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H
Arabissimo geweest is en ik hoop dat het een groot succes was.

Op 12 en 13 september zijn de Nationale Kampioenschappen
voor de showpaarden, maar daarom heen wordt het een en ander
georganiseerd. Op de eerste dag wordt een dressuur clinic gegeven
en op de tweede dag wordt de DAWRA AVS Western Riding Cup
gehouden.

Al met al een weekend waarvan ik hoop dat er veel publiek bij zal
zijn en de eigenaren tevreden naar huis zullen gaan.

Op het laatste weekend van deze maand (27 september) is het
DAWRA Nationale Kampioenschap en 10 en 11 oktober het
Sportweekend in St. Oedenrode.

Ik wens alle deelnemers aan de shows en wedstrijden veel succes toe.

Namens het Bestuur

Marianne Dijkman, voorzitter

Het einde van het showseizoen nadert in Nederland. Wij waren er
op voorbereid dat de crisis ook gevolgen zou hebben voor
de shows en de wedstrijden, maar gelukkig is dat zeker niet
waarheid geworden.

De show in West was zoals vanouds goed georganiseerd en
gezellig, Zuid was op z'n Brabants een fantastische show en Oost
als nieuwelingen deden het groots.

De Lowland Cup als B show, weer georganiseerd door de mensen
van de Cie Noord, mag met recht een internationale show
genoemd worden.

Ook op wedstrijden is de opkomst gelukkig niet achteruit gegaan.

Ik denk dat een woord van dank allereerst naar alle vrijwilligers
moet gaan. Een vereniging zonder deze vrijwilligers zou de shows
en de wedstrijden niet kunnen organiseren zoals het nu gebeurd is.

Bij het uitkomen van het AVS Magazine ga ik ervan uit dat de

Van de bestuurstafel ...................................................... 3

Activiteitenweekend IJzerlo ........................................... 3

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering II-2009 ........ 4

Fiscaal succes geboekt door sectorraad paarden en FNRS 4

Nationale C-show Zuid ................................................. 5

Dressuur tijdens het Arabian Horse Weekend ............... 9

Intens geboeid door dieren ............................................ 10

Prestatiepredikaat Springen: Gipsy H ........................... 13

Een prikje voor je bestwil .............................................. 15

Veel kwaliteit op lustrum Lowland Cup 2009 ............... 19

Reis naar Jordanië ......................................................... 21

Paardenteam Djinti naar WK Hongarije ....................... 22

Endurance nieuws & informatie ................................... 22

Dressuurclinic Westmaas o.l.v. Mischa Koot ................. 23

Internationale Dressuurwedstrijd te Lanaken ................ 25

Interland Nederland - België ......................................... 26

Nationale C-show Oost ................................................ 27

Nationale Keuring EASP: imponerende kampioenen .... 30

Derbydag in Zweden ..................................................... 31

Nederlandse successen in het buitenland ....................... 32

De nieuwe 10 vragen aan Adri van der Velden ............... 33

AVS Evenementenkalender 2009 .................................. 34

Paardenmarkt ............................................................... 35

Colofon ........................................................................ 35

Advertentietarieven ....................................................... 35

VAN DE BESTUURSTAFEL

INHOUD

3

Op de cover:

´Sea Pearl´

Gemaakt door Annemarie ten Hacken

avs magazine

C
Commissie van Gebruik van het AVS is benieuwd of er
leden/donateurs van het AVS interesse hebben om deel te nemen
aan een sportief en gezellig activiteitenweekend op Manege de
Achterhoek in IJzerlo (www.manegedeachterhoek.nl).

Dit weekend is in het bijzonder geschikt voor combinaties die nog
geen startkaart hebben en graag eens willen proeven aan de
diverse takken van paardensport die je met je Volbloed Arabier
kan beoefenen.
Het weekend staat (mits voldoende deelname) gepland op vrijdag
16, zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2009. Aankomst op
vrijdagochtend 16 oktober bij de Manege waar een stal voor je
paard is gereserveerd. In Pensionboerderij 't Hoftijzer op het
terrein van de manege is een slaapzaal voor de ruiters en
amazones.
Tijdens dit weekend zal er aandacht worden besteed aan springles,
crossles, buiten rijden, omgang met je paard/pony en ook basis
dressuurles.
In verband met de veiligheid is de minimum leeftijd van de
ruiters/amazones 12 jaar. Dit weekend is dus geschikt voor
kinderen en volwassenen!
Kosten incl. maaltijden, stalling en slaapplaats: circa € 150,-
per combinatie. Douchen op het terrein is mogelijk
(douchemuntjes zijn € 1,- per stuk). Voor het gebruik van
de bedden dient ieder een hoeslaken, kussensloop of een
dekbed/slaapzak mee te brengen.
Voor schoonmaak, boodschappen en bereiding van het eten
roepen wij tevens enkele vrijwilligers op om mee te helpen
tijdens dit weekend.

Voor meer informatie, gaarne contact opnemen met: Toto
Modderman / modderm3@planet.nl of tel nr: 0313 - 420679.
Voor inschrijven: mail of bel met Marijke Slok Soede
m.sloksoede@hotmail.com of 06-22998116.

Mocht je wel interesse hebben om deel te nemen aan dit weekend,
maar deze datum schikt je niet? Stuur ons dan ook even een berichtje.
Graag peilen wij namelijk de mogelijkheden om (tevens) een
activiteitenweekend te organiseren in het voorjaar van 2010.

ACTIVITEITENWEEKEND

IJZERLO
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Op vrijdag 27 november 2009 zal wederom de ALV plaats 
vinden op de bekende locatie:

dat eerst óók aan het gestelde in punt A voldaan dient 

te worden

- Indien er bij verkiezingen van voorgedragen functionarissen 
Mercure Hotel - Kosterijland 83 - 981AJ Bunnik slechts één kandidaat is zal deze persoon bij acclamatie 

verkozen worden. Tegenstemmen zonder tegenkandidaat 
Zaal geopend vanaf 19:30u – Aanvang 20:00 uur is dus niet mogelijk.

- De definitieve agenda zal uiterlijk twee weken voor de 
CONCEPT-AGENDA vergadering worden gepubliceerd op de AVS website of kan 
1. Opening op verzoek kosteloos worden toegestuurd
2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Goedkeuring notulen ALV mei 2009 M.A.S.S. Dijkman, Voorzitter

4. Goedkeuring wijzigingen reglement voor de keuring, G.J. Reisel, Secretaris
primering en predikatentoekenning van hengsten, merries 
en ruinen

A. Aangaande wijzigingen met betrekking tot het keuren
van hengsten

B. Aangaande wijzigingen op de cumulatieve
puntenschaal ten behoeve van fokpredikatenstelsel

5. Goedkeuring wijzigingen AVS inschrijfvoorwaarden voor
Nationale C- en Championship Shows

A. Aangaande voorwaarden voor meervoudige deelname 
aan meerdere Nationale C Shows in hetzelfde
kalenderjaar

B. Aangaande uitbreiding kwalificatie- en 
vrijstellingsvoorwaarden voor deelname aan 
de National Championship Show

11. Rondvraag

12. Sluiting

- Details aangaande vergaderpunten op bovenstaande
concept-agenda zullen uiterlijk 8 weken voor de 
vergaderdatum worden gepubliceerd op de AVS website,
of kunnen vanaf die dag kosteloos op uw verzoek aan u 
verstuurd worden.

- Dit is tevens een uitnodiging aan alle leden van het AVS om 
tot uiterlijk vier weken voor de vergadering, schriftelijk en 
gemotiveerd agendapunten voor te dragen.

- In geen der vergaderingen wordt gestemd over punten die 
niet als zodanig op de agenda staan! 

- Tot het stellen van (tegen)kandidaten voor vacatures in het 
bestuur, kascontrolecommissie, stamboekcontrolecommissie
en commissie van beroep, zijn naast het bestuur, tenminste
10 gewone leden der vereniging bevoegd.
De kandidaatstelling (ondertekend door de hiervoor
bedoelde leden) en een door de kandidaat ondertekende
schriftelijke verklaring dat hij een eventuele benoeming 
aanvaard, dienen tenminste drie weken voor de te houden 
vergadering ten kantore van de vereniging te worden
ingediend, met in achthouding dat eerst óók aan het 
gestelde in punt A voldaan dient te worden

- Voorstellen tot wijzigingen van de statuten en/of 
reglementen dan wel voorstellen tot het amenderen
van door het bestuur voorgestelde wijzigingen van de 
statuten en/of reglementen dienen, door tenminste 10 
gewone leden der vereniging ondertekend, tenminste 
drie weken voor de te houden vergadering ten kantore,
van de vereniging te worden ingediend, met in achthouding 

UITNODIGING

LEDENVERGADERING II - 2009ALGEMENE
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Na langdurig overleg het Ministerie van Financiën heeft de 
Sectorraad Paarden overeenstemming bereikt over de richtlijn 
voor de Btw-verdeling bij te factureren pensiongelden.

Aanleiding was een uitspraak van de rechter in een rechtszaak
tussen de FNRS en de Belastingdienst over de Btw-heffing op 
de pensiongelden van een lid van de FNRS. De uitspraak was 
dat ruitersportcentra wel degelijk gelegenheid bieden tot het 
beoefenen van de paardensport en dat het pensionbedrag 
daarom voor een deel mag worden belast tegen het lage tarief 
van 6%. 

Deze uitspraak was voor de werkgroep Omzetbelasting van de 
Sectorraad Paarden aanleiding tot het verder uitwerken van de 
verdeling van het pensiongeld. Deze werkgroep, onder 
aanvoering van FNRS-voorzitter John Kraakman, is samen met 
fiscalist Ton van de Camp het gesprek aangegaan met het 
Ministerie van Financiën om tot een goede richtlijn voor
verdeling te komen. 

Er zijn nu een drietal richtlijnen vastgesteld, te weten:

- voor de pensionstalling van een ruitersportcentrum met 
zowel een buiten- als een binnenrijbaan, te weten 1/3 
verhuur box (vrijgesteld), 1/3 gelegenheid tot sport (6% 
BTW) en 1/3 overige prestaties (19% BTW)

- voor de pensionstalling van een ruitersportcentrum met 
alleen een buitenrijbaan: 35% verhuur box (vrijgesteld), 
12,5% gelegenheid tot sport (6% BTW) en 52,5% overige
prestaties (19% BTW)

- voor de pensionstalling van een accommodatie met alleen 
stallen en geen rijbaan: 35% verhuur box (vrijgesteld) en 
65% overige prestaties (19% BTW).

Het is voor ondernemers altijd toegestaan om af te wijken van
de richtlijnen, mits dit goed kan worden onderbouwd
(berekeningen, facturen/contracten en administratieve
verwerking).

FISCAAL SUCCES

SECTORRAAD

PAARDEN FNRS

GEBOEKT DOOR

EN
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VERSLAG

ZUIDNATIONALE C-SHOW

T

Door Nick Ligthert winnen met 264 pnt, met name door beweging met een 
Foto's Chantal Mazzei en Fam. Stoop 19 erbij. Collega-fokker Van den Hoogenband stond er met 

262 pnt pal achter op de 2e plaats met de eigen fok Pshyfa
Toch steeds weer een fantastisch evenement dat zo goed slaagt (v.Psytadel x Sifra). Wel een aparte naam, behalve als je slist 
door, zoals al vaker gezegd, het talent van Pieter Stoop om (geintje).
bedrijven en personen te interesseren om als sponsor op te De merries van 2 jaar waren wel alle vier present; en hoe.
treden in diverse gradaties. Het is dan ook passend om ze zo Petra Mulder kreeg 266 pnt voor de zwarte Mashah T
tussendoor eens te noemen. (v.Massimo ibn Mirokan) uit Rigona D, de befaamde 
Vooraf geef ik altijd graag aan dat in het verslag primair Elitemerrie van Schutrups door evengoed 3 x 19 voor beweging
de resultaten voor wat betreft de zogeheten podiumplaatsen te krijgen. Doch het gaat hierbij om en Stap en Draf en dus niet 
(1, 2 en 3) worden gehanteerd, mits de grootte van een rubriek om Gangen; dat is een verkeerde term, want daar hoort immers 
dit toelaat en/of de score GOED, vanaf 260 punten, wordt ook Galop bij. Dus de 1e plaats voor Mashah, voor A.F. Vinjora
gehaald. De te vertellen informatie moet wel aan bepaalde van de Elite hengst Kais uit de inmiddels naar Egypte
criteria voldoen, anders kon worden volstaan met de geëxporteerde Keurmerrie Verkarna. Deze vos kreeg eveneens
mathematische opsomming op de website van ons AVS. 3 x 19 voor beweging, ondanks haar ruimere stap. Maar op 
Momenteel is namelijk voor de kampioenschappen iets benen gaf de jury haar 2 x 14 vanwege een zichtbare herstelde 
soortgelijks van toepassing en worden Gold Medal, Silver wond. Hierop had de jury haar niet mogen afrekenen gelet op 
Medal en Bronze Medal bij alle officiële shows toegekend. het medisch attent. Dus onterecht; en eigenaar Arabian 
Dit maakt het interessant voor degenen die net geen kampioen Fantasie had reden om hierover beklag te doen. 
of reserve-kampioen werden, maar soms ex aequo stonden of Desondanks toch een respectabele 2e plaats met 262 pnt.
met een gelijk aantal punten en een sjerp mis liepen. De merries van 3 jaar waren betreurenswaardig met maar 

drie deelnemers. Dit is toch de toekomst. Degenen die wel
Nadat de juryleden waren aangetreden in de personen van werden gepresenteerd waren beslist de moeite waard; het werd
mevr. Hennekens-van Nes (België), dhr. Jones (Engeland) en een enerverende nek-aan-nek race tussen de familie Kuijf en 
dhr. Khatib (Marokko) en Gideon Reisel de rekenmachine in het team van Fysio Arabians van Mathieu van Hees c.s. 
de aanslag had, kon Sanrobi starten met geluid en muziek en Voor de bruine Kubinec-dochter uit hun eigen Yosshima
Adri v.d.Velden het woord geven als speaker. werd aanvankelijk 266 pnt omgeroepen, maar dit werd later 
Ook de “bordenmeisjes” waren klaar voor aktie: Karlijn, gecorrigeerd tot 267. Fysio Arabians Jawharah (v.Rih-al-Tariq x 
Schalena, Jessica en Suzanne. De ringmeester J. de Mooij en Shatia) kreeg ook 266 pnt. De stand zou dan gelijk zijn 
DC J. van Dyke verzochten als eersten de 1-jarige merries met geweest, maar Yody F 
hun begeleiders in de grote ring binnen te komen onder luide zou dan toch nog op 
toejuichingen voor de start van de dag. type hebben 

gewonnen. KwestieNet als straks bij de mannetjes heb ik ook voor de dametjes niet 
over. Zou je denken. de volgorde in de catalogus gevolgd maar ze achter elkaar gezet
In de puntentelling voor een beter overzicht. Overigens mag gezegd worden dat 
valt echter op te het programmablad er buitengewoon verzorgd uit ziet: met 
maken dat de mening echt mooie advertenties aangekleed en je bewaart hem zo als 
van 1 jurylid dezeeen echt naslagwerk, nadat je de punten van de uitslagen op 
mooie merrie heeft de voet hebt gevolgd en hebt genoteerd met eventuele eigen 
doen verliezen door notities. Bij een vorige gelegenheid heb ik al eens geschreven
consequent maar 17 hoe knap het is dat Pieter Stoop bedrijven - tot aan Antwerpen
punten toe te kennen toe - weet te interesseren voor een advertentie en als VIP/gast
op 3 onderdelen waar bij “zijn” show. Niet voor niets is hem gevraagd in het AVS
de anderen 19 en 18 bestuur de P.R. te doen.
gaven. In zulke 
situaties zou een Bij de merries van 1 jaar bleken helaas maar drie van de vijf 
umpire (zoals bij inschrijvingen aanwezig, waarvan twee aan elkaar gewaagd. Met
tennis) uitkomst Yillerie F (v. S.A.Movin Star x Yafit) wist Forelock's Arabians te 

Voor de 6e keer vond onder de bezielende leiding van de familie Stoop op 
zondag 25 juni 2009 op de magnifieke locatie van Manege De Pijnhorst te 
St. Oedenrode en gezegend met mooi weer de Nationale C-Show Zuid van 
ons AVS plaats, tijdens het Arabian Horse Weekend.

Omdat Yody F de hoogste score van de
junior rubrieken had, kreeg ze naast een
bloemenkrans en het schilderij van
Annemarie ten Hacken, ook een deken,
gesponsord door Ruitersportzaak Drunens
Ruiterhuis.
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kunnen bieden om een eventuele “misser” te kunnen corrigeren met verschil vanwege type en niet onbelangrijk omdat 
tijdens de keuring. daardoor na de Gold Medal voor Piper 10BB, Cadanz Bahir

de Silver Medal kreeg.In het kampioenschap van de junior merries kreeg
Fysio Arabians enig eerherstel door achter de Gold Medal voor De Liberty kwam er bekaaid af met als enige deelnemer 
Yody F de Silver Medal te ontvangen en voor Mashah T die Nicolai H.A. die dus ook als enige een prijs kreeg.
de Bronze Medal kreeg.

De door Forelock's
Arabians gespon-
sorde rubriek
Merrieveulens
kende ditmaal geen 
veulen van henzelf
en was met vijf 
deelnemers niet 
zo groot, maar 
kwalitatief erg 
goed. Wel hadden 
de juryleden elk 
een eigen winnaar 
in het vizier,
waardoor de uitslag 
spannend bleek en met de prachtige score van 267 pnt 
de bruine A.F. Kamariaa (v.Papillon x Ya Karma) winnares
werd. Hiermee werd ze tegelijkertijd Gold Medal Champion 
voor haar eigenaresse Mariëtte Kosters.Er waren nog minder junior hengsten dan merries, zodat de 
De 2e plaats en dus de Silver Medal, ging naar de schimmel groep 2- en 3-jarigen zelfs was samengevoegd. Maar voor wat 
N.D. Aruba (v.Valerio x Amerika) van Onno Dopper met betreft alle mannetjes was er ook nog een groep ruinen als 
264 pnt. De op de 3e plaats geëindigde A.F. Bayumagetalsmatige compensatie.
(v.A.F. Umoyo x A.F. Baya) kreeg wel de Bronze Medal, maar Bij de hengsten van 1 jaar lag de voorhoede heel dicht bij elkaar 
werd door twee juryleden enigszins ondergewaardeerd terwijlen ging met 263 pnt de eerste plaats naar de schimmel BA Ptuj
mevr. Hennekens de hoogste score toekende met o.a. een 20 (v.Aja Shakakhan x Kali bint Kais) door F. Bosina zelf gefokt 
voor type. Fokker/eigenaar Arabian Fantasie was er beduusd en op hoofd/hals hoog gewaardeerd. Met 261 pnt werd fraai 
van. Maar hun andere fokproduct op één maakte veel goed.2e de schimmel A.F. Malloy (v.A.F. Umoyo x Palanika) voor

Arabian Fantasie als fokproduct uit eigen stal.
De rubriek Hengstveulens was voor een regionale keuring Bij de 2-en 3-jarigen won met 259 pnt de bruine A.F. Kayode
wel goed bezet met negen deelnemers en zo mogelijk nog (v.A.F. Cupido x Ya Karma) voor de tot tranen toe geroerde
meer kwaliteit dan bij de merrieveulens. Als absolute topper eigenaresse Tamara van Wijk. Weliswaar met nipt verschil
met en super score van 271 pnt en met 20-20-19 (samen met voor nr.2, de in Duitsland gefokte schimmel SA Giacomo

(v.Mel Rintin x Lajla) van M. Schure, die 258 pnt behaalde.

Het kampioenschap van de junior hengsten pakte als volgt uit: 
Gold Medal voor BA Ptuj, Silver Medal voor A.F. Malloy en 
Bronze Medal voor A.F. Kayode (wederom begeleid door 
vreugdetranen van de eigenaresse, die voor het eerst deel nam 
met haar eerste eigen Arabiertje).

Hierbij gelijk 
maar de 
Ruinen aan 
de orde.
De schimmel 
Piper 10BB, 
voorheen van
Eric Dorssers
en een oude A.F. Cupido) de beste bewegingen van de dag danste 
bekende als A.F. Vamoyo (v.A.F. Umoyo x Verdira) naar de 1e plaats en 
vroegere werd derhalve Gold Medal Champion voor een buitengewoon
winnaar van verblijde eigenaar Arabian Fantasie. Deze vos hadden zij 

deze rubriek, won ook nu ruim met 264 pnt. Hij is een zoon onlangs overgekocht en werd door hen zelf (Chris & Abigail)
van Hlayyil Ramadan x Plakat's Gift en thans in eigendom voorgebracht. Een goede 2e plaats was voor S.A. Tawfiq
van J. Steeghs. 2 en 3 ex aequo, met ieder 259 pnt, werden (v.ZK Kuray x Xenah) met 267 pnt waaronder ook een 20 voor
Cadanz Bahir (v.Gilly J) en Nanu Mahdi Bizar (v.MM Sultan) beweging. Diana Hemrika kon trots zijn op haar eigen 

Piper 10bb

AF Kamariaa

BA Ptuj

A.F. Vamoyo
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fokproduct met de Silver Medal. Hij stond maar nipt voor voor de 4de keer. Kwam dit louter door het voorbrengen?
nummer 3, de bruine S.A. Aqil (v.Hallim's Shah x Dat zou niet moeten kunnen, want tot Best Handler werd op 
Ramaylla E.S.) die 266 pnt kreeg, maar nu voor de beide deze keuring Chris van Schalkwijk (van Arabian Fantasie)
zussen Y. & D. Hemrika (samen als Shamal Arabians) die uitverkoren en 
dus ook met de Bronze Medal naar huis gingen. die ontving de 
Vanwege zijn eveneens hoge score van 265 pnt dient ook grote
Rasheem V.H. (v.Papillon x A.F. Zazou) in dit verslag te wisselbeker
worden genoemd, ondanks de altijd ondankbare 4e plaats. nota bene uit 
De familie Groeneveld was niettemin zeer tevreden met het handen van
resultaat. De prijzen werden uitgereikt door sponsor Kozion, Eric Dorssers
professionals in kunststof kozijnen. zelf, die deze

trofee in het 
leven heeft Over de bezetting in de rubrieken van de Senior Merries kon 
geroepen en de organisatie niet ontevreden zijn: zonder enige afzegging!
de sponsor Wie ook niet ontevreden bleek, was ditmaal de andere zus 
ervan is. Y. Hemrika die bij de merries van 4 jaar won met 263 pnt voor
Waarom stip de bruine S.A. Mahwiyah (dochter van A.F. Shanaya), ondanks 
ik dit punt dat zij de van vaderpaard A.F. Cupido meegekregen bewegingen
aan? In alle niet tijdens het voorbrengen uit de verf liet komen.
rubrieken vanForelock's Arabians deed in deze rubriek indirect wel mee voor
de dag waren er in totaal maar liefst tien andere deelnemers die de prijzen, want “hun” vos Ysabella F (v.Almonito x Yosraya)
hogere punten hadden dan de 265 pnt voor de merrie behaalde een eervolle 2e plaats met 259 pnt en zo ontving ook 
Shadhiraah; oplopend tot 274 voor het hoogste puntentotaal organisatrice/gastvrouw, mevrouw Ine Stoop, als eigenaresse,
van de dag, die ook nog de hoogste score voor bewegingen had op deze keuring thuis een prijs voor haar paard. Hoe leuk kun 
(zoals vermeld). Tellen die als most important op zo'n moment je het treffen.
niet meer mee? Natuurlijk misgun je niemand zijn triomf,Dit verschaft mij een “bruggetje” naar een droeviger moment 
maar het publiek blijft achter met vraagtekens en een korteop de dag, waarbij de familie Stoop de speciale aandacht van
toelichting op de einduitslag zou zeker op zijn plaats zijn en het publiek vroeg. Zij wilden dank zeggen aan Ron Poolen
tevens de winnaar meer glans geven.die dochter Annelieke als ruiter de gelegenheid had gegeven
Over de merries van 7-10 jaar zouden we kort kunnen zijn, de schitterende 1e premie hengst Riki's Shabri, deze talentvolle
ware het niet dat de indruk werd gewekt dat de met 264 pnt schimmel, in de dressuur uit te brengen; en met groot succes. 
als 2e geëindigde Ster merrie Amerika (v.Madiar x Artemida)Helaas is dit paard volkomen onverwacht na een succesvolle
iets tekort is gedaan door een van de juryleden, die dezewedstrijddag overleden en kwam aan deze topcombinatie een 
schimmel niet aansprak; tot verdriet van eigenaar abrupt en droef einde. Uit erkentelijkheid voorzijn sportieve
Onno Dopper. Met het aantal malen 19 en voor beweginggeste kreeg Ron een aandenken aangeboden in de vorm van
zelfs 1 x 20 valt niets af te dingen op de 1e plaats vooreen schilderij van Shabri, gemaakt door Annemarie ten 
Bess-Chandirah (v.Kulak x Libanon Abaone) vanHacken. Een respectvol 'in memoriam'.
M.L. Strijbos-Puts, die in totaal 268 pnt kreeg en daarmee Maar de show must go on. Aan de beurt waren de 5-6 jarige 
de Battle of de Schimmels won tussen deze twee topmerries. merries met op de 1e plaats – in een nek-aan-nek race – de 
Maar sommige extreme verschillen tussen de jury-schimmel Shadhiraah (v.Sanadik el Shaklan x Dachinea) die 
beoordelingen zouden in feite niet moeten voorkomen in een met 265 pnt, vanwege een betere romp/bovenlijn score, de vos
faire competitie.Valeta F (v.Almonito x Veronia) naar de 2e plaats verwees met 
De concurrentie bij de merries van 11 jaar en ouder gaf elkaar 263 pnt voor eigenaar A.Kuijf. Voor het tandem Josje Mierop
weinig toe, maar er waren wel enkele opvallende aspecten in & Eric Dorssers bleef het niet bij de rubriekzege voor hun zelf
de uitslagen. De als 2e geplaatste Shanaia (v.Riki’s Shabri x gefokte en voorgebrachte Shadhiraah. Zij werd later op de dag 
Primetnaia) kreeg voor beenwerk slechts 15, maar wel verrewegook Gold Medal Championesse bij de senior merries en als 
het hoogste voor beweging. Terwijl ik altijd dacht dat klapstuk op het eind van de dag als grote verrassing ook nog 
voornamelijk de benen van een paard voor de vereiste bewegingeens Best in Show. Naast de grote bloemenkrans kreeg ze ook 
zorgen. Die andere essentiële beweging van de kaken – voor het een borsttuig + showhalster, gesponsord door Leading Designs
eten - telt niet mee. Met de prima score van 262 pnt won de uit Australië. Bluebell Arabians herhaalde daarmee deze titel 
schimmel Pajturma (v.Drug x Pechenga) deze rubriek met glans 
voor haar eigenaar J.H. van der Voort; mede vanwege de 
strakke toplijn voor deze leeftijd.

Voor velen altijd de meest spectaculaire klassen vormen de 
Senior Hengsten. Dit zou ook blijken in de twee te lopen 
rubrieken en dat voortgezet bij het kampioenschap. Ze waren
niet vol bezet, maar wel heel sterk. Bij de 4-10 jarigen won de 
bruine A.F. Cupido (v.Kubay Khan x Atalante) met, zoals dat 
heet, twee vingers in de neus en met formidabele bewegingen
de koers alsmede met het hoogste puntentotaal van de dag, te 

Shadiraah

Eric Dorssers en Best Handler Chris v. Schalkwijk
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Pironitsja) die 1e werd geplaatst en de deken van Corsten 
Fouragehandel won. Hoewel ze “oosters” iets te matig toonde 
en Lieke Brandt was wel super gekostumeerd in een rode outfit, 
doch haar paard Emily Pladikta (v.Plakat x Bint Edykta) was 
nog iets te onrustig in de beweging.

Ook de zadelrubriek merries leverde een 1e plaats op voor
de amazone Vera Dopper, wederom met N.D. Pirouette en 
82 pnt. voor Mirjam van Woerkom als 2e met haar eigen 
merrie Pedya en 78 pnt en Peter Kissen werd als gastruiter op 
Nominacia 3e met 76 pnt. Uitstekende combinaties derhalve
op de 3 podiumplaatsen. 

De zadelrubriek Hengsten en Ruinen werd gewonnen door 
Carola Hansen met Grafite (v.Karat x Gertruda). Tweede werd
Ilona Bax met Amaan Al Jarra (v.Sheikann Star x Hamasa
Fasiha) en derde werd de Ruinen kampioen Piper 10 BB 
(v.Hlayyil Ramadan x Plakat's Gift) met zijn trotse eigenaresse
Josje Steeghs. De twee winnaressen streden na deze rubrieken
om de titel Bestgaand Rijpaard en de deken die gesponsord
werd door Hoefsmederij Erik Idskes. Deze werd gewonnen

weten 274 pnt. Maar vooral dus de gangen, die hij erfde van door de inmiddels onverslaanbare Vera Dopper met N.D. 
vader Kubay Khan, toonde hij zo overweldigend dat Chris hem Pirouette.
nog net kon bijhouden. Chapeau ! Omdat Cupido de hoogste 
punten van de Senioren behaalde, won hij een prachtige deken 
van Havens Diervoeders. Maar ook de nummer 2, Alkan 
(v.Anthal x Alaska QQ) liet de befaamde bewegingen van zijn 
Elite-vader weer eens even zien met 3 x 19. Toppie voor deze
trouwe deelnemer van de familie Vodde. En vergeet niet dat 
velen in dit veld voor zijn 261 pnt zou tekenen.

De met 1 x 20 voor type gewaardeerde schimmel Papillon
(v.Neman x Kajuscha) bond als nieuwkomer de strijd aan met 
de meermaals als winnaar geëindigde sterhengst, de schimmel 

Pladykt (v.Plakat x Bint
Edykta). Maar de apart
getekende en gekleurde
vliegenschimmel Papillon kon 
de jury net iets meer bekoren
door over de hele linie hoge 
punten te behalen, waar 
Pladykt op deze keuring op 
beenwerk eigenlijk een 
onvoldoende haalde 

Buitengewoon amusant intermezzo uitgevoerd door 
(waaronder 2 x 14) en met 

Moonlight Farm met een vrijheidsdressuur van mini-paardjes.
264 pnt genoegen moest 

Soms toonden ze werkelijk acrobatische kunsten en kregen
nemen. Overigens daarmee wel door naar de finale, het 

daarvoor verdiend applaus van het behoorlijk talrijk publiek. 
kampioenschap, alwaar toch zeker tot tevredenheid van

De hele dag was het rondom de ring behoorlijk vol.
eigenaresse Natasja Bojawal een fraaie Bronze Medal werd

Ook de grote tent met VIP-tafels was helemaal bezet en 
behaald.

ik wil wel aanstippen dat het buffet gevarieerd was en 
Dus Papillon werd 1e geplaatst met 268 pnt en ging op voor

voortreffelijk smaakte. Er was vlotte bediening voor drankjes 
het kampioenschap. Waar nagenoeg iedereen klaar stond om 

en versnaperingen uit de verrukkelijke wereld van
A.F. Cupido tot kampioen bij de senior hengsten te kronen

Desire de Lille. 
besliste de jury anders en werd Papillon de Gold Medal

Op de tafels lagen tal van mooie folders van verscheidene
Champion aan de hand van de verblufte maar niet minder 

zakelijke sponsoren en van AVS leden/fokkers. Hoeveel
trotse eigenaar Abigail Ligthert en ging A.F. Cupido aan de 

inspiratie ons edele ras van de Arabische volbloed paarden
hand van de andere trotse eigenaar Chris van Schalkwijk met 

oplevert was te zien op de schilderijen die er op hingen en 
hun eigen fokproduct met de Silver Medal naar huis.

in het stalletje van kunstenares Annemarie ten Hacken,
gespecialiseerd in dierenportretten met enkele werken

De Commissie Gebruik van het AVS mag best in haar nopjes 
tentoongesteld van bekende hengsten die zo van het doek 

zijn dat zoveel rijdende leden gehoor geven aan hun oproep om 
af konden stappen.

hun chique lievelingen onder het zadel uit te brengen op een 
keuring zoals deze. Er waren toch mooi 11 inschrijvingen aan 

De Showcommissie Zuid komt alleen maar complimenten toe.dressuurruiters plus een rubriek Oosters gekostumeerd met 
Tot ziens volgend jaar!Vera Dopper in blauw tenue op N.D. Pirouette (v.Bezmen x 

x

x
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A.F. Cupido

Papillon

Vera Dopper met N.D. Pirouette
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DRESSUUR

ARABIAN HORSE WEEKEND

TIJDENS HET

Op zaterdag 27 juni werd er weer de jaarlijkse dressuurwedstrijd georganiseerd 
tijdens het Arabian Horse Weekend voor Arabische volbloeden. 

Annelieke tweede met 180 punten. Hierna werd de L1 ver-
reden. Beide proeven werden gewonnen door S. van der Veen
met AF Thabay (v.Kubay Khan) met 201 en 179 punten. 
Daarna was het de beurt aan de L2. Hierbij was er ook 
één winnaar die beide proeven won. Dit was Annemiek Heuzen
met Safir (v.Elton) met 184 en 187 punten. Er was helaas 
maar één jeugdruiter in de B en L, Deyonta Leeggangers met 
Sinai al Ray (v.Pernod); deze combinatie behaalde 
respectievelijk182 en 180 punten. 

Na deze klasse werd er gestart met het middag programma,
beginnend met de M1 voor volwassenen. Beide proeven werden
gewonnen door Carola Hansen met Grafite (v.Karat) met 188 
en 187 punten. Gelukkig hadden we in de M meer 
jeugdruiters. De M1 werd in handicap verreden met de M2, 
waarin we 1 jeugdruiter
hadden. Dieuwertje
Mensing met Saela
(v.Dosator) won de eerste 
proef met 185 punten 
waarin Michelle Heersink
met Munus (v.Oosterveld's
Marsaz) een tweede plaats 
behaalde met 180 punten. 
In de tweede proef werd
Michelle eerste met 182 
punten en Dieuwertje
tweede met 181 punten. 
Dieuwertje was de beste 
jeugdruiter van de dag, 

Door Annelieke Stoop met de hoogste totaalscore. Verder met de M2 voor
Foto's Chantal Mazzei volwassenen. Getty Ketels won met Tobarah v/d Pakop

(v.Dosator) beide proeven met 195 en 185 punten. Dit leverde
De dag werd begonnen met de B dressuur. De eerste proef werd haar voldoende winstpunten op om nu Z te mogen starten en 
gewonnen door Annelieke Stoop met Amira Lazize (v.Poker) het prestatie predikaat aan te vragen! 
met 196 punten. Als tweede eindigde Nadine Koo met Najjar In de Z1 hadden we helaas maar één combinatie, namelijk 
(v.Khidar) met 190 punten. In de tweede proef werd er Ilona Bax. Zij maakte met AR Sivmayall (v.Sivmen B) haar 
stuivertje gewisseld, Nadine werd eerste met 183 punten en Z1 debuut en behaalde 196 en 201 punten. 

Dieuwertje Mensing met Saela

9

Getty Ketels en Tobarah v/d Pakop
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INTENS GEBOEID

DIERENDOOR

A
Annemarie ten Hacken, 53 jaar, is geboren en getogen in 

Breda. Ze komt uit een schippersfamilie, oorspronkelijk uit 

Vlissingen. De andere tak van de familie, de 'moederlijn', komt 

uit België, met de wortels in het boerenland. Daar moet de 

liefde voor dieren en vooral voor paarden vandaan komen. Al 

vroeg was ze in de weer met honden, duiven en konijnen. Rond

haar elfde jaar begon de passie voor paarden. Ze vond een 

bonte Shetlander bij een boer in het dorp, die ze voor vijf 

gulden per week af en toe mocht meenemen. Haar eerste ritje 

eindigde in de sloot tussen de brandnetels, maar hierdoor werd

haar liefde voor paarden en het paardrijden niet bekoeld. Van

het een kwam het ander. Ponyclubs, werken op de manege en 

uiteindelijk, na de studie, een eigen paard; een prachtige 

Gelderse ruin.

“Het bloed kruipt waar het niet gaan kan”, herinnert Annemarie 

zich. “Het schilderen en tekenen zat er altijd al in; al vanaf jonge 

leeftijd maakte ik tekeningen en schilderijen van paarden, maar 

mijn ouders vonden dat ik mijn geld moest gaan verdienen in een 

'echt' vak. Daarom heb ik toen gekozen voor de opleiding 
Inmiddels zijn de kinderen het huis uit. Door een nieuwefysiotherapie.”
relatie kreeg haar leven een andere richting en Annemarie 

besloot ongeveer een jaar geleden definitief te stoppen met haar Toen er kinderen kwamen, was er naast de fulltime baan als 
werk in de gezondheidszorg.fysiotherapeut, moeder én kunstenares geen tijd meer om te 
Ze vertelt:“Ik heb veel kanten van de gezondheidszorg gezien, vanrijden. Met pijn in het hart werd het paard verkocht. Haar
het werken in een particuliere praktijk tot werken in instellingen dochters bleken echter evenzeer 'besmet' met het paardenvirus;
en verpleeghuizen. Maar uiteindelijk werd het tijd vooropnieuw kwam er een verzorgpony, uiteindelijk gevolgd door 
verandering. Niet dat het werken als fysiotherapeut niet leuk was, een eigen paard. Jarenlang had zij feitelijk twee banen, want 
maar na dertig jaar vond ik het wel genoeg geweest. Daarnaast heb haar 'tekenarij' was beslist geen uit de hand gelopen hobby. Ze
ik het altijd erg jammer gevonden dat ik te weinig tijd in mijn werkte freelance als illustratrice, portrettekenares en schilderes
teken- en schildertalenten kon steken. Ik heb in de gezondheidszorgen ontwikkelde haar talent steeds verder. Ze vertelt: “mijn baan 
zo vaak gezien dat mensen weinig doen met hun talenten. Als ze er als fysiotherapeute gaf een vast inkomen naast de wisselende 
uiteindelijk gebruik van maken en de talenten verder ontwikkelen, inkomsten van het tekenen en schilderen. En dat is fijn als je twee
zie je dat ze echt voldoening halen uit het werk. Ze functionerenopgroeiende kinderen hebt!”
veel beter en brengen het enthousiasme over op anderen. Ik begrijp 

dat ik een enorm talent heb gekregen. Daar ben ik heel dankbaar 

voor en het werd tijd om dit volledig tot zijn recht te laten komen.”

Door haar man, die voor zijn werk gebonden is aan Den Haag,

moest zij verhuizen van Breda naar Katwijk aan Zee. Hier heeft 

ze een klein maar licht atelier thuis. Het paard, een klein 

gebleven KWPN-er, bleef achter bij haar dochter in Sint-

Michielsgestel. Lachend zegt Annemarie hierover: “Mijn dochter 

heeft enorm veel plezier met dit paard. Uiteraard ben ik de grootste

fan en grootste sponsor, want zo gaat dat.” Omdat het eigen paard

avs magazine

Ze is geboeid door dieren. Het maakt niet 
uit of het nu honden, paarden, katten of 
andere dieren zijn. Het is de 
indrukwekkende kracht en uitstraling van 
dieren. En de uitdaging om deze om te 
zetten in tekeningen en schilderijen.
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doeken, met een gouden achtergrond. Het schilderij van Amalfi is 

hier een mooi voorbeeld van”.

Annemarie werkt veel met acrylverf, hoewel olieverf naar haar 

zeggen wel een iets diepere kleur heeft. De uitdaging is dan om 

die kleur en diepte toch ook te bereiken met acryl. Dat kan 

ook, door het schilderij in verschillende lagen op te zetten en 

door dekkende en transparante verfsoorten over elkaar heen te 

gebruiken. Wat wil ze eigenlijk bereiken met haar schilderijen?

“Tja, het is een mengeling, aan de ene kant wil ik de indrukken

die ik van dieren krijg, weergeven op doek of papier. De schoonheid 

en kracht, de primitieve natuur die dieren uitstralen en het 

vertrouwen dat ze hebben. Daarnaast is het een uitdaging om ze

zo af te beelden dat bepaalde vormen meer opvallen, door de 

combinatie van kleuren, lichtinval en houding. Ik wil dat een 

kunstwerk iets met de kijker doet. Niet alleen bij de eerste te ver weg stond, reed Annemarie als bijrijdster op een paard
indrukken, maar dat het kunstwerk blijft boeien.dat dichter bij huis stond, maar na enkele valpartijen is ze daar 
Naast de drive om dieren af te beelden op mijn manier, vind ik het nu mee gestopt.
belangrijk dat de kijker geniet van het schilderij. Niet alleen van“Aan de valpartijen heb ik niet veel overgehouden, maar als je 
de gelijkenis, maar ook van de dieperliggende uitstraling dat elk zelfstandig ondernemer bent en afhankelijk van je handen, word je 
dier heeft. Ik ben een perfectionist en werk daarom heel toch wel voorzichtiger. Gaandeweg kwam ik er achter dat dat 
gedetailleerd. Vaak begin ik wel met een bepaald beeld van hoe ik prachtige paard ook heel mooi is om naar te kijken, zeker in actie. 
het wil hebben. Maar gaandeweg, terwijl ik me verdiep in de foto's Waarschijnlijk kwam de drang om paard te willen rijden daar ook 
van het dier, ga ik het dier zo waarderen om zijn vorm, uitstralingvandaan. Ik wilde het paard juist mooi laten lopen, maar het 
en kleuren, dat ik dat per se in het werk wil hebben. En zo wordenergerde me dat ik dat zelf dan niet kon zien. Ik vind ook werkelijk
het uiteindelijk altijd realistische weergaven.”alle paarden mooi, elk ras heeft zijn bijzonderheden en zijn eigen 

schoonheid. Het kijken naar en afbeelden van paarden geeft me nu 
Op de vraag of ze de dieren altijd in het echt wil zien, voordatveel meer voldoening en zo werd de drive
ze aan een schilderij of tekening begint, antwoordt Annemarie:om fulltime te schilderen steeds groter. Nu
“Nee, als ik een portret maak, werk ik meestal van foto's. Soms kan kan ik me telkens helemaal verdiepen in 
dat ook niet anders, als het dier in kwestie al is overleden. Maareen ras, kan ik prachtige dieren
doordat ik zo vaak naar een bepaald ras heb gekeken, weet ik welbewonderen, afbeelden en om me heen 
hoe de bouw en bewegingen zijn. Daarbij heb ik ook heel veelhebben.”

Annemarie is een veelzijdig

kunstenares, behalve paarden schildert

ze ook veel honden en katten en in 

uiteenlopende stijlen. Veel van deze

schilderijen gaan de grens over doordat

zij geregeld op internationale hondenshows exposeert. Verder

tekent zij illustraties voor tijdschriften en boeken; er staan 

diverse boeken, geschreven door internationale keurmeesters en 

door Annemarie geïllustreerd, op stapel.

Maar zij houdt zich ook bezig met heel andere dingen. Zij

schildert zelfs op grafstenen. Macaber? “Zeker niet,” zegt

Annemarie, “mensen zoeken met veel gevoel iets uit dat hen 

herinnert aan een dierbare nabestaande. Deze afbeelding wordt

dan in het natuursteen gelaserd en vervolgens ingekleurd. Nieuwe

materialen vereisen andere technieken; het is voor mij een 

uitdaging om mezelf te ontwikkelen.” En soms leidt het een tot 

het ander. Ze vertelt: “Enige tijd geleden kreeg ik een opdracht om 

voor een chique familie een groot wapenschild te maken, om boven

de voordeur op te hangen. Het werd in graniet uitgehouwen en 

vervolgens moest ik het wapen inkleuren, vooral met goud. Ik kocht 

een grote pot verf van een hartstikke duur merk, maar die verf

bleek helemaal niet te voldoen op graniet. Met een ander merk

lukte het wel om het beoogde effect te bereiken, maar ik bleef mooi 

zitten met die grote pot goudverf. Daarmee begon ik op te 

experimenteren. Op klein formaat, 18 x 24 cm en zelfs op 13 x 18 

cm, omdat het maar experimentjes waren. Nu maak ik veel kleine 
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profijt van mijn opleiding als fysiotherapeut. Ik ken alle 

anatomische onderdelen, zoals botten en spieren. Natuurlijk zijn 

dieren wel anders gebouwd, maar het principe is hetzelfde, alleen 

de aantallen en lengtes van de botten en spieren zijn anders. Alles

moet altijd kloppen. Niet alleen de indruk die het bij de kijker 

achterlaat, maar in zijn geheel en in juistheid van vormen. Soms, 

als ik een dier schilder dat al langer is overleden en waar alleen 

wat slechte foto's van zijn, gaat er wel heel veel tijd in zitten, want 

het moet meer dan goed worden. Dan werk ik echt voor een 

kunstenaarsloontje. Maar als mensen het schilderij komen ophalen 

en bij binnenkomst meteen zeggen: 'Het is hem ten voeten uit' geeft 

dat ontzettend veel voldoening.”

Annemarie heeft geen opleiding aan de kunstacademie gevolgd,

maar dat wil niet zeggen dat ze geen cursussen heeft gevolgd.

“Workshops kun je overal volgen. Maar het belangrijkste moet toch 

uit jezelf komen,” aldus Annemarie. “Ik ben altijd bezig mijn 

techniek te vernieuwen, te leren en te verbeteren. Bij elk schilderij 

komen er andere aspecten naar voren, waardoor je denkt; hoe kan 

ik dit nog beter? Hoe kan ik die vorm mooier laten uitkomen? Hoe

teken ik die haren zodat ze echt lijken? En welke kleuren staan 

mooi bij elkaar? Leren doe je met alles om je heen, je kijkt op een 

bepaalde manier ergens naar, leest erover, kijkt hoe anderen het 

doen, bestudeert de grote meesters en bestudeert boeken over

compositie, kleuren, materialen, enz. En uiteindelijk is het vooral:

'Doen'. Uitproberen, weer proberen, soms kost het bloed zweet en 

tranen. Maar als je uiteindelijk bereikt wat je voor ogen hebt en de 

opdrachtgever is helemaal enthousiast, dan geeft dat heel veel
Enige tijd geleden kwam Annemarie - opnieuw - in contact met voldoening!”
de Arabische Volbloed. Ze glimlacht als ze terugdenkt aan 

vroeger: “Als meisje van 16 was ik al fan van het Arabische paard.

Voor mij waren het echt droompaarden. Dat was rond 1970. 

Je zag toen voornamelijk het Gelderse ras, Shetlanders en New

Forest pony's bij de 'Landelijke paarden- en ponyclubs'. En dan 

natuurlijk Welshjes. Dit ras en dan vooral de A-tjes, heeft net zo'n

chique en sprekend hoofd als het Arabische paard.”

En ze vervolgt: “toen al verzamelde ik plaatjes van de toenmalige 

toppers, ik kan me nog de namen Neptun, Nasseem, Aatik, Gon en 

Marsh herinneren. Ze waren wat steviger dan de huidige Arabier

en hadden minder dish, maar wat maakten ze een indruk”.

Net als toen wordt Annemarie nog steeds geraakt door het 

Arabische ras. Voor iemand met oog voor detail, vormen en 

belijning, is dit ras met zijn ranke, atletische verschijning en 

geweldige uitstraling van het hoofd het neusje van de zalm. 

“Geen ander ras heeft zulk fijn haar, met die bijzondere glans. 

En alleen bij volbloeds zie je de spieren zo mooi bewegen onder 

de huid. En vooral de oudere paarden, als ze droog worden,

hebben zo ongelooflijk veel uitstraling. En dat wil ik terugzien

in mijn werk.”

Annemarie exposeerde tijdens de show Zuid en Oost. Ze

vermaakte zich daar samen met haar man uitstekend. 

Haar werken tentoonstellen en dan tegelijkertijd genieten van

alle mooie paarden en vaak gezellige sfeer, dat is een geweldige

combinatie. Zo krijgt ze gelijk weer nieuwe inspiratie. 

Er zijn inmiddels een aantal mooie vrije werken en sprekende

portretten tot stand gekomen.

Ook is ze aanwezig tijdens de Nationale Keuring. Ga kijken 

en bewonder haar talent. 
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GYPSY H, schimmelmerrie, geboren 5 september 1999. hebben gestaan, hebben wij dit uiteindelijk opgehaald. Dit jaar 
v. Chantal's Alcazar v. Mel Obras u. Onara zijn we tweede van Noord-Holland geworden en daarbij waren
v. Jaragon Al d'Ama u. Ornela we dus eerste reserve voor de Nederlandse Kampioenschappen. 
u. Anjelka v. Alegro u. Czreigna v. Soverign( ex Andrask) Op 5 juni haalde wij onze laatste benodigde winstpunten in het 
u. Czbrina M-springen om in de Z te mogen starten.
Fokker: G.J. Kok te St. Maartensbrug Onze eerste Z-wedstrijd ging niet zo geweldig, maar op 12 juli 
Eigenaar: Shannon van den Hoogenband reden Gipsy H en ik gelukkig een betere tweede wedstrijd. Het

eerste parcours sprongen we foutloos en met één balkje in de 
Door Shannon van den Hoogenband / Hoogenband Arabians

barrage leverde dat ons een tweede plaats op en een foutloos 

Op 12 mei 2005 hebben 
mijn ouders Gipsy
gekocht voor mij, dat was 
een hele verrassing. We
hadden haar al een tijdje 
op het oog en 
uiteindelijk, nadat ik op 
haar gelest had om 
definitief te kijken of wij 
wel voor elkaar geschikt 
waren, werd ik verrast
met de mededeling dat ze
met mij mee naar huis 
mocht! Ik wist op dat 
moment niet goed hoe ik 
moest reageren maar was 
uiteraard heel erg blij!

Gipsy was toen nog een 
Arabier zonder papieren,
maar de ouders waren
bekend en via het AVS
werden we geïnformeerd
dat we d.m.v. DNA-
controle papieren bij haar 
zouden kunnen krijgen. 
Omdat er al een Gipsy in 
het stamboek 
geregistreerd stond, 
hebben we haar met 

parcours betekent twee winstpunten! Het tweede parcours
toestemming van de fokker Gipsy H genoemd.

was op snelheid. We hadden de snelste tijd, maar helaas wel
2 balkjes. Maar vanwege de twee winstpunten in het eerste 

Na een winstpunt in de B-dressuur, zijn we begonnen met parcours kon onze dag niet meer stuk! Daarmee konden wij 
springen. Op onze eerste springwedstrijd wisten we niet wat er het Prestatiepredikaat springen aanvragen bij het AVS.
allemaal ging komen. Het was bijvoorbeeld voor ons onbekend Een mijlpaal voor ons, maar ook voor het AVS, want Gipsy H 
dat je twee parcoursen moest springen. Al doende, leerden we. is de eerste Nederlands geregistreerde Arabische Volbloedmerrie
Na vier wedstrijden in het B-springen hadden we al genoeg die dit heeft gepresteerd!
winstpunten voor promotie naar het L - springen. In het 
L-springen zijn we derde van Noord-Holland geworden en Noot van de Commissie van Gebruik:
eerste op het Concours Hippique Schoorl in een veld van Gypsy H is ook al dichtbij een dressuurpredikaat met Shannon en 
25 deelnemers. Eén jaar geleden hebben we met Gipsy de ze is al M1 met winstpunten. Maar met deze gegevens ligt ook een 
overgang gemaakt naar het M-springen. De eerste wedstrijd veelzijdigheidspredikaat binnen bereik, dat hangt af van de 
hadden we al gelijk twee winstpunten, maar de wedstrijden successen in de eventing. Doe je best Shannon, dan zijn jullie een 
daarna ging het niet zo goed. Na eerst behoorlijk in de min te heel bijzondere combinatie in het AVS!



14

avs magazine



15

avs magazine

(advertorial)



16

advertorial

avs magazine



avs magazine

(advertorial)

17



avs magazine



avs magazine

U

VEEL OP LUSTRUMKWALITEIT

LOWLAND CUP 2009

Voor de 5e keer vond de internationaal goed bezochte Lowlands Cup plaats in Exloo. 
De gebruikelijke datum was verplaatst van augustus naar 13 en 14 juni.
Zoals altijd was de aankleding weer in prachtige Oosterse sferen. Complimenten 
voor de organisatie die hier ieder jaar ontzettend veel tijd in steekt.

Aja Justified

DG Sahra

19

in eigendom van Emma Stuive.Een 3e plaats voor Sirel (SilverDoor Marga Sanderse
Foto’s Jan Kan General x Mirella ); fokker H.J. Kwak. Eig: M. Eden en 

gereden door Brenda Gols.

Uit vele landen mochten er prachtige paarden verwelkomd
worden. Bekende trainingsstallen brachten hun mooiste Aangezien er helaas geen 3-jarige hengsten aanwezig waren,
exemplaren mee. Bijna 90 deelnemers werden gepresenteerd. was het tijd voor het Kampioenschap Junior hengsten.

De juryleden waren Mevr. C. Wale uit Zweden, de heer Het goud was voor Aja Justified. Zilver voor Al Ayal AA en het 
Walter Koch uit Duitsland, de heer Pierluigi Rota uit Italië en brons voor Silverado OS. Gelukkige eigenaren namen prachtige 
de heer Willi Poth uit Frankrijk. prijzen in ontvangst.

Op zaterdagavond startte de show met de rijrubriek voor
merries en ruinen. De 1e plaats was voor FHJ Remezida
(Sha Lazio x Moon's Reza). Gereden en in eigendom van
Brenda Gols. De merrie is gefokt door de familie Jutting.
Een 2e plek voor Dostawa (Borek x Borowina) Gefokt op 
Michalow Stud (PL), eigenaar Klarenbeek Arabians en 
gereden door Aurid Muskee.

Derde werd Aurilla Rose (Aurilla Gold x Naomi Rose),
bereden door de eigenaresse Hinke v.d. Werf en gefokt 
door Quest Arabians.

In de volgende rubriek werden de jaarlinghengsten voorgesteld.
Eerste werd Al Ayal AA (Al Ayad x The Vision HG). 
Gefokt door Ariela Arabians IS en in eigendom van Al Ayal 
Partnership (DL). 2e Silverado OS (Ajman Moniscione x 
Swana) F/E: Gestut Osterhof (DL). 3e Muranas Jayed
(Major x Jana El Bri) F/E: Murana Stud (DL).

Bij de 2-jarige hengsten was de plaatsing als volgt:

1 Aja Justified (WH Justice x Aja Beneja) F/E: Hickford, (VK) Na een gezellige “Breeders Party” na afloop van de show op 
2 Echo Adonis (Al Maraam x Echo Kallisto) F/E: Chrynno zaterdagavond begon de show op zondag met een goed gevulde 
Palace Stud (PL). 3 Rectors Ramino (El Amin x Essita) F/E rubriek met jaarlingmerries. Maar liefst 14 merrietjes 
Rector uit België. verschenen in de ring. Op de 1e plaats eindigde DG Sahra

(NK Hafid Jamil x Amouva); fokker Dieter Gerbaulet (DL). 
Hierna was het de beurt aan de hengsten Eigenaar Becker Arabians (DL). 

onder het zadel. Ffalcon (Ffatal Tweede met hetzelfde
Attraction x Nouvelle ) mocht aantal punten als de 

zich als 1e opstellen. Ffalcon nummer 1: Mawee
is gefokt door M. Gamlin, Athba (QR Marc x 

(VK) en in eigendom Trejor IA). Mawee is 
van G. Mihajlovic; hij gefokt in de VS door 

werd gereden door Richard Dewalt.
Aurid Muskee. 2e: Haar eigenaar is 
Aurilla Gold (VK) ATHBA Stud (KSA). 
(Elegant Gold x 3e Al Princess Aliha 
Silver Auriole); (WH Justice x 
fokker Mrs. S. Al Aliha) 
Capewell, (VK). F/E: Al Hambra
Gereden door en Arabians Oostenrijk.Al Ayal AA



Erogant P

Bij de 2-jarige merries was de 1e plaats voor de in Duitsland Thee Magic Capri) F/E: R. Peek. Brons: Vinc F (Kais x Valeta)
door Ute Kuppers gefokte Relaxx (WH Justice x Raven). Haar F/E: Familie A. Kuijf. Forelock's Arabians. 
eigenaar is Arab El Haira uit (DL). Tweede met hetzelfde totaal 
aan punten werd Floressa W (Bishr x Felesta W), gefokt door Na de pauze streden de 4-6 jarige merries om de hoogste eer.
en in eigendom van de familie B. Blaak. Floressa en Relaxx De eerste plaats was voor Marjjana VA (Marwan Al Shaqab x 
scoorden op type gelijk, maar ondanks 3 keer 19 voor beweging Mi Khismitt). Deze prachtige bruine merrie is zeer recentelijk
van Floressa moest ze haar meerdere erkennen in Relaxx die door haar eigenaar Silvatica Black Arabians in Polen
2 keer 19 en een 20 wist neer te zetten. Derde in deze klasse geïmporteerd uit de VS. Ze werd gefokt door Vision Arabians. 
Lothara Bez (Lothar El Nyhl x Nag Olla Bez). Gefokt door 2. Kashida (Psytadel x Petrushba) 277 pnt fokker Gestuet
Otto Berg en in eigendom van Hagen Arabians uit Noorwegen. Osterhof en eigenaar El-Jahara Arabians DK 3. Shajaraa
Vijf deelneemsters in de rubriek 3-jarige merries. (CH El Brillo x Om El Sanadiva) 276 pnt F/E Ralf 
1e WW Gazella (Psytadel x Grenlandia) F/E W- Arabians Heckenbuecker, (DE)
(VK). 2e Mandalai Blu (Marwan Al Shaqab x Al Barbary Fame)
Gefokt in de VS door J. White & V. Shula. In eigendom van Klinkende namen in de klasse merries 7 jaar en ouder.
Wardsonas Arabstuteri  (Zw). 3e was de Italiaanse Amira FAP Hier de Nederlandse deelneemster Karona (Karat x Rigona), 
(Arridamos Al Qusar x Thee Jamaica). Fokker Francesco Aprile. gefokt en in eigendom van de heer L. Schutrups. Karona liet 
Eigenaar Mr Badino (It). zich van haar beste kant zien. De enorm bewegende merrie liet 

de buitenlandse concurrentie achter zich en werd tot grote
De rubriek merrieveulens was een Nederlands onderonsje. vreugde van haar eigenaar 1e geplaatst. 
Vekaisa F (Kais x Veronia) Gefokt en in eigendom van de Tweede, de eveneens prachtige merrie: Love By Design (Versace
familie Kuijf, won goud. Het zilver was voor de QR Marc- x HL Infactuation). Gefokt door Bentley (VS). Eigenaar:
dochter Safeera EL Marc uit Salaa Diva. F/E: J. Vaessen. Forever Arabians, (VK). De derde plaats was voor de Kubinec-

AF Bayuma (AF dochter BB Mara uit Nemara. Fokker: Desire Basile, (DL). 
Umoyo x AF Baya) Eigenaren: Heike en Gunther Scherle, (DL).
F/E: Arabian 
Fantasie mocht Bij de 4-8 jaar oude hengsten een “oude bekende” die al heel 
het brons mee wat heeft afgereisd over de wereld. Ghajariy (Khidar x Esta-
naar huis nemen. Passada) gefokt door J. Mierop . De hengst staat nu in 
Ook bij de Duitsland bij Becker Arabians. Ghajariy moest met een puntje 
hengstveulens verschil Al Fakhir (Mahadin x El Estrella) voor laten gaan en 
was er geen eindigde op de tweede plek. Al Fakhir is gefokt en in eigendom 
buitenlandse van Al Hambra Arabians uit Oostenrijk.
concurrentie. Als derde eindigde de in ons land welbekende MM Sultan
Goud voor Erogant (Kubay Khan x Alaska QQ) Fokker: M. Huisman. Eigenaar:
P (WH Justice x Arabian Fantasie.
Raville P) F/E: J.C. Slechts twee deelnemers in de klasse 9 jaar en oudere hengsten.
van Duijvenbode. Sandhiran (Sanadik El Shaklan x China Moon) was niet te 
Zilver: Shadow's verslaan. Met enorm 
Corrado (MA hoge punten ver-
Shadow El Sher x overde hij de eerste 

plaats. Sandhiran is 
gefokt door Doug

Dahmen in de VS
en eigenaren zijn 

Mr. & Mrs. 
Hickford, Aja 

Arabians,
(VK).

avs magazine
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Senior Merries:
Goud: Marjjana VA (Marwan Al Shaqab x Mi Khismitt), gefokt
in de VS, Eigenaar: Silvatica Black Arabians (PL)
Zilver:Kashida (Psytadel x Petrushba), Fokker: Osterhof,
Eigenaar: El Jahara, (DK) Brons: Karona (Karat x Rigona), F/E:
L. Schutrups

Tweede werd Eternal (Ekstern x Elegantkah), gefokt door Guy
Jamar in België en in eigendom van Klarenbeek Arabians.

Senior Hengsten.
In de Liberty klasse helaas maar een deelneemster, maar het was 

Goud: Al Fakhir (Mahadin x El Estrella), F/E: Al Hambra, AT
zeker de moeite waard om de geweldig bewegende Pools

Zilver: Sandhiran (Sanadik El Shaklan x China Moon), Fokker:
gefokte Dostawa (Borek x Dominika) door de ring te zien 

Doug Dahmen, Eigenaar: Hickford AJA Arabians, GB
walsen. Dostawa werd geboren op Michalow Stud en haar 

Brons: Ghajariy (Khidar x Esta-Passada), Fokker: J. Mierop,
eigenaar is Klarenbeek Arabians.

verhuurd aan Becker Arabians (DL).

Inmiddels was het alweer tijd voor de Kampioenschappen.
Als afsluiting werd er nog gestreden om de titel Best in Show.Junior merries:
Alle Kampioenen presenteerden zich weer in de ring.Goud: DG Sahra (NK Hafid Jamil x Amouva), Fokker:
Uiteindelijk kozen de juryleden voor de prachtige Marjjana VA.Gerbaulet, eigenaar: Becker Arabians, (DL)
Een schitterend evenement weer voorbij. Dank aan allen die deZilver: Mawee Athba (QR Marc x Trejor IA), Fokker: Richard
show mogelijk maakten en tot volgend jaar!Dewalt (VS), Eigenaar: Athba Stud (KSA)
De complete uitslagen kunt u vinden op:Brons: WW Gazela (Psytadel x Grenlandia), F/E: V. Mann-
http://www.lowlandarabiancup.nl/results.htmlWernsten, (VK)

Dostawa

Al Fakhir en Ghajariy

REIS NAAR JORDANIË
Op donderdag 22 oktober rond half vijf 's middags vertrekt een Een deel van deze reis zal te paard worden afgelegd. Bijzondere
groepje AVS-leden voor de reis van hun leven vanaf Schiphol, plaatsen, zoals Petra, Wadi Rum en de Koninklijke Stallen,
om rond kwart over tien aan te komen in Amman, Jordanië. behoren tot de culturele hoogtepunten van deze reis.

Er is plaats voor zestien personen, en er is nog 1 plaats te 
Pieter Stoop heeft met tomeloos enthousiasme en inzet een reis vergeven.
georganiseerd die de deelnemers de rest van hun leven zal Wilt u meer weten over deze sprookjesreis naar het land van
bijblijven. Een reis naar een land met een ongelooflijk rijke duizend en één nacht? Neem dan contact op met Pieter Stoop
historie en tradities die duizenden jaren terug gaan. via stoop5491@hotmail.com of 06-52502303.
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PAARDENTEAM NAARDJINTI

WK HONGARIJE

& INFORMATIEENDURANCENIEUWS

Twee paarden van Team Djinti, zullen binnenkort naar Hongarije vertrekken 
om daar deel te nemen aan het WK Endurance voor Junioren. Team Djinti 
staat al jaren aan de top van de Nederlandse Endurance met diverse 
successen van Anita Lamsma.

D

B

moment net niet afreizen naar Oviedo.Foto C. Linneweever
Layla ara Francina was voor Anita Lamsma de opvolger van

Salomo Djinti. Met deze grootheid reed ze meerdere EK's De paarden Sattarov (Dosator x Savannah) en Layla ara 
WK's en wereldruiterspelen. Met Layla reed Lamsma Francina (Marsh x Royal Kadillah) zijn door de familie 
verdienstelijk de wereldruiterspelen in Aken en het EK in Lamsma ter beschikking gesteld aan Yara de Boer.
Portugal. De deelname van het WK in Maleisië eindigde op De Boer (19) reed tijdens het NK Endurance het paard Layla 
de 4e vet-gate. Ondanks Layla haar 20e levensjaar is het paardjeop de 80 km naar een fraaie eerste plaats. Op dezelfde wedstrijd
nog topfit.eindigde Sattarov onder Lamsma op de 160 km als 5e.
Op zaterdag 5 september zal 's morgens om 7 uur de start zijn Yara kan helaas haar eigen paard Sumaya niet meenemen. 
van het 120 km lange kampioenschap. Dit vindt plaats op de De ruiter is ondanks haar 19 jaar zeer ervaren. Vorig jaar 
Babolna stoeterij in Hongarije.eindigde ze met Sumaya op de eerste plaats op de 120 km 

afstand tijdens het NK. En met dit paard reed ze  het EK in 

Oviedo (Sp) uit. Met Riki's Macho Man, ooit door Lamsma 

aangekocht vanaf de renbaan, maar nu al weer jaren succesvol

met eigenaar Jeanne Linneweever, reed Yara afgelopen maand 

naar een prachtige 1e plaats op de 120km van een poolse CEI. 

In principe zal de Boer Layla ara Francina starten en zal 

Sattarov meegaan als haar reserve paard zijn. 

Team Djinti vindt het belangrijk dat er junior ruiters deel 

kunnen nemen aan zo'n belangrijk internationaal 

kampioenschap. Naast de Boer rijdt tevens Jarmila Lakeman 

met Karimmh van Donna Oudshoorn. Oudshoorn is zelf ten 

gevolge van een blessure uitgeschakeld en zag derhalve haar 

deelname aan het EK voor senioren voorbij gaan. Indien

Sattarov niet ingezet hoeft te worden bij Yara zal hij ook voor

Jarmila als reservepaard beschikbaar zijn. Jarmila en Sattarov

lieten afgelopen jaar al op meerdere  CEI wedstrijden zien als 

combinatie mooie prestaties neer te kunnen zetten, helaas 

kon de combinatie toen door omstandigheden op het laatste 

Door Suzanne van Rijswijk gekoppeld, hierna zal .net de Engelse versie worden.
De komende tijd wil ik voor elke CEI-rider een profielpagina

Begin van dit jaar heb ik de website van Karin Spanjersberg plaatsen met daarin informatie over de ruiter, paard(en) en de 
overgenomen, Karin had geen tijd om de website bij te houden behaalde resultaten. Van bijna alle kaderleden staat er al een 
omdat zij ook al voor een aantal hippische tijdschriften profielpagina op. Daarnaast zal de website een nieuwe layout
artikelen schrijft. krijgen.

Van augustus 2005 tot september 2007 hebben Karin en Endurancesport kan in Nederland nog wel wat extra aandacht 
Marco Santing de website endurancesport beheerd. en naamsbekendheid gebruiken, hier hoop ik ook aan bij te 
Karin verzorgde de tekst en Marco het technische gedeelte dragen!
en de layout. Voor vragen en opmerkingen en het aanmelden van artikelen:
Doel van endurancesport: endurancenieuws en de resultaten endurancesport@live.nl
van Nederlandse combinaties / kaderleden op de CEI 
wedstrijden & kampioenschappen. WWW.ENDURANCESPORT.NL & 
Op dit moment zijn endurancesport.nl en .net aan elkaar WWW.ENDURANCESPORT.NET

Groepsfoto Polen

22

Red.: Familie Lamsma heeft doorgegeven dat Yara de Boer helaas niet 
kan starten op Riki's Macho Man, dit had met de datum van de 
nominatieve inschrijving te maken."
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TE STAL MAARSE

HEMELVAART

DRESSUUR

Op 21 mei was er de jaarlijkse Hemelvaart dressuurwedstrijd. 
Dit keer ook in de Beemster, maar nu bij Stal Maarse van 
Fam. Maarse. Het was een prima accommodatie en de 
dressuurring zag er fantastisch uit met een zeer fijne bodem 
om in te rijden. Hopelijk zal de wedstrijd hier volgend jaar 
weer verreden worden. 

E
De dag werd begonnen met de B-pony's. Beide proeven werdenFoto R. Elzinga en Fam. Stoop
gewonnen door Aïsha Khitanea met El-Fuego Joy (v.Gasir).
Helaas hadden ze geen winstpunten. Daarna was het de beurtEigenlijk zouden er 2 ringen te komen liggen, waarvan een ring 
aan de B paarden. Annelieke Stoop met Amira Lazize (v.Poker)op gras. Wegens de regenbuien kon er niet op het gras gereden
wist beide proeven te winnen. Zij behaalden 191 en 181 worden waardoor alles naar 1 ring verplaatst moest worden en 
punten, de hoogste totaalscore van de dag. In de L1 paardende startlijst op het laatste moment aangepast moest worden.
wist Annemiek Heuzen met Safir (v.Elton) ook beide proevenMevr. T. Kubbe had dit goed geregeld en ook de dag zelf verliep
te winnen. Zij behaalden 180 en 192 punten, wat ook de zeer vlot. Iedere deelnemer kreeg ook nog een zakje 
hoogste totaalscore opleverden. In de eerste proef was er een paardensnoepjes.
gedeelde 2de plaats van 176 punten voor Silvia v/d Veen met 
AF Thabay (v.Kubay Khan) en Karin de Graaf met Rector's
Aristocrates (v.Extreme). In de tweede proef werd Silvia v/d 
Veen weer tweede met 186 punten. 

Helaas vielen er in de M1 geen winstpunten. Beide proeven
werden gewonnen door Ingrid Geurts met Miabka (v.Abdul).
De M2 werd gewonnen door Ilona Bax met AR Sivmayall
(v.Sivmen) met tweemaal 181 punten. In het Z was de winst 
in de eerste proef voor de Z1 combinatie Marjanne de Boer 
met Shakra (v.Radfan). De tweede proef werd gewonnen door 
de Z2 combinatie Marjan Leijenhorst met RH Pajkovski
(v.Focus Khemali).

avs magazine

Silvia v/d Veen met A.F. Thabay

M
leerzame instructiemiddag in Door Marijke Slok Soede
Westmaas omdat Mischa

internationaal schitterde met Mischa nam tussen haar 12e en 21e jaar deel aan 7 Europese
de Arabische volbloeds Mirkkampioenschappen bij de pony's, de junioren en de Young
(geboren in 1975 bij fokkers Riders wat haar maar liefst 7 EK medailles opleverde. Op haar 
familie Suuring v. Blue22e maakte ze de overstap naar de senioren en startte ze voor
Diamond m.Mirre v.Aatik)het eerst Grand Prix.

Toto Modderman koos speciaal Mischa Koot voor deze

DRESSUURCLINIC

MISCHA KOOT

WESTMAAS

O.L.V.

De Commissie van Gebruik organiseerde zaterdag 18 juli bij Manege Flemming in 
Westmaas een dressuurclinic onder leiding van Mischa Koot.

Lisette Vos met Charissa RZA

Annelieke Stoop en Amira Lazize
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Annemiek Heuzen met Safir

en Max van Dennenoord erg goed springen en is dol op een cross, dus een super 

(geboren 1975 v.Sadat veelzijdige merrie die wij hopelijk nog eens op de Arabissimo 

m.Saklia v.KanKan). Zij weet in de all-round terug zullen zien. 

dus als geen ander ons ras te 

waarderen. Naast haar Dingena Andeweg en haar knappe vosmerrie Rih-Saniyya
dressuurcarrière is Mischa (v.Balasjow x m.Riksie) hadden veel publiek, fokkers Fam
als instructrice verbonden Kooiman en Femke Maat (die vroeger gelest heeft bij Manege
aan Academy Bartels, waar Flemming), kwamen haar aanmoedigen. Een hele enthousiaste 
zij met veel succes combinatie, die ons een dag na de clinic liet weten ook een 
trainingsarrangementen startkaart te hebben aangevraagd.
verzorgt in Hoog Mierde. Annemiek Heuzen en haar kasteel Safir X (v.Elton x 

Ondanks het regenachtige m. Cyclamen) hadden op het NK dressuur al de hoogste 

weer zijn alle 12 deelnemers punten van de dag van alle paardencombinaties. Deze

met hun paarden afgereisd combinatie wil serieus werken naar een hoger plan, dus L2 is 

naar Westmaas vlakbij zeker niet hun eindstation. 

Oud-Beijerland. Bij Manege Joke van Velzen en haar al volwassen ogende 4 jarige vos ruin
Flemming werd ik hartelijk onthaald door Dingena Andeweg F.B. Rasputin (v.Nadir I x m.Eptona) beloven veel goeds voor
die daar met haar merrie Saniyya in pension staat. Vanwege de de toekomst. Een werklustig paard dat alles snel oppakt in 
regen besloten we de binnenbak in gebruik te nemen die door de B; Joke die met haar andere Arabier Omar L tevens
Dingena netjes werd afgezet voor toeschouwers. in de Z2 start.

Mischa arriveerde mooi op tijd en brak direct het ijs door te Sophie Baggerman's hoogbenige en elegante bruine Rajesh 

vertellen dat ze Arabieren de mooiste paarden vindt die er zijn. (v.Sivmen B x m.Raquin) loopt de sterren van de hemel. Wat

Ze vertelde dat Mirk aan maar liefst 5 EK's heeft deelgenomen een bewegingen en wat een lossigheid. Ze zijn in een 

met haar en haar zusje Barbara. In die tijd waren Arabieren stroomversnelling in de M2 terecht gekomen en geheel terecht.

heel exclusief en deze 'pony' kwam bij toeval op hun weg. Wat een genot om naar te kijken.

De andere Arabische volbloed waar ze zeer goed mee scoorden, Vera Dopper is toch wel een van de trouwste bezoekers van
was Max. Super fijne 'pony's' die door hun prachtige uiterlijk, AVS Gebruiksevenementen en ook vandaag was zij weer van
hun werklust en hun intelligentie uitblonken. de partij met haar sterk dravende merrie Pirouette (v.Bezmen x 

Haar uitleg was altijd rustig, duidelijk, paardvriendelijk en m.Pironitsja) die haar in de contra-galop soms te snel af is. 

doeltreffend. Ze herkende het hete van de Arabische volbloeden De Z1 lonkt, dus stug doortrainen in het devies.

heel goed en ze prees onze paarden telkens weer dat ze alles zo Ilona Bax en A.R. Sivmayall (v.Sivmen B x m.Zolitha) hadden 

vlot oppakten. Leerde haar KWPN-ers maar zo snel mompelde er tweemaal 3,5 uur reistijd voor over om de les van Mischa

ze af en toe. mee te mogen rijden. Ilona heeft Siv echt helemaal voor elkaar 

in het Z1, hij laat prachtige appuyementen zien en staat scherp Om 12:00 uur beet Lisette de Vos de spits af met de kleine, 
aan de hulpen. Chapeau Ilona!pittige Pools gefokte merrie Charissa RZA (v.Alfa x m.Ber
Nicole Fremeijer's bruine ruin Saroon (v.Sjapoer x m.Zita) die Melodia). Ze had al een paar keer les gehad van Mischa's zus 
op M2 niveau wordt uitgebracht, bleef wat strak in de toplijn Barbara. Lisette heeft Charissa al jaren in haar bezit, maar na 
waar Mischa ze doorheen probeerde te helpen. Ook deze ruinwat aanmoedigingen heeft ze nu toch plannen een startkaart
springt erg graag, maar tijdens de Arabissimo is Nicole al bezet,aan te gaan vragen. 
dus moeten zij dit jaar overslaan.Kelly Polet kwam met de prachtige 4 jarige schimmelmerrie 
Het was een prachtig compliment om van Mischa te horenBess Fanestha (v. Shakaar ibn Sanadiva x m. Ayyala BW) die 
dat zij de nog maar kort onder het zadel is. Kelly vertelde dat Fanestha de 
kwaliteitopvolgster is van haar sporttopper en stermerrie Ducindra (v.
van het Dosator x m. Marindra).
gangenwerkNadine Koo die met haar plaatje Najjar (v. Khidar x m. Narada
van onzeDA) ook in Zwolle meedeed aan de clinic, had Najjar weer
Arabierkeurig voor elkaar. De hengst loopt met zijn 4 jaar al met veel
sterkcadans en balans. Hun eerste winstpunten in de B zijn binnen, 
verbeterddus de toon is gezet.
vond in de Tineke Duinker en haar grote, stoere schimmelruin Rafik (v.
loop der DF Vip x m. NA Koulliya) kregen goede tips over het strenger
jaren. Zorijden van de wendingen en het scherper maken voor de 
stonden de hulpen. Tineke vertelde mij dat ze er naar toe wil werken om 
Arabierenover een paar jaar met Rafik het prestatiepredikaat *D in 
van 'vroeger'ontvangst te mogen nemen. 
nog al eens 

bekend als Monique Bosch' bijrijdster Garbriëlla had de bruine goed 
stekerig en bewegende merrie Thirsa Corvus (v. Saoud v Jonker x m. 

Poteha) gezadeld. De merrie bleef erg gespannen vooral in 

galop, maar liet mooie draf stukken zien. De merrie kan ook 
Sophie Baggerman
en Rajesh
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Door Annelieke Stoop
Foto Chantal Mazzei

Deze vond plaats tijdens de prachtige show, het Egyptian Event
Europe in Lanaken, op de prachtige accommodatie van Slot
Pietersheim. De show werd nu voor de 3de keer georganiseerd
door de  families Oben en Bielen. Dit jaar werd er besloten om 
een dressuurwedstrijd te houden, en deze werd internationaal 
opengesteld. Een super initiatief van de organisatie!

De wedstrijd verliep prima op schema en was perfect
georganiseerd. Ook mijn complimenten aan het jurylid.
Deze man gaf na iedere proef een positieve mondelinge 
toelichting en gaf verbeterpuntjes aan. Hij leek ook echt plezier 
te hebben in het jureren, wat je af en toe mist bij sommige 
huidige juryleden. Ook de show zag er zeer goed uit en deze

De Nederlanders hebben super gepresteerd! De E7 proef werdwas verdeeld over 2 dagen. Op zaterdag scheen er de zon maar 
gewonnen door Annelieke Stoop met Amira Lazize  met een helaas regende het zondag de hele dag. Door de regen waren er 
score van 64,21%. Ook de E5 proef werd gewonnen door een aantal afmeldingen in de dressuur waardoor er uiteindelijk 
Annelieke met een score van 65,24%. De A7 proef werdmaar 3 Nederlanders aan de start kwamen. Deze kwamen aan 
gewonnen door de Belgische deelneemster Caroline Héraly met de start in de proeven E7, E5, L7 en L6.
Bélisaire met een score van 63,18%. Zij won ook de A6 proef
maar dan met TS Gradadell met een score van 61,43%. De L7 
werd gewonnen door Ilona Bax met AR Sivmayall met 
66,45%. Tweede werd Eveline Calis met Sagrand met een score
van 55,48%. De L6 werd ook gewonnen door Ilona met de 
hoogste dagscore van 68,18%! Eveline werd hier wederom weer
tweede met een score van 62,12%.

Al deze scores zullen meegenomen worden voor de Interland
competitie, waar de Nederlandse wedstrijd verreden zal worden
in Sint-Oedenrode op 10 en 11 oktober. Hopelijk mogen wij 
volgend jaar ook weer te gast zijn tijdens dit prachtige 
evenement en zullen er nog meer Nederlanders naar toe gaan!

INTERNATIONALE DRESSUURWEDSTRIJD

TE LANAKENVOOR ARABIEREN

avs magazine

Nicole Freijmeijer met Saroon

Op 2 augustus waren de Nederlandse Arabieren uitgenodigd in België 
voor een Internationale Dressuurwedstrijd. 

vlak, de Arabieren die vandaag meeliepen in de les hadden meer 

knieactie en waren ruimer in de bewegingen. Mischa kon goed 

begrijpen dat ook tussen de paarden goed gescoord wordt. Dat

vond ik echt héél erg leuk om te horen uit de mond van

iemand die met bewegingsmachines op Grand Prix niveau rijdt. 

De dag werd afgesloten met een tevreden gevoel. Alle 

deelnemers bedankten voor de leerzame en gezellige dag en 

twee nieuwe combinaties hebben plannen om een startkaart

aan te vragen. Mischa zien wij graag terug als gastinstructrice

op een van de clinics! Hou de website van het AVS in de gaten: 

www.avsweb.nl

Annelieke Stoop en Amira Lazize

25

Ilona Bax en A.R. Sivmayall
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O
Door Familie Stoop

Op 10 en 11 oktober 2009 wordt voor de achtste keer weer een 
AVS-wedstrijd georganiseerd in Manege de Pijnhorst te Sint-
Oedenrode. We proberen er opnieuw een uitdagend weekend
van te maken. Tevens zijn dit de laatste wedstrijden van de 
AVS-Dressuurcompetitie 2009. De winnaars zullen hier bekend 
worden gemaakt en dit is de laatste kans om nog een goede 
plaatsing te behalen in de eindstand. 

Op zaterdag beginnen we met de Oefenproeven B t/m Z2 
niveau. De combinatie mag één of twee proeven rijden, waarbij 
de jury de beoordeling zal begeleiden door middel van uitleg 
en aanwijzingen na de te verreden proef. De kosten zijn €7

per proef. Na de oefenproeven is er de mogelijkheid om twee
KNHS-proeven te rijden die ook meetellen voor de competitie. 
De kosten per proef bedragen €7 voor de jeugdruiters en voor
de volwassenen €8,50 en zijn van B tot Z2 niveau.
Na de KNHS-wedstrijd zal mevr. H. Hennekens - van Nes in 
de foyer een clinic komen geven. Deze clinic zal onder andere
gaan over gedrag, houding, verzorging/kleding voor het 
voorbrengen op een show en in de dressuur.

Op zondag kunnen er ook twee KNHS-dressuurproeven
B tot Z2 niveau verreden worden, die uiteraard ook mee tellen 
voor de dressuurcompetitie. Het is dus mogelijk om 
4 dressuurproeven te rijden in één weekend!

Tussen de dressuurproeven door is er de wedstrijd Oosters
Gekostumeerd. Deelname hieraan is gratis. Wij hopen op
voldoende deelnemers want het blijft prachtig om te zien!
Op deze dag wordt de uitslag van de competitie bekend gemaakt.

Dit jaar zal er een Interland zijn tussen België en Nederland die 
op zondag plaatsvindt. De Belgische deelnemers zijn zowel op 
zaterdag als op zondag van harte welkom! De eerste scores van
de Interland zijn al bekend en zijn behaald tijdens de 
Internationale wedstrijd te Lanaken in België. Deze scores
zullen berekend worden samen met de scores die tijdens de 
wedstrijd in Sint-Oedenrode op zondag behaald zullen worden.
Degene met het hoogste gemiddelde over de 4 verreden
proeven (2 Belgische proeven en 2 Nederlandse proeven) zal 
de winnaar van de Interland zijn! Er vallen mooie prijzen te 
winnen voor de deelnemers aan de Interland die alle 4 de 
proeven verreden hebben. Wij hopen volgend jaar op nog 
meer deelnemers!

Zet de genoemde datum in je agenda en volg het AVS-web
voor verdere ontwikkelingen. Het inschrijfformulier is via 
www.avsweb.nl te downloaden. De manege is gemakkelijk te 
bereiken via de A50 of andere goede verbindingen. In de foyer
wordt goed voor de inwendige mens gezorgd en er is ruime
parkeergelegenheid voorhanden. Op zaterdag is het ook 
mogelijk om te overnachten. We gaan weer zorgen voor een 
geweldig weekend.

INTERLAND

NEDERLAND-BELGIË

Tijdens het Sportweekend 
Te Sint-Oedenrode:
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teken van het Door Ella Kooiman
Foto’s Pim Valk, Chantal Mazzei, Ella Kooiman Arabische Volbloed

Paard dat al zijn 

veelzijdige kanten Het is een fantastische show geworden in een mooie bosrijke 
heeft laten zien.omgeving met mooi weer, schitterende paarden in een feestelijk 

aangeklede binnenmanege. Veel liefhebbers en belangstellenden De keuring werd

van het Arabische Volbloed hadden de weg naar Manege opgeluisterd met een 

Hogeweg in Raalte gevonden. De hele dag was de tribune bijna Libertyklasse, Ridden 

overvol en velen hadden een plekje rond de bak gevonden. Class merries en 

ruinen en hengsten. Bij de standhouders konden de bezoekers tijdens de show of de 
In de middag was er pauze een moment van rust inlassen. Er was o.a. een tingieter,
een kamelenrace met een imker, borstelmaker en een kraam met moestuinproducten.
diverse deelnemers. Ook waren er stands aanwezig met ruitersport artikelen zowel
Een heel leuke afwisseling en de spanning was tot het laatste speciaal voor het Arabische Paard alsook de reguliere benodigd-
moment aanwezig. Zeker voor herhaling vatbaar.heden. Voor de inwendige verzorging van alle aanwezigen was 

ook ruim aan gedacht. Er waren ook drie kunstenaressen De volledige uitslag wordt gepubliceerd op de AVS website:

aanwezig die hun werk www.absweb.nl Hieronder volgt een korte opsomming van de 

toonden. uitslagen.

Ongeveer 100 De keuring begon met de 1-jarige hengsten. De 1e plaats met 

deelnemers waren er 262 punten ging 

ingeschreven voor de naar Rih-al-Rayyaan 

diverse rubrieken, in een (Vestival x 

tijd van zogenaamde Rih-Marsiani),

recessie een record aantal. fokker/eigenaar

Voor de juryleden de Peter Kooiman van

dames Modderman en Rih Arabians uit 

Zeevenhoven en de heren Goudswaard. Rayyaan 

Husebye en Lacina een had tot aan de rubriek

zware taak om in de van de senior merries 

rubrieken aan de hand 10 jaar en ouder, de 

een verdeling te krijgen. hoogste punten voor

Ook was er de beweging. De 2e 

premiekeuring die plaats met 259 

werden gejureerd door punten was voor Pavesj (Vestival x Palalajka), fokker/eigenaar 

heer Tergau en mevrouw F. Maat van FM Arabians te Fijnaart.

Modderman. Niet te 

vergeten de ridden class Gevolgd door de rubriek 1-jarige merries.
rubrieken waarbij ook de Als eerste met 264 punten mocht zicht opstellen Alaska O. 
veelzijdige duizendpoot (MM Sultan x Othmars Arouba) fokker/eigenaar 
mevrouw Modderman G.B. Heisterkamp te Ootmarsum. Met 255 punten werd
als jurylid werd ingezet. 2e Vestika, (Vestival x Arapka Kossack), ook in eigendom en 
En niet over het hoofd te gefokt door F. Maat van FM Arabians te Fijnaart.
zien de bordendames en Gefeliciteerd met deze goede resultaten in beide rubrieken.
de rekenkamer, petje af 

om de hele dag achter het toetsenbord te zitten, alle resultaten Hierna volgde de rubriek hengsten 2 jaar.

om te roepen en de bordjes op te houden voor het publiek. Winnaar met 261 punten van deze rubriek was LHT Shakil

Ook de vele vrijwilligers die voorafgaande aan de show en (Aja Shakakhan x Mednaia) fokker/eigenaar Comb.

tijdens de show hun niet aflatende inzet hebben getoond. Mede Verheij/Heens uit Lopik. 2e werd met 250 punten E.A, 

dankzij al deze mensen is het een erg leuke dag geworden in het Mirshakhan (Aja Shakakhan x A.F. Mira Belle) fokker/eigenaar 

Comb. Arend/Bartels uit Eelderwolde.

x

NATIONALE C-SHOW OOST 2009

Raalte - Hans en Liedy Groeneveld hadden dit jaar de primeur om in het oosten van het 
land een Nationale C-show te organiseren. Hier gaan maanden van voorbereiding aan 
vooraf door zowel de organisatoren als de vele vrijwilligers.
En wat velen niet wisten was, dat het de trouwdag was van Hans en Liedy Groeneveld!

Alaska O

Rih-al-Rayyaan

Sensatie tijdens de kamelenrace!
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O, WMR Verena en Barika VS. Vervolgens de tweede

geplaatste paarden: Vestika, Verousia F en BB Jhadore. Gold

Champion is geworden Alaska O, Silver Champion Barika VS

en Bronze Champion BB Jhadore.

Bovenstaande was ook van toepassing bij het kampioenschap 

voor de junior hengsten. De eerste geplaatste uit de rubrieken

1 t/m 3 jarigen hengsten was: Rih-al-Rayyaan, LHT Shakil

en Klarc EA. 2e werden Pavesj, EA Mirshakhan en 

A.R. Sinan Azim. Gold Champion werd Klarc EA gevolg

als Silver Champion Rih-al-Rayyaan en Bronze Champion 

was voor LHT Shakil

Om ongeveer 13:00 uur gingen we over op de Ridden Classes.

We begonnen met Riddenclass Merries:

Hier kwam amazone Vera Dopper met N.D.'s Pirouette

(Bezmen x Pironitsja) op een 1e plaats met tevens de hoogste 

punten van alle Ridden Classes. N.D.'s Pirouette is gefokt 

door Hippisch Centrum Alkmaar en in eigendom vanMerries 2 jaar:
O.R.J. Dopper uit Etten-Leur. 2e  plaats met amazone1e plaats met 258 punten: WMR Verena (M.M. Sultan x 
Monica van Duijvenbode in deze rubriek ging naar Raville 'P' Verdjina) fokker/eigenaar A.M. Maclaine Pont-van der Wal
(Durango x Rigona). Een 3e plaats was voor Rafina L uit Laar (D). 2e plaats met 257 punten: Verousia 'F' 
(Balasjow x Athinai) fokker/eigenaar G.W. Luursema uit (Honorrs x Veranda A.6967) fokker/eigenaar A. Kuijf uit 
Saaksum, amazone Lydia Datema.Nieuwkoop.

Uitslag Riddenclass ruinen en hengsten:Hengsten 3 jaar:
De winnaar van deze rubriek met amazone Cheriel Jimmink:1e is geworden in deze rubriek met 268 punten Klarc EA 
Durango (Elton x Libanon Kristal) gefokt door Axe Arabe, (Magnum Psyche x Kudola Kossack) fokker Agropecuaria de 
Krommenie, eigenaar J.C. van Duyvenbode en gehuurd door Moianes uit Spanje en in eigendom van The Kossack Stud B.V.
de Fam. Jimmink. Amazone Marijke Slok Soede mocht met uit Beemster. De 2e plaats met 255 punten ging naar AR Sinan
Biblion (Balaton x Bulon), fokker Tersk Stud Rusland, eigenaar Azim (A.R. Sivmayal x Chantal's Aziza fokker I.M.M. Lopez y 
M.W. Slok Soede, Heerde, de 2e positie innemen. van Breemen en in eigendom van Dirk Bogers uit Eindhoven.
3e werd met amazone Jennifer Heefer A.F. Brunei (Aparan x 

Atalante), gefokt door Arabian Fantasie, Rijssen en in 
Hierna gingen we verder met de Rubriek Merries 3 jaar:

eigendom van A.M.E.J. Heefer-van Lieshout, St. Michelsgestel.
Met een 1e plaatsing met 260 punten Barinka V.S.

Op de 4e plaats met amazone Susanne Libbenga: 
(A.F. Barahbay x Sjabaka) gefokt door E. van Santen en in

Mezo (Etogram x Mesa) fokker M. Nowakoska, eigenaar 
eigendom van E.E. van der Kelen uit Aalsmeer. 2e met 258

S.L. Libbenga te Akkrum. 5e met amazone E. Wijnhout
punten werd BB Jhadore (Amalfi x FA Jada). Gefokt en eveneens

Bess-Ghadir (Al Maraam x Bess-Bashirah) fokker Bessewacht
in eigendom van E.W.Th. Bakker-Berendsen uit Wesepe.

Arabians te België, eigenaar E.M. Wijnhout, Raalte.

Rubriek 7 de Ruinen: Rubriek hengstveulens
Gold Champion: met 258 punten voor A.F Miracle Op de 1e plaats met 264 punten 
(Mir Khan x A.F. Gracia) gefokt door N.F. Ligthert en in en Gold Champion hengstveulen
eigendom van C. van den Berg. Silver Champion: met 255 de zeer brutale en showy
punten werd A.F. Brunei (Aparan x Atalante) Gefokt door Z.A. Imago (E.L. Ninjo x 
Arabian Fantasie en in eigendom van mw. A.M.E.J. Heefer- Z.A. Cafirah) fokker/eigenaar 
van Lieshout uit St. Michielsgestel. Bronze Champion: S. Zonneveld-Fischer uit 
Variant F (Boomerang x Veranda) fokker A. Kuijf te Schiedam. Silver Champion met 
Nieuwkoop, eigenaar C.J. v.d. Heijden-van Haaften, Hengelo 261 punten: Djuno (A.F. Umoyo x 

Kubay-July) fokker T.J. Kuipers,
Kampioenschap Junior merries eigenaar S. Kempenaar uit 
De nieuwe opzet van de kampioenschappen was heel erg leuk. Hichtum. Bronze Champion 
Meteen met het paard de ring in en een rondje draven, met 259 punten: Abamoyo
vervolgens opstellen voor de jury en dan de ring weer verlaten. (A.F. Umoyo x Abakay)
Dit ging zo door tot het laatste paard uit deze rubrieken was fokker/eigenaar G. Bruggin uit 
voorgesteld. Vervolgens werden alle 1e geplaatste paarden in de Ootmarssum.
ring opgesteld gevolgd door de 2e geplaatste paarden.

Liberty
In deze rubriek kampioenschap junior merries mochten Gold Champion VD Farilla
opgesteld worden, de eerste plaatsen uit de rubrieken: Alaska (Mel Rintin x Mel Orilla) eigenaar 

x

x
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Klarc EA

Z.A. Imago
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S. Zonneveld Fischer, Schiedam. Silver Champion A.F. Miracle Kampioenschappen senior 

(Mir Khan x A.F. Gracia) eigenaar C. van den berg, Gouda merries:

Bronze Champion Gershwin (Armani x Littnamala) eigenaar Gold Champion Veruska

I.J. Bossers, Wassenaar Monpelou, Silver

Champion Jinniya Salam

en Bronze Champion werdDe grootste rubriek van de dag was aan de beurt en wat een 
Abakana Kossack.schitterende rubriek, allemaal kleine dametjes die dansten door 

de ring. Een lust voor het oog.
De hengstenrubrieken waar Op de 1e plaats met 267 punten en tevens Gold Champion een 
iedereen altijd toch naar superluxe en zeer typisch 
uitkijkt vanwege het WH Justice veulen Agolden Girl
spektakel en dat altijd Kossack (m.Abakana Kossack)
garant staat voor een goede gefokt en in eigendom van
show, begon met de rubriekThe Kossack Stud BV, Beemster.
4-6 jarige hengsten.2e plaats en met 263 punten 
Winnaar van deze rubriekSilver Champion Habib's Umoya
met 265 punten was (A.F. Umoyo x G.B. Habibi,
A.F. Esquire (Mir Khan x gefokt en in eigendom van
Palotasza), ook deze hengst B. Morees, Amsterdam.
liet zicht uitstekend zien, De Bronze Champion met 
mooie ruime bewegingen263 punten was voor Lethy F 
die door de jury hoog (Psytadel x La Brunette)
werden beloond, een mooie fokker/eigenaar A. Kuijf uit 
hengst met veel Arabische uitstraling. Fokker BrouwerNieuwkoop.
Arabians, Hichtum en eigenaar L.F.S. Metz-Snatager uit Indien 2 paarden hetzelfde eindtotaal aan punten hebben dan 
Blankenham.wordt er eerst gekeken naar de punten voor type, degene die 
Als 2e met 259 punten werd geplaatst de grote forse het hoogst aantal typepunten heeft wint. Als ook deze punten 
N.D.'s Marcan (Marcipan x Amerika) in eigendom en gefokt gelijk zijn dan wordt er naar het puntentotaal voor de beweging
door O.R.J. Dopper uit Etten-Leur.gekeken.

De laatste rubriek van de dag was voor de deelnemers van de Merries 4-6 jaar.
hengsten van 7 jaar en ouder.In deze rubriek met 269 punten was de overwinning voor de 
De 1e plaats met 261 punten was voor de veelzijdige Biblionmooie vos Jinniya Salam (Moshai x Dhana Salam) fokker 
(Balaton x Bulon), gefokt op de Tersk Stud in Rusland en in Comb. R & D Treadwell, Alphen, eigenaar A. Jutting-Wilts
eigendom van M.W. Slok-Soede uit Heerde. Biblion laat zien uit Dalsen. Op de 2e plaats met 263 punten mocht opstellen 
dat een showpaard ook heel erg goed in de sport kan presteren.Rih-Saniyya (Balasjow x Riksie) fokker J.P.A. Kooiman van
Onlangs heeft hij het dressuurpredikaat ontvangen en wordtRih Arabians uit Goudwaard en in eigendom van mevrouw
met succes in de Z1 uitgebracht. De 2e plaats met 261 punten D.C. Hazenberg uit Nieuw Beijerland.
was voor Al Ahmar (Kubay Khan x Langani) gefokt door comb.

J.P.A. Kooiman/C.A. van Schalkwijk te Goudswaard, eigenaar Merries 7-9 jaar
H.R. Zorgdrager uit Vlaardingen.1e met 267 punten werd de mooie rastypische Abakana

Kossack (Balaton x Amunitia) fokker/eigenaar The Kossack
Kampioenschap senior Stud BV te Beemster. Abakana is de moeder van het Gold
hengstenChampion veulen Agolden Girl Kossack.
1e geplaatsten warenOp de 2e plaats met 262 punten mocht opstellen La Brunette
A.F. Esquire en Biblion.(Almonito x Lanizjka) fokker/eigenaar A. Kuijf, Nieuwkoop.
De 2e plaatsen waren

voor N.D.'s Marcan en Merries 10 jaar en ouder
Al Ahmar.Winnaar van deze rubriek met een puntentotaal van
Golden Champion 269 punten en later op de dag ook winnaar van Best
werd A.F. Esquire,Bewegende Paard en Best in Show: Veruska Monpelou (Duval x 
Silver Champion voorDe Monpelou's Charoon) fokker F.A. van Schaik-Tjerkstra,
Biblion en BronzeMeppel, in eigendom van Tanja Valerius, Rohl Duitsland.
Champion werdDe 2e plaats met 258 punten was voor G.B. Habibi (Insjallah's
Al Ahmar.Fayoum x El Layla Walayla) fokker comb. G. Lokerse/B. 

Morees, Exloo, eigenaar B. Morees te Amsterdam.

Een zeer geslaagd
De strijd om het kampioenschap ging tussen alle 1e en 2e evenement, zeker voor
geplaatste merries van 4 jaar en ouder. De 1e geplaatsten waren herhaling vatbaar. Ik ben
Jinniya Salam, Abakan Kossack en Veruska Monpelou, de 2e er in ieder geval volgend
plaatsen waren voor Rih-Saniyya, La Brunette en G.B. Habibi. jaar weer bij, U ook?

x

AF Esquire

Agolden Girl Kossack

Veruska Monpelou
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NATIONALE KEURING BRENGTEASP

IMPONERENDE KAMPIOENEN

Op de fraaie terreinen van het Paardensportcentrum te Emmeloord hield het EASP onlangs 
wederom de jaarlijkse nationale keuring. De weersomstandigheden waren prima en ook 
over de deelnemers en bezoekers viel niet te klagen. 

D
De stijgende lijn zit vooral in het jonge fokmateriaal en daar kan Aiska (Amonza ox x Ralph) van fokker M. Koster te Uffelte een
het EASP, rekeninghoudend met haar korte bestaan, best trots op eerste premie en bezette de eerste
zijn. Het belangrijkste van deze vooruitgang is dat de jonge plaats. Aiska is een zeer charmant en
paarden en pony's specifiek als EASP'ers te herkennen zijn. Ze rijtypisch gebouwd veulen dat goed
staan goed in het evenwichtsmodel en de daaruit voortvloeiende in het EASP evenwichttype staat.
tact en balans in de beweging komen goed tot uitdrukking. Dat type staat ook borg voor goede
Daarbij tonen ze een Shagya/Arabische opdruk en kunnen zich bewegingen en die demonstreerde
prima als allrounders presenteren zoals later op de dag bij de zij met veel gemak.
zadelrubriek allround te zien was.

Het EASP heeft verschillende Arabische Volbloedhengsten erkend Vijf jaar en oudere merries
en wil ook graag een flinke scheut Bij de stermerries ging de fraaie
Arabisch bloed in alle producten Anna (Dosator ox x Valentino) van
zien. We hebben niet voldoende T.W. de Bos te Terwispel met de
ruimte om alle uitslagen te kampioenstitel aan de haal.
publiceren, maar geven toch graag
wat aandacht aan die producten die Best of Show
rechtstreeks van ons bekende Voor de titel Best of Show komen alle 1e geplaatste paarden en
Arabieren afstammen. pony's in aanmerking. Bij de sportpony's ging de titel naar de

D-pony Anna (Dosator ox x Valentino).Bovendien werd deze
De sportpony's merrieveulens merrie, ook in de zadelrubriek gereden door Anna de Bos,
Bij de D-pony's kreeg het veulen uitgeroepen tot beste in de Dressuur pony categorie.Aiska

Anna
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De dressuur- en springruiters vinden Zweden nog een beetje te ver, maar de eigenaren 
en trainers van de Arabische renpaarden kennen de weg over de Oresundbrug al goed.
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DERBY-DAG IN ZWEDEN

Door Hanneke Brand

Op 9 augustus stond de Zweedse Derby op het programma,
een internationale koers voor 4-jarigen over 2400 meter.
Twaalf paarden stonden ingeschreven voor deze mooie koers,
gedoteerd met 100.000 SEK, omgerekend zo'n 10.000 euro,
gesponsord door het Libanese wijnhuis Chateau Ksara.
De helft hiervan voor de winnaar, en daarnaast ook nog een
mooie statiedeken, een enorme beker, bloemen en een lint.

Met 28 graden en een aangenaam windje was het goed toeven
op de tribune van de enorme renbaan in Malmö.
Er zijn dagen waarop alleen wordt gedraafd, er zijn dagen waarop
het programma gemengd is, maar 9 augustus was Derbydag en
werd er uitsluitend gegaloppeerd. Niet alleen de Derby voor
Arabieren stond op het programma, maar op het einde van de
middag werd ook de Derby voor Engelse Volbloeds verreden.
Elf koersen, van 1000 tot 3200 meter boden het enthousiaste
publiek, een kleine 5000 man, een gevarieerde dag. Vele dames

Ondanks dat de Nederlanders ook vorig jaar meermalen inmet hoeden, muziek, een royale prijzentafel, kortom, puur
Zweden de prijzen wegkaapten in de grote koersen, bleefgenieten voor hen die verslaafd zijn aan 'speed'.
het Zweedse publiek trouw aan de eigen fokproducten.
Huizenhoog favoriet in de quote was Sanovagun, gefokt door enDiana Dorenberg was met Sharima afgereisd. Deze goedgelijnde
in eigendom van Mats Genberg, de voorzitter van de Zweedseen sterke merrie van Dormane uit de merrie Seceryna kwam
'DARC'. Hij gelooft in de Amerikaanse bloedlijnen endit jaar al vijf keer aan start; ze werd alle keren geplaatst waarvan
Sanovagun (Top Flyte uit Golmohar) is daar een goed voorbeeldtwee maal als eerste. Sharima is gefokt door en in eigendom
van. Het is een beresterke compacte schimmel.van Cees Mol, die al jaren uitstekende paarden in de baan brengt.
Hij kwam dit seizoen al vijf keer aan start, was daarvan vier maalFrank Nibbering, eerder vooral bekend als de partner van
eerste en één maal tweede en hij was de enige in het veld die alKarin van de Bos, heeft inmiddels zijn eigenaar-trainer licentie
een keer over de klassieke afstand had gelopen. Op papier had hijbehaald en heeft drie paarden in training staan, waaronder
dus zeker de beste kansen.Sankado. Deze grote sterke hengst (Sandokan x Svetlana)

was nog relatief onervaren, aldus Frank; Sankado liep drie keer
Het veld was goed weg en bleef de eerste ronde nog aardig bijdit jaar, werd daarbij 1 x 1, 1 x 2 en 1 x 4.
elkaar. Maar voor het ingaan van de laatste bocht had de groteDus zo onervaren was hij ook weer niet.

De Zweedse favoriet Sanovagun zint op revanche in 

de North European Derby

Sharima, met de goed herkenbare oranje kleuren van Cees Mol,
lag vanaf de start vooraan in het veld



Mats Genberg was uiteraard teleurgesteld, maar zint op revanche
in de North European Derby op Duindigt op 13 september.
Houd de Zweden dus in de gaten!

Ook in Frankrijk wisten verschillende Nederlands gefokte
paarden weer uitstekend e presteren. Zo werd Periander
(Marwan x Poloneze) van mw. De Ruiter-Floor derde in de sterk
bezette Prix de l'AFAC (1900 meter), en werden Gameel
(Amer x Gran) van mw. Kok-Cornet en Sadiq (Marwan x Saklia)
van de eerder genoemde mw. De Ruiter respectievelijk twee en
drie in de Prix de l'Hippodrome in Toulouse, over 2200 meter.

In Nederland kijken de rensportliefhebbers uit naar
13 september, de dag waarop de Futurity Ren 2009 en
de North European Derby worden gelopen.

Wilt u hier meer over weten, of hebt u algemene vragen over
de rensport, schroom niet en neem contact op Hanneke Brand
via DARC@LS-Taalservice.nl of kijk op de site van de
International Federation for Arabian Horse Racing,
www.IFAHR.net.

schifting al plaatsgevonden en liepen de drie genoemde paarden
behoorlijk uit op het veld. De strijd tussen Sharima en
Sanovagun hield nog even aan, met Sankado buitenom, maar
toen zijn Noorse jockey Espen Ski even aanzette, liep Sankado
met overmacht weg van deze twee, om de koers gemakkelijk met
zes lengtes te winnen. Sharima werd tweede, met een lengte
voorsprong op Sanovagun. Vooraf had ik de uitslag al in mijn
programmaboekje genoteerd, maar ik had geen zin om lang in de
rij te staan om mijn weddenschap in te zetten. Wat had ik
achteraf spijt; de uitbetaling voor dit triootje was 1:200.

Frank was uiteraard buitengewoon tevreden met het resultaat en
vertelde na afloop enthousiast: “Ik zag hem voor het eerst toen-ie
drie weken oud was, en zag meteen dat het een heel goeie was. Ik
rij hem zelf, ondanks mijn tachtig kilo en dat
het nu zo goed gaat, is kicken. Het is een kwajongen en hij was
onervaren, maar hij heeft veel geleerd dit weekend”.
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200 meter voor de finish was duidelijk dat Sankado zou winnen!

Prijsuitreiking Zweedse Derby, Frank Nibbering wordt
geïnterviewd door de Zweedse media.
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NEDERLANDSE SUCCESSEN IN

HET BUITENLAND 
Op de Internationale B-show in Ströhen is Nafiesa Malaika naar Kwestura,
1e geworden in de jaarling-merrie rubriek . Tijdens het maar Karona heeft
kampioenschap moest ze Fedora RG en Marhnika voor zich de Nederlandse trots
dulden en won uiteindelijk de Bronze Medal. meer dan verdedigd.

Nafiesa Malaika is gefokt

en in het bezit van Onze hartelijke
Nafiesa Arabians, felicitaties aan beide
zij is afkomstig van trotse eigenaren!
de hengst Ajman

Moniscione uit de

merrie Kenelm Mona

Ghalia van Monogramm.

Tijdens het weekend van 8 augustus won de ons aller bekende

Karona van de familie Schutrups haar rubriek in de goed bezette

A-show in Hasselt. Het merriekampioenschap ging uiteindelijk

Bent u op een buitenlandse show geweest en heeft uw paard
goed gepresteerd?
Indien 1e in zijn of haar rubriek, of nog mooier, kampioen
of reserve-kampioen, dan maken we daar graag melding
van. Mail de uitslag door naar het stamboek, info@avs.com
graag met foto.

Nafiesa Malaika

Karona
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Door Annelieke Stoop mindere punten van de merrie kan verbeteren. Dat betekent

een studie van de bloedlijnen en de hengst niet alleen op
1. Kunt u zich even kort voorstellen? de keuring bekijken maar ook thuis. Daar zie je de hengst in
Ik ben Adri van der Velden, 57 jaar en woon in Groenekan, zijn eigen omgeving en kun je hem nog beter beoordelen.
een dorpje ten noordoosten van Utrecht. Bij de meeste Karakter vind ik ook belangrijk en inteelt proberen we zoveel
AVS-leden die shows bezoeken beter bekend als de stem mogelijk uit de weg te gaan. Het blijft natuurlijk super
achter de microfoon tijdens de keuringen. spannend of je het beoogde doel ook bereikt.

Over de twee veulens van vorig jaar zijn wij zeer tevreden.
2. Wat is uw betrokkenheid met het Arabische

Volbloedpaard en hoe is dat zo gekomen?
6. Hoe bereidt u uw paarden voor op een show?

Ik ben alweer jaren liefhebber en eigenaar van Arabische
Eigenlijk bestaat onze voorbereiding slechts uit goed voeren,

Volbloed paarden. Opgegroeid met Shetlanders, New Forest
af en toe aan de longe en natuurlijk leren we ze netjes aan

pony's en later halfbloed Arabieren.
de hand op stellen en aan de hand te draven. Verder uiteraard

Begin zeventiger jaren kwam de eerste Arabische Volbloed
schoon gewassen. Een gezond paard glanst normaal gesproken

bij ons op stal. Dit was het hengstveulen Tamarak (v.Berak
vanzelf.

m.Tahiti) die mijn vader in 1971 tijdens een vakantie in Vroeger showden wij veel, nu nog zelden. Ik zie paarden liever
Wales kocht. in de wei. Door de professionalisering van het voorbrengen,
Van jongs af aan ben ik lid van een landelijke rijvereniging

het scheren van de veulens waardoor de paarden onnodig
en destijds heb ik ook wel wat wedstrijden gereden maar

veel op stal staan, liep bij ons het enthousiasme terug.
het maken van een bosrit was en is nog steeds mijn

Wel ben ik met mijn merrie Gertruda (v.Drug m.Gardina)
grootste plezier.

in 2002 naar de premiekeuring geweest. Zij kreeg een

definitieve 1ste premie.
3. Welke bloedlijn spreekt u het meeste aan?

Vorig jaar heb ik mij door de eigenaar van de vader van
Wij hebben door de jaren heen paarden met verschillende

mijn hengstveulen Gassur (v.MM Sultan m.Gertruda) laten
bloedlijnen op stal gehad. Momenteel hebben we paarden

overhalen om naar de Nationale Keuring in Renswoude te
met Russische bloedlijnen, merries met veel uitstraling,

gaan waar hij tot mijn plezier tweede werd.
goed gebouwd die uiteraard gereden worden.

Meer recent werd in St. Oedenrode een ander veulen van
Met andere woorden, dit soort rijtypisch gebouwde Arabische

Gertruda, Grafite (v.Karat), nu in bezit van Carola Hansen,
Volbloed paarden hebben dus mijn voorkeur. Als ik zo in

bestgaand rijpaard.
onze wei rondkijk geniet ik van wat ik zie.

4. Fokt u met een bepaald doel

voor ogen en hoe probeert u dat te

bereiken?

Zoals gezegd is het doel voor mij

het fokken van een goed rijpaard

met rastypische kenmerken, dus

vanzelfsprekend

goed beenwerk en goede gangen.

Na enkele jaren niet gefokt te

hebben besloten we twee jaar

geleden twee merries te laten

dekken. Twee mooie gezonde

veulens zijn het resultaat.

5. Hoe bepaalt u welke hengst

het beste geschikt is voor een

bepaalde merrie?

Wij zoeken een hengst die de

10DE VRAGEN AAN...NIEUWE

ADRI VAN DER VELDEN
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7. Wat is het mooiste/leukste moment dat u ooit heeft functie en dat allemaal naast een reguliere baan en
meegemaakt met de paarden? dan ook nog die tijdrovende hobby ernaast: paarden.
Mooie momenten zijn natuurlijk de geboortes van de veulens. Veranderingen moeten door de leden aangegeven worden.
Wat een heel leuk en vooral ook spannend moment was: Uiteraard is de ALV hier een goede gelegenheid voor.
1974, de goedkeuring voor de dekdienst van onze eerste Internationaal zou ik graag de keuringen paardvriendelijker
Arabische Volbloed hengst, de al eerder genoemde Tamarak. willen zien, in Nederland treedt de DC hier gelukkig goed
Vol spanning zaten we met de familie in de veemarkthallen tegen op.
van Utrecht op de tribune toen Tamarak de ring in kwam. Iets wat mij tegen de borst stuit is het fenomeen embryo
Toen was het gebruik dat als de bolhoed werd geheven de transplantatie. Gebruik de merrie niet als een kip op een
hengst goedgekeurd was. Ik had meer oog voor de bolhoed legbatterij maar probeer terug te gaan naar het moment
dan voor de hengst. Wat een geweldig gevoel toen de bolhoed waarop en waarom je ooit met paarden bent begonnen.
omhoog ging en de hengst dus was goedgekeurd.

10. Tot slot: Welke goede raad zou u de jeugdleden van
8. Hebt u wel eens specifieke karakterproblemen

het AVS willen meegeven?
meegemaakt met paarden en hoe heeft u deze opgelost?

Kijk rond, leg je oor te luister, lees boeken, ga op bezoek
Echt grote problemen heb ik nooit gehad. Met het karakter

bij fokkers die al wat langer bezig zijn met fokken en probeer
van mijn merrie Gertruda had ik het in het begin wel

daar van te leren.
moeilijk. Ze was erg afstandelijk. Maar 3 dagen samen

Doe mee aan of kom kijken op de amateur keuring.
naar Drenthe op cursus bij Emiel Voest deed wonderen.

De uitleg over de paarden is zo leerzaam.
Onze ervaring is dat het Arabische Volbloedpaard veel

Houd ook in de gaten wat bijvoorbeeld de fokadvies-
makkelijker is (in) te rijden dan andere rassen.

commissie organiseert. Wat mij bij die avonden opvalt, is

dat voornamelijk de oude garde aanwezig is terwijl je juist9. Wat zou u anders willen zien binnen de

Arabierenwereld en/of het AVS? Hoe zou u dat veranderen? zou verwachten dat nieuwe jonge leden dit interessant
Ik weet dat het verenigingsbestuur veel tijd stopt in hun zouden vinden.

6 september 2009 vanaf 13.00 uur 27 september 2009

10 en 11 oktober 2009

12 september 2009

22 t/m 30 oktober 2009

12 en 13 september 2009
7 en 8 november 2009

1 november 200913 september 2009

8 november 200913 september 2009

4 t/m 6 december 2009

26 en 27 september 2009

Open dag Arabian Stud Europe & Sprave Arabians DAWRA NK, Mariënheem
Presentatie van fokmerries, dekhengsten en veulens
Adres: Hurlerstrasse 101 - Rees-Millingen

Sportweekend Sint Oedenrode, Manege de Pijnhorst,
Sint Oedenrode

AVS Dressuurclinic o.l.v. dhr. Wientjes
KNHS Centrum, Ermelo

Jordanië-reis o.l.v. Jezra Travel

National Championship Show,
Europese Kampioenschappen Show, Verona - ItaliëKNHS federatiecentrum, Ermelo

DAWRA Fall Show i.c.m. WRAN C, SaasveldDAWRA AVS Western Riding Cup 2009, Ermelo

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, Show & Riding Competition, Aken - 

Duitsland

AVS EVENEMENTENKALENDER 2009

avs magazine
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BELANGRIJK

PAARDENMARKT
RUBBER OP ROL EN MATTEN

Gecertificeerd PAARDENTANDARTS ELLES HETEM.

Mendurance ZONDER BIT

, nw./gebr., ter bescherming

van uw paard, tev. drainagemat, antislipmat, oploopmat, kunst-

stofplanken, meer info: (0224) 57 14 68, www.bosrubber.nl

Gebitscontrole gratis. Tel. (06) 33 93 38 79,

www.paardengebitsverzorger.com

heeft een lagere hartslag, een hoger

tempo. Zien is geloven. Kijk op www.bitloos.nl
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