHO officials  mag verwelkomen. Cedes Bakker is geslaagd 
voor zijn ECAHO jury examen voor de B-list en Vivian Reisel 
is geslaagd voor het DC Examen voor de National list. 
Beiden gefeliciteerd!

Tenslotte heeft het AVS bestuur de procedures rond de 
kampioenschappen geëvalueerd. Kampioenschappen kunnen 
op twee verschillende wijzen worden uitgevoerd; In beide 
gevallen wordt de Kampioen/Gold-Medal winnaar uit de 
rubriekswinnaars gekozen, echter bij de ene procedure worden 
de 2e, 3e en 4e plaats gekozen uit de rubriekswinnaars plus 
“opgeschoven” paarden en bij de  andere procedure worden 
de 2e, 3e en 4e plaats gekozen uit alle paarden. Het AVS 
hanteerde al jaren de eerste procedure, maar met de komst van 
de 3 medailles en een 4e reserve is het te complex en tijdrovend 
geworden. Derhalve heeft het bestuur gekozen om vanaf de 
National C show “Oost” te Raalte, de andere optie te hanteren 
waar de 2e, 3e en 4e plaatsen gekozen worden uit alle paarden 
die meedoen aan het kampioenschap.

Om voor de rest van het showseizoen 2009 helderheid te 
verschaffen aan onze leden, rekening houdende met de 
komende National Championship Show in september, zullen 
bovenstaande regels vanaf heden worden toegepast op AVS 
georganiseerde shows.
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FARMERS TRAIL
DE WAS OPHANGEN TRAILDAG  

FIELD 
TIJDENS  IN KOEKANGERVELD

Farmers Field Trail, de naam zegt het al… Een soort boerengolf, maar dan anders. Een trail 
parcours door een boerenveld. Het is voor velen nog een onbekend fenomeen, ook voor mij!

F
Binnen het onderdeel 'Catch a Cow' moest de ruiter, ja de titel Door Jolanda van Duijvenbode
deed het je waarschijnlijk al doen vermoeden, door een hek om 2 
koeien van de ene kant naar de andere kant te drijven. De koeien Farmers Field Trail, de naam zegt het al… Een soort boerengolf, 
hadden na de 5e deelnemer het principe al een beetje door en maar dan anders. Een trail parcours door een boerenveld. Het is 
liepen dan ook heel gemoedelijk alvast naar de andere kant van de voor velen nog een onbekend fenomeen en daar reken ik mijzelf 
omheining. Maar het blijft voor veel paarden toch een vreemde ook bij. Deze dag werd voor het eerst in Koekangerveld 
gewaarwording, zo'n koe. In het onderdeel daarna, 'Dare to Get georganiseerd. Prachtig initiatief kan ik bij voorbaat al zeggen. 
Wet' hadden inderdaad veel ruiters de moed om daadwerkelijk erg Twee groepen van ongeveer 15 ruiters (maximaal konden 
nat te worden. De sloot was erg stijl en diep. Maar de zon scheen ongeveer 30 mensen zich inschrijven) reden mee deze dag. 
volop, dus de broeken droogden snel. En er waren toch ook Dress code: western. 
diverse deelnemende paarden die, na enig aanmoedigen, hun 
ruiter droog naar de andere kant brachten. Ook een mooi Bij aankomst hing er naast een hele warme lucht ook al een 
onderdeel: 'Check Your Horse'. Het halt houden in een vierkant, heerlijke relaxte en gezellige sfeer. Het blijft mij iedere keer weer 
afstijgen, het hoofdstel van het paard afhalen en weer omdoen. verbazen hoe groot het verschil is tussen dressuurwedstrijden en 
Daarna elke voet van het paard even optillen zonder dat het paard westernwedstrijden. Heel groot dus. Er werd ook een prijs 
wegloopt. Toch altijd spannend. uitgeschreven voor de origineelste outfit. Dat betekende: een 
En een van mijn favorieten: 'Clean Cowboy Clean', waarin de outfit voor ruiter én paard. Creativiteit alom… Mijn zus Angela 
ruiter en paard naast een wasmand halt houden en de was netjes reed mee (ik was haar groom voor de dag) Zij had de titel 'cowgirl' 
aan de waslijn hangt. Niet alleen de was, maar ook geduld was gezien de aankondiging voor origineelste verkleedpartij erg 
daarbij een schone zaak. Andere moeilijke onderdelen: via een letterlijk genomen. Het was de bedoeling dat ze ook haar hoed 
bruggetje over een sloot, achterwaarts tussen een paar enorme extra zou versieren, maar ik heb haar tegengehouden. En 
strobalen, het verslepen van een groot stuk boomstam, het tussen gewaarschuwd: 'straks sta je op alle foto's met een koe op je 
de tractorbanden door achterwaarts slalommen, de post uit een hoofd'. Ze heeft het bij nader inzien dan toch alleen bij een 
brievenbus halen, grote melkbussen vullen met emmers melk, en koeienhesje en een grote boerenzakdoek voor Penthor gehouden. 
een ziek kalf redden door hem over je paard heen te leggen en in 
een strobox neer te leggen. Je snapt het, na al deze proeven kunnen Gezellig
alle deelnemers zo naar Amerika om daar aan het werk te gaan op Voor Nederlandse begrippen was het extra bijzonder: er was voor 
een ranch. deze zondag de hele dag mooi weer voorspeld. En die belofte is 
Enig minpunt was het feit dat veel paarden toch echte zowaar ook uitgekomen. Ik had me er niet op voorbereid en heb 
kuddedieren zijn en bij elkaar willen blijven tijdens het uitvoeren na de trail dag drie dagen niet op mijn rug kunnen slapen; de 
van een trail onderdeel. vellen hingen na een week nog steeds op mijn schouders en nek. 

Mijn complimenten voor de organisatoren Corine en Susan. En 
Het was de eerste keer dat de Farmers Field Trail in Koekangerveld natuurlijk de grote groep vrijwilligers. De onderdelen binnen de 
werd georganiseerd, maar wat mij betreft zeker voor herhaling trail proef waren allemaal erg creatief uitgewerkt en in de praktijk 
vatbaar. Een jaarlijks terug kerend event misschien? Het zal dan gebracht. Erg knap om dit alles binnen zo'n strak budget te 

wel vechten worden om een plekje op de houden. Neem daarbij een grote groep 
startlijst te bemachtigen, want er kunnen enthousiaste vrijwilligers, een mooie 
maximaal 30 combinaties meedoen. omgeving, veel nieuwsgierige kijkers, leuke 
Angela viel met Penthor goed in de prijzen (3e prijzen te winnen en fanatieke maar 
van de deelnemersgroep en een gedeelde prijs vrolijke deelnemers. Genoeg ingrediënten 
voor beste verkleedpartij). En Angela: volgende dus voor een fantastische 'wedstrijd'dag. 
keer nog even oefenen met lasso-werpen voor de 
extra bonuspunten.Voor degene die geen idee heeft hoe zo'n 
Penthor was de enige Arabier, maar misschien is 'boerentrail' er uit ziet: neem een groot 
het een goed idee om daar de volgende keer nog boerenweiland, een sloot en andere 
wat extra Arabische deelnemers aan toe te 'attributen', een paar koeien en een groot 
voegen? Kunnen we met z'n allen de schone was stuk bos. Stippel daarbinnen een route uit 
ophangen… en installeer verschillende trail onderdelen, 

die je normaliter tijdens je trail proef niet 
zal tegenkomen. Even een mooie greep uit Voor meer informatie kijk je op 
de trail proef van zondag 24 mei: www.farmersfieldtrail.nl. 
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Zoals is gemeld op de Algemene Ledenvergadering van mei jl. 
heeft het AVS bestuur eind april een brandbrief gestuurd naar 
de ECAHO aangaande nieuwe opgelegde regels aangaande 
het scheren van veulens, het inschrijven van veulens op 
internationale shows en FEI conforme influenza vaccinaties. 
Daarnaast heeft het AVS geadviseerd om het Blue Book voor 
ieder volgend jaar, uiterlijk in december van het huidige jaar 
te publiceren zodat de regels vóór aanvang van het nieuwe 
showseizoen bekend zijn.

Op 15 juni stonden de eerste wijzigingen van het Blue Book 
2009 al op de ECAHO website na een vergadering van de 
Executive Committee. Op 11 juli was er een vergadering van 
de ECAHO-Showcommissie waar de rest van de voorgestelde 
wijzigingen zijn doorgevoerd.

Opgesomd kan men in het Blue Book 2010, wat onder 
voorbehoud van goedkeuring uiterlijk december 2009 zal 
verschijnen, de volgende wijzigingen verwachten:
- Veulens mogen weer als vanouds geheel of gedeeltelijk 

geschoren worden volgens bestaande regels.
- Veulens zijn weer welkom op alle nationale- en 

internationale shows, behalve A- en Title shows.
- De nieuwe influenza-basisenting, waar een derde 

basisenting, 6 maanden na de tweede enting verplicht 
wordt gesteld, gaat gelden voor paarden geboren in 2010 
en later. Voor alle paarden volstaat voorlopig een 
controleerbare twaalf-maandelijkse vervolg-enting, 
vanaf de basis-enting.

Ook vermeldenswaardig is het feit dat het AVS twee nieuwe 
ECAHO officials  mag verwelkomen. Cedes Bakker is geslaagd 
voor zijn ECAHO jury examen voor de B-list en Vivian Reisel 
is geslaagd voor het DC Examen voor de National list. 
Beiden gefeliciteerd!

Tenslotte heeft het AVS bestuur de procedures rond de 
kampioenschappen geëvalueerd. Kampioenschappen kunnen 
op twee verschillende wijzen worden uitgevoerd; In beide 
gevallen wordt de Kampioen/Gold-Medal winnaar uit de 
rubriekswinnaars gekozen, echter bij de ene procedure worden 
de 2e, 3e en 4e plaats gekozen uit de rubriekswinnaars plus 
“opgeschoven” paarden en bij de  andere procedure worden 
de 2e, 3e en 4e plaats gekozen uit alle paarden. Het AVS 
hanteerde al jaren de eerste procedure, maar met de komst van 
de 3 medailles en een 4e reserve is het te complex en tijdrovend 
geworden. Derhalve heeft het bestuur gekozen om vanaf de 
National C show “Oost” te Raalte, de andere optie te hanteren 
waar de 2e, 3e en 4e plaatsen gekozen worden uit alle paarden 
die meedoen aan het kampioenschap.

Om voor de rest van het showseizoen 2009 helderheid te 
verschaffen aan onze leden, rekening houdende met de 
komende National Championship Show in september, zullen 
bovenstaande regels vanaf heden worden toegepast op AVS 
georganiseerde shows.
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Door Annelieke Stoop 4. Fokt u met een bepaald doel voor ogen en hoe 
probeert u dat te bereiken?

1. Kunt u zich even kort voorstellen? Ik fok zelf niet, maar adviseer wel mijn ouders i.v.m. 
Ik ben Cedes Bakker ben 36 jaar oud en woon in Deventer te maken keuzes op het gebied van verkoop en fokken. 
samen met Kim en onze twee dochters Maud van 4 jaar oud Het doel van fokken is: een goed paard in de eerste 
en Floor van 17 maanden oud. plaats met behoud van de rastypische kenmerken van 

het Arabische Volbloedpaard. Daarnaast probeer je voor 
2. Wat is uw betrokkenheid met het Arabisch jezelf het ideale paard te fokken, wat voor iedereen 
Volbloedpaard en hoe is dat zo gekomen? verschillend zal zijn.
Ik ben vanaf mijn zesde jaar al met paarden bezig. 
Eerst gereden op diverse pony's en paarden tot en met 5. Hoe bepaalt u welke hengst het beste geschikt is 
Z niveau, zowel springen als dressuur (NRPS en New Forest voor een bepaalde merrie?
dekhengst), daarna op Bora een erkende Arabische Kijk wat een hengst heeft gepresteerd qua fokkerij, daar 
Volbloedhengst goedgekeurd door het AVS (het oude neem je alles in mee bijv.: Pedigree, om mee te beginnen 
systeem van goed- of afkeur) en NRPS. (is dit een bevestigde pedigree of een gelukstreffer).
Ook Bora is naar Z-dressuur en M-springen gereden Je pluist de pedigree uit om te zien wat de gehele pedigree 
in1 seizoen met winstpunten. heeft gefokt in het verleden en misschien nu nog wel. 
Nu ben ik sinds twee jaar jurylid op de nationale lijst Daarnaast kijk je naar de pedigree van de merrie, 
en hoop ik zeer binnenkort op de B-lijst te staan. die gedekt moet worden en daar kijk je ook naar 
Ook ben ik al jaren samen met wijlen Harry Buchner, de sterke en zwakke punten van het verleden tot 
Toto Modderman en Karin Zeevenhoven een van zeer recent (misschien zijn er al nakomelingen van 
de juryleden van de premiekeuring voor merries. deze merrie). 

Ik wil wel even duidelijk aangeven, dat de pedigree 
3. Welke bloedlijn spreekt u het meeste aan? van de merrie even belangrijk is als van de hengst 
Egyptisch voor type, Russisch voor degelijkheid en gangen, (sommigen zeggen zelfs belangrijker). 
Spaans voor de grote ogen. Poolse merries voor hun totale Ik denk dat beide pedigrees goed doorgefokt moeten zijn. 
uitstraling, zonder ergens extreem in te zijn. Ook moet je soms het wiel niet willen uitvinden, maak 
Ik wil gewoon graag een goed paard zien. Overigens gebruik van de gegevens van mensen/grote fokkers die 
vind ik ook andere rassen ook  mooi om naar te kijken. bepaalde lijnen al hebben geprobeerd te kruisen en bekijk 

deze resultaten.

6. Hoe bereidt u uw paarden voor op een show?
Dit begint al 2 à 3 maanden van te voren door te kijken 
hoe het paard eruit ziet en te kijken wat het paard al kent, 
qua handling en alles eromheen. De meeste paarden zijn niet 
genoeg gewend als ze op een keuringterrein komen.
Hoe meer er met paard thuis wordt gedaan (scheren, draven 
aan de hand, opstellen, wassen, voorbreng hoofdstel met 
evt. ketting, trailer oplopen en reizen) des te minder groot 
de nieuwigheid (lees: stress) is voor het paard.
Het allerbelangrijkste is de conditie van het paard. 
Niet te vet of te mager, liefst voldoende bespierd, naar gelang 
de leeftijd. Indien een paard niet de gewenste conditie heeft, 
heb je gemiddeld 1 a 2 maanden nodig om eventueel bij te 
werken. De conditie is belangrijk, omdat dit het enige is, 
wat jezelf volledig kunt zien en regelen.
Voor het voorbrengen zijn de meeste mensen afhankelijk 
van vreemde mensen. Ook laten wij altijd de paarden thuis 

wennen aan de voorbrenger, zodat ook dit niet nieuw is mening niet te corrigeren en zullen in het geval van 
voor het paard. Het is niet zomaar even een paard opgeven mensen moeten worden opgesloten en in het geval 
voor de keuring, er gaat een hele selectie training aan vooraf. van paarden niet moeten worden gebruikt of zelfs 

wel moeten worden opgeruimd (extreme gevallen)
7. Wat is het mooiste/leukste moment dat u ooit heeft 

Overigens is het wel zo, dat de meeste paarden een slecht meegemaakt met de paarden?
Er zijn zoveel momenten geweest. Maar ik kan emotioneel karakter krijgen door een oorzaak van buitenaf.
worden als ik een paard zie die mij op de een of andere 

9. Wat zou u anders willen zien binnen de manier raakt, dit kan zijn als een paard in showring wint, 
Arabierenwereld en/of het AVS? Hoe zou u dit veranderen?maar ook als ik een dressuurpaard of springpaard zie winnen 
Dat meer mensen zich zouden verdiepen in de fokkerij, niet op bijvoorbeeld de Olympische Spelen. 
vermeerderen, maar fokken. 
Wat het doel ook is maakt niet uit, als het maar niet zonder 8. Hebt u wel eens specifieke karakterproblemen 
denkwerk wordt gedaan, fok gericht, je kunt maar 1 veulen meegemaakt met paarden en hoe heeft u deze opgelost?

Er zijn diverse problemen geweest met paarden, die met natuurlijk (excl. embryo transplantatie) geboren laten worden, 
geduld, soms met harde hand en soms ook helemaal niet dus de selectie gaat heel langzaam en moeizaam in 
op te lossen waren, meestal gedragsproblemen. Ik vergelijk tegenstelling tot bijv konijnen en muizen..
het meestal met mensen:

10. Tot slot: Welke goede raad zou u de jeugdleden van 
het AVS willen meegeven?1) Je hebt mensen/paarden, die gedragsgestoord zijn, 
Ga goed leren rijden, zodat je al een aantal basis vaardigheden omdat ze niks geleerd hebben, deze mensen/ 
kent, dat je de anatomie van het paard kent en ga vanuit paarden kun je met begeleiding en zachtaardige 
deze achtergrond je verdiepen in de fokkerij, d.m.v. aanpak proberen te corrigeren.
bezoeken, luisteren naar ervaren fokkers en lezen van 2) Er zijn mensen/paarden, waarbij bovenstaande met 
boeken en magazines. een iets dwingender aanpak nodig is.
Luister en filtreer de belangrijke dingen. Van iedereen 3) Er zijn ook mensen/paarden, die gewoon met een 
valt te leren.steekje los geboren worden en deze zijn naar mijn 

10DE VRAGEN AAN...NIEUWE       

CEDES BAKKER

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

Sportweekend Sint Oedenrode, Manege de Pijnhorst, 
Sint OedenrodeArabissimo, HC de Schalm, Renswoude

Jordanië-reis o.l.v. Jezra TravelNational Championship Show, 
KNHS federatiecentrum, Ermelo

Europese Kampioenschappen Show, Verona - Italië
DAWRA AVS Western Riding Cup 2009, Ermelo

DAWRA Fall Show i.c.m. WRAN C, Saasveld
DAWRA Fall Show i.c.m. WRAN D, BeverwijkNorth European Derby voor 4-jarigen

Futurityren voor 3-jarigen

Wereldkampioenschappen Show, 
Salon du Cheval, ParijsAll Nations Cup, Aken - Duitsland

19 augustus 2009 27 september 2009

10 en 11 oktober 2009
29 en 30 augustus 2009

22 t/m 30 oktober 200912 en 13 september 2009

31 oktober en 1 november 2009
13 september 2009 

1 november 2009 en 8 november 2009
13 september 2009

11 t/m 13 december 2009
26 en 27 september 2009

AVS EVENEMENTENKALENDER 2009
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Door Annelieke Stoop 4. Fokt u met een bepaald doel voor ogen en hoe 
probeert u dat te bereiken?

1. Kunt u zich even kort voorstellen? Ik fok zelf niet, maar adviseer wel mijn ouders i.v.m. 
Ik ben Cedes Bakker ben 36 jaar oud en woon in Deventer te maken keuzes op het gebied van verkoop en fokken. 
samen met Kim en onze twee dochters Maud van 4 jaar oud Het doel van fokken is: een goed paard in de eerste 
en Floor van 17 maanden oud. plaats met behoud van de rastypische kenmerken van 

het Arabische Volbloedpaard. Daarnaast probeer je voor 
2. Wat is uw betrokkenheid met het Arabisch jezelf het ideale paard te fokken, wat voor iedereen 
Volbloedpaard en hoe is dat zo gekomen? verschillend zal zijn.
Ik ben vanaf mijn zesde jaar al met paarden bezig. 
Eerst gereden op diverse pony's en paarden tot en met 5. Hoe bepaalt u welke hengst het beste geschikt is 
Z niveau, zowel springen als dressuur (NRPS en New Forest voor een bepaalde merrie?
dekhengst), daarna op Bora een erkende Arabische Kijk wat een hengst heeft gepresteerd qua fokkerij, daar 
Volbloedhengst goedgekeurd door het AVS (het oude neem je alles in mee bijv.: Pedigree, om mee te beginnen 
systeem van goed- of afkeur) en NRPS. (is dit een bevestigde pedigree of een gelukstreffer).
Ook Bora is naar Z-dressuur en M-springen gereden Je pluist de pedigree uit om te zien wat de gehele pedigree 
in1 seizoen met winstpunten. heeft gefokt in het verleden en misschien nu nog wel. 
Nu ben ik sinds twee jaar jurylid op de nationale lijst Daarnaast kijk je naar de pedigree van de merrie, 
en hoop ik zeer binnenkort op de B-lijst te staan. die gedekt moet worden en daar kijk je ook naar 
Ook ben ik al jaren samen met wijlen Harry Buchner, de sterke en zwakke punten van het verleden tot 
Toto Modderman en Karin Zeevenhoven een van zeer recent (misschien zijn er al nakomelingen van 
de juryleden van de premiekeuring voor merries. deze merrie). 

Ik wil wel even duidelijk aangeven, dat de pedigree 
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10DE VRAGEN AAN...NIEUWE       

CEDES BAKKER

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

Sportweekend Sint Oedenrode, Manege de Pijnhorst, 
Sint OedenrodeArabissimo, HC de Schalm, Renswoude

Jordanië-reis o.l.v. Jezra TravelNational Championship Show, 
KNHS federatiecentrum, Ermelo

Europese Kampioenschappen Show, Verona - Italië
DAWRA AVS Western Riding Cup 2009, Ermelo

DAWRA Fall Show i.c.m. WRAN C, Saasveld
DAWRA Fall Show i.c.m. WRAN D, BeverwijkNorth European Derby voor 4-jarigen

Futurityren voor 3-jarigen

Wereldkampioenschappen Show, 
Salon du Cheval, ParijsAll Nations Cup, Aken - Duitsland

19 augustus 2009 27 september 2009

10 en 11 oktober 2009
29 en 30 augustus 2009

22 t/m 30 oktober 200912 en 13 september 2009

31 oktober en 1 november 2009
13 september 2009 

1 november 2009 en 8 november 2009
13 september 2009

11 t/m 13 december 2009
26 en 27 september 2009

AVS EVENEMENTENKALENDER 2009
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een nummer aanhangt, zullen niet worden gebruikt. 

BELANGRIJK

PAARDENMARKT
Aangeboden voor ambitieuze 
ruiter! 

Aangeboden: zeer vriendelijk, 
licht aangereden bruine hengst.

Te koop: Lieve betrouwbare 
merrie van 13 jr. 

Bitloos rijden?

Rubber op rol en matten. Nw/Gebr. 

Gecertificeerd Paardentandarts Elles Hetem. 

Jali (Nizjni x Gon), 1.58 
mtr, 14 jaar. Alles gewonnen wat 
je kunt winnen. Meerdere malen 
Z-dressuur, ook bij de paarden.
Prijs: € 9500,-
Meer info: 06-10252530
E-mail: sandersrenate@hotmail.com

 
Geb. 2004. v.Mononov en 
mv.Alexander. Tevens jaarling 
sportmerrie te koop, meer info 
op onze website. Prijs: NOTK
Meer info: 06-20175222
E-mail: fhjarabians@hotmail.com
Website: www.fhjarabians.com

Super 
bloedlijnen. Fijn paard om te 
rijden, staat goed aan de hulpen en 
is verkeersmak. Goed tehuis 
belangrijker dan prijs! 
Meer info: 0318-413274?E-mail: 
g_kruimer@hotmail.com

 Dat is nou echt terug naar de basis van het 
paardrijden! Kijk op www.bitloos.nl

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

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

De dag wordt Door Jolanda van Duijvenbode
Foto Fabienne Fotografie, Dennis Meijerman gehouden op 29 

augustus 2009 in 
Wij hebben gemerkt dat veel mensen niemand in de buurt Huis ter Heide 
hebben die hen uitleg kan geven over deze tak van de (Zeist-Utrecht), 
paardensport. Of mensen hebben door gebrek aan informatie, mooi in het midden 
benodigdheden of een lesgever de overstap naar het van het land gelegen.
westernrijden niet durven te maken. Maar ook mensen die 
nooit aan overstappen hebben gedacht, maar het gewoon De dag begint 
een keer willen proberen: daarvoor is deze Snuffeldag bedoeld. 's ochtends om 
 10:00 uur met een 

Tijdens de Snuffeldag kun je bekijken of de westernsport theoriegedeelte: 
iets voor jou en je paard is. Voor de benodigde wat houdt de 

western-optoming zorgen wij. Tijdens deze westernsport precies 
dag zijn er dan ook voldoende DAWRA in, welke onderdelen 

leden in de buurt om hulp te bieden. zijn er binnen het 
En dit alles onder leiding van jurylid westernrijden, etc. 

en trainer Paulette Zorn! En natuurlijk kun je 
Op de laatste bestuursvergadering al je vragen stellen.

zijn alle details besproken en 
we kunnen vanuit het Om niet afhankelijk 

bestuur melden dat te zijn van de 
de eerste DAWRA weersomstandig-

Snuffeldag nu heden wordt de 
echt een feit is. snuffeldag in een 

binnenbak 
gehouden. 
Er is een gezellige kantine waar je tegen lunchtijd van alles kunt 
bestellen. Na deze lunch gaan we te paard, waarbij de zadels en 
hoofdstellen ter beschikking worden gesteld. Vervolgens wordt 
er een clinic gegeven die tot ongeveer 17:00 uur duurt. 

Normaal kost deze clinicdag 55 euro per persoon, maar wordt 
nu door de DAWRA aangeboden voor 25 euro per persoon 
(excl. lunch en een eventuele stalhuur). We zullen je van 
10.00 tot 17.00 uur een kijkje geven in de wereld van het 
westernrijden. 

We verwachten deze dag geen NK-niveau en we beginnen 
gewoon bij de basis. Ook als je nog niet veel rijervaring hebt, 
ben je dus van harte welkom! Houd de website van de DAWRA 
in de gaten voor het speciale inschrijfformulier! 
(www.dawra.nl). 

Laat de DAWRA je deze dag helpen en overtuigen dat er 
geen mooiere sport is dan de westernsport met Arabieren! 
Tot ziens op de eerste DAWRA Snuffeldag! 

SNUFFELDAG EEN FEIT!
KIJKJE IN DE KEUKEN VAN  

DAWRA 
HET WESTERNRIJDEN  

Altijd al benieuwd geweest of het westernrijden misschien iets voor 
jou en je paard is? Deze zomer krijg je de kans om daar achter te 
komen! Dit kan tijdens de DAWRA 'Snuffeldag'. De DAWRA Snuffeldag 
is in het leven geroepen om alle geïnteresseerden een keer te laten 
'proeven' van het westernrijden. 
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