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D
en de Nationale Kampioenschappen. 

Wij hopen op een grote opkomst en een positief resultaat wat 

betreft deze voorstellen.

Namens het Bestuur

Marianne Dijkman, voorzitter

Alle drukte rondom de shows is weer voorbij. Organisatoren,

vrijwilligers en het stamboekkantoor hebben overuren gedraaid 

en het Bestuur dankt allen voor de grote inzet om het geheel 

goed te laten verlopen.

De laatste show - de Nationale Kampioenschappen - was weer

een voorbeeld hoe veelzijdig ons Arabische Volbloed is mede 

door de Ridden Class en het Westerngedeelte. Ook het 

uitreiken van de fok-, ster- en sportpredikaten droegen

daaraan bij.

Nu kunnen wij ons nu weer voorbereiden op het nieuwe

seizoen. Tijdens de tweede ledenvergadering op 27 november

a.s. wil het Bestuur dat de leden zich onder andere uitspreken

over over de verandering m.b.t. de hengstenkeuring en de 

wijzigingen in de  inschrijfvoorwaarden voor de Nat. C-show
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O
Op het prachtige en ruime oefenterrein van V&M stables in 
Ursem, biedt de Commissie van Gebruik van het AVS de mo-
gelijkheid om met je Arabisch Volbloed op zondag 8 november
2009 een les te volgen bij Rom Vermunt. Rom Vermunt is een 
super enthousiaste trainer die zelfs onzekere ruiters aan het 
springen krijgt.

Diverse uitdagende maar ook simpelere hindernissen, op- 

en afsprongen van verschillende hoogtes, vaste natuurlijke 
hindernissen en een watersprong, het is er allemaal! We probe-
ren een en ander zo in te delen dat er groepjes van maximaal 
drie combinaties worden gemaakt voor beginners en 
gevorderden. De les kost slechts € 20,-

Deze trainingen zijn een voorbereiding op het rijden van een 
samengestelde wedstrijd. Je kan ook meedoen om samen met je 
Arabier kennis te maken met het rijden in het terrein, je hoeft 
geen cross-ervaring te hebben. Springervaring en enthousiasme 
om het eens te proberen is voldoende.

De voorwaarden:

- Deelnemers dienen lid of donateur te zijn van het AVS
m.u.v. minderjarige deelnemers (daarvan dient de eigenaar 
van het paard of ouder lid of donateur te zijn van het AVS).

- Deelname aan deze training geschiedt geheel op eigen risico.

- De organisatie, instructie en terreineigenaren is/zijn niet 
aansprakelijk voor ontstane schade en ongelukken in welke
vorm dan ook.

- Het dragen van een veiligheidscap of helm is verplicht.

- Het dragen van een bodyprotector wordt sterk aanbevolen.

- Minimum leeftijd voor deelname is 10 jaar.

Voor meer informatie of inschrijven:
info@hoogenbandarabians.nl of 06-53489511
(Stefan v.d. Hoogenband) Inschrijving sluit op 5 november.

CROSSTRAINING

COMMISSIE GEBRUIK
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E
veel dressuurruiters nog best lastig. Laat je benen los, laat je Door Jolanda van

Duyvenbode handen los. Voor het onderdeel 'sturen' liet Paulette eerst de 
Foto’s Jos Karouw deelnemers elkaar even door de kantine sturen. Om te laten 

voelen hoe je je paard richting aangeeft en laat stoppen. 'Leg je 
Een dag, onder leiding handen aan de zijkant van de schouders van de ander. Stuur de 
van lesgeefster, jurylid ander naar links en rechts door met je 'buitenhand' te duwen.
en DAWRA-voorzitter Voor het stoppen hield 'het paard' de ogen gesloten en kon zij 
Paulette Zorn. Een dag door de druk voelen wanneer in beweging te komen, te stoppen 
georganiseerd met het of achteruit te gaan. En gelukkig zijn er nog de foto's.
idee om iedereen die Aan het einde van het theoriegedeelte stonden er nog wat 
nieuwsgierig is naar het filmpjes klaar, met beelden van het NK Western, zodat Paulette
Westernrijden, eens te nogmaals de verschillende disciplines kon laten zien, samen met 
laten proeven aan alle wedstrijduitleg. Gezien het feit dat Paulette zelf erkend jurylid

facetten. En, nog belangrijker, om veel misverstanden rond het is, kon zij enkele nuttige wedstrijdtips geven. Altijd handig.
westernrijden bij mensen weg te nemen. Binnen de 

Arabierenwereld en bij veel dressuurruiters is in algemene zin Na de ingelaste lunch was het tijd om de paarden van de trailers 
niet veel bekend over deze discipline van de paardensport, of of uit de stal te halen. Een mooie gelegenheid voor de 
wordt door het gebrek aan lesgevers, informatie of benodigd- bestuursleden van de DAWRA om alvast alle spullen te 
heden de stap naar de westernsport niet snel gemaakt. En daar verzamelen. Resultaat: een lange bakrand vol met 
willen wij als bestuur natuurlijk graag iets aan doen. westernzadels, pads en hoofdstellen.
Na het regelen van de locatie, inventariseren van voldoende Eén voor één druppelden de deelnemers met hun paard
optoming, inhoud geven aan een clinic en het maken van een binnen. Eerst even een rondje lopen in de bak, daarna bekijken 
speciaal 'Snuffellogo', konden we aan de snuffeldag beginnen. of er een passend zadel tussen zat. Meestal duurt het natuurlijk 
En er is genoeg gesnuffeld! Door de ruiters én paarden. De dag even voor je een perfect passend zadel voor jou en je paard hebt 
werd gehouden bij de White Socks Stables, in Huis ter Heide. gevonden, maar 
Gezellige locatie, mooi centraal gelegen en mogelijkheid tot we zijn voor de 
gebruik van kantine, binnenbak en stallen. verschillende
Paulette zorgde ervoor dat er voor het rijden een duidelijk en combinaties
uitgebreid theorieonderdeel werd gegeven. 'Wat is western- tijdens deze
rijden'? 'Welke disciplines zijn er'? 'Wat houden deze snuffelmiddag
verschillende disciplines in'? En, vooral voor de dressuurruiters aardig geslaagd. 
erg belangrijk: 'wat zijn de verschillen tussen westernrijden en Ook de opkomst 
dressuur'? Zo mag de beugel onder de bal van de voet of tot de qua publiek was 
hak in de beugels, in plaats van met de teen in de beugels, de goed. Volgens
teugel in de volle hand, in plaats van tussen de ring- en sommigen
wijsvinger, er wordt gereden met vlakke hals en meer zelfs hoger 
achterhand, in plaats van oprichting, etc. etc… Maar het dan tijdens 
allerbelangrijkste is natuurlijk het LOSLATEN. En dat is voor Arabissimo.

SNUFFELDAG EN

VOOROORDELEN WEG

OVERTUIGT

NEEMT

Nadat het idee was geboren lijkt er een lange tijd voorbij te zijn gegaan. 
Maar de laatste zaterdag van augustus was het dan eindelijk zover: 
de DAWRA Westernsnuffeldag in Huis ter Heide.

avs magazine

Paulette helpt bij het hek
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trailer gezet. En met een 

drankje na afloop werd

er geproost op een, in 

onze ogen, erg geslaagde 

dag. De sfeer was heel 

rustig en relaxed. Alle 

paarden waren erg braaf,

ook degene die voor

het eerst 'op pad' waren.

'Als dit toch eens 10 jaar 

geleden mogelijk was 

geweest, dan had dat voor mijzelf en mijn paard heel wat 

gescheeld', een zin die ik tijdens en na afloop van de snuffeldag 

van verschillende DAWRA-ruiters heb gehoord. En het klopt 

inderdaad: Veel ruiters hebben vooral in de beginperiode van de 

DAWRA minder begeleiding gehad. 

We hopen dan ook dat de stap tot het daadwerkelijk wedstrijd

rijden voor de deelnemers op deze manier minder groot wordt.Ondanks dat de 
Zij hebben nu met iedereen kennis kunnen maken, en een snuffeldag op 
goede basis gekregen om van daaruit verder te leren.dezelfde datum werd
Voor ons als bestuursleden is het natuurlijk erg fijn om je eigen gehouden, was het 
sport uit te leggen en dat de reacties daarna zo enthousiast zijn. aantal inschrijvingen 
Als ik naar de reacties van de deelnemers kijk word ik helemaal aardig hoog.
blij: Cindy Bijl gaf bijvoorbeeld aan naast een supergezellige

dag, vooral erg veel geleerd te hebben. En zij houdt zeker in Nog even de 
gedachte om hier verder mee te gaan. Claudia Mertens werdSnuffelaars
tijdens het afgelopen DAWRA-weekend al 'overtuigd', maar gaf voorstellen: Cindy Bijl
aan met de aanwijzingen een tijd vooruit te kunnen. En ik ga met de hoogbejaarde
helemaal mee met haar stelling dat er ontzettend leuke, en merrie van 25, Ravita 
zeker potentievolle paarden mee hebben gereden. In mijn ogen Cantref; Arina Sepers
hadden inderdaad de ruiters en ook de paarden talent. met de 10-jarige ruin
Conclusie bij velen was toch: het ziet er gemakkelijker uit dan Pentar. Niet te 
het eigenlijk is... Gelske zei na afloop dat het erg leerzaam was, verwarren met 
en toch moeilijker dan ze had verwacht.Penthor; Marsha van
En Jol verklaarde dat ze, als ze haar prestatiepredikaat in Leeuwen met haar 7-jarige merrie Ymea F; Maartje Leliveld
de dressuur heeft behaald, de overstap naar het westernrijdenmet de 7-jarige merrie Yasmila; Anne Marie de Jong met haar 
zeker zal maken. Kijk, dat vinden wij nou fijn om te horen…12-jarige ruin Munir; Sandra Rood met de 5-jarige merrie 
Het is voor ons erg mooi als er inderdaad ruiters zijn die Angel First Lady; Gelske Oud met haar 8-jarige merrie A.F.
straks de overstap vanuit de dressuur zullen maken. MaarFarah Dibah; Amy de Dood met de 18-jarige New Forest
daarnaast is ons doel merrie Karmalita; en Claudia Mertens met haar 14-jarige 
vooral geweest om alle merrie Nadra.
misverstanden weg te 

nemen. En om de Tijdens het praktijkgedeelte legde Paulette uit, hoe je begint 
deelnemers zich thuis, met dat 'loslaten'. Ook kwam de oefening van het lopen op een 
en vooral welkom te rechte lijn, met losse teugel voorbij. Door middel van pionnen 
laten voelen in onze, al en balken werd het sturen onder de loep genomen.
zeg ik het zelf, altijd Na een stuk pleasure en een horsemanship proef was het tijd om 
gezellige en passievollede trail te oefenen. En dat betekende voor de bestuursleden om 
club.ook weer in actie te komen. Zij stonden bij ieder onderdeel om 

eventuele hulp en uitleg te geven. Een walk-over, jog-over, brug,
Iedereen bedankt vooreen L-achterwaarts, sleutelgat, vierkant, side-pass: de meeste 
de deelname en voortrail-aspecten passeerden de revue. Opvallend was dat alle 
het laten slagen vanpaarden rustig waren en ook daadwerkelijk door het hek en 
deze dag!over de brug kwamen. Als ik dat vergelijk met mijn eigen eerste 
Graag tot ziens dus trail-proefje is daar iets minder soepelheid bij voor te stellen… 
op een volgendeNa enkele rondjes van de deelnemers door het trail-parcours, en 
DAWRA Snuffeldag,na alle onderdelen gereden te hebben, werd de dag op een 
(oefen)wedstrijd of mooie manier afgesloten met een groepsfoto. Zadels en hoofd-
clinic!stellen werden weer in de auto's geladen en paarden op de 

Claudia Mertens en Nadra

Marsha van Leeuwen en Ymea F

Angela geeft uitleg
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ARABISSIMO

Door Shannon van den Hoogenband Gipsy H had opgesteld, moesten we een driehoek stappen en 
daarna mocht ze los. We hadden gekozen voor “I was made 
for loving you” van Kiss. Gipsy H liet zich goed zien en was Na wat file te hebben gehad, kwamen we rond 19.00 uur aan 
makkelijk te pakken. Daarna kwam de prijsuitreiking vanop het terrein. Meteen Gipsy H uitgeladen en opgezadeld, en 
de Biathlon: Gipsy H en ik hadden een 3e prijs gehaald haar op de renbaan gereden, aangezien ze haar beweging nog 
in de Biathlon.moest krijgen voor die dag.
Aan het einde van de dag was het 3e onderdeel, de speed. Terwijl ik aan het rijden was, gingen mijn ouders en mijn 
Vorig jaar durfde ik Gipsy H nog niet echt te laten gaan, vriendin de tentjes opzetten. Toen ik klaar was met Gipsy H, 
vooral in de bocht niet, maar dit jaar wist ik wat er komen waren mijn ouders ook klaar; we moesten natuurlijk ook nog 
ging. Ook Gipsy H wist het en we gingen in een tijd van 25.71 eten, het eten werd lekkere pannekoekjes, zelfgemaakt op een 
de renbaan over. Ik was ongeveer 6 seconden sneller dan voriggaspitje. We stonden met de tentjes gezellig naast Silvia en 

jaar! Met de speed werd ik 3e van de Jeugd
ruiters.  Na de speed was ook de prijsuitreiking
van de Triathlon, Gipsy H en ik hadden de 1ste 
prijs met Triathlon jeugd. 

Na de prijs-uitreiking was de barbecue en dat 
was heel gezellig. Aangezien er geen toetje was 
en we dat toch wel misten, zijn Teun Kubbe,
mijn ouders en vriendin de auto ingestapt en 
naar de MC Donalds gereden om daar een 
lekker ijsje te halen.

Zondagochtend begon de dag met het springen 
om 10.00 uur. Als eerste was er oefenspringen, 
daar deed ik niet aan mee. Na het oefenspringen 
kwam het springen voor het Arabissimo. Als 
eerste van de jeugd ruiters moest Bibian Simons
met Starwin, die reed een foutloos parcours.
Na Bibian was ik aan de buurt, Gipsy H en 
ik waren ook foutloos. Toen kwam er een 
verhoogde barrage, Bibian ging al eerste, die had 
4 strafpunten in de barage. Na Bibian mocht ik 
weer, ik dacht ik kan beter op safe gaan en 

Robin, die hadden nog een gaspitje voor ons over, zo konden foutloos te rijden. Op hindernis 1 had ik gelijk een balk en 
de pannenkoeken snel gebakken worden. ik wist niet hoe snel ik het gas er op moest zetten. De rest van
Na 's nachts een stormachtige nacht met een tent die bijna de barrage ben ik foutloos gebleven.
omwaaide, brak de ochtend aan. Nadat ik Gipsy H had Toen was het spannend wie had de snelste tijd, Bibian of 
gevoerd, en we ons hadden gewassen en ontbeten, gingen we Shannon? Shannon  had de snelste tijd gereden en was 1ste 
Gipsy H klaar te maken voor de dressuur. De dressuurproeven bij het springen. Na het springen kwam de prijsuitreiking van
gingen voor mijn gevoel niet echt super. Ze viel een keer uit de de Quadrathlon jeugd. Gipsy H en ik hadden hier de 1e plaats.
galop en sprong over, maar de jury waardeerde het voor een 
1ste en 2e plek. En in het totale jeugdklassement werd ik 3e. Na de prijsuitreiking liepen we met zijn allen het cross
Na de dressuur hebben we Gipsy H even op stal gezet en parcours, daarna zadelde ik Gipsy H op om vast los te rijden. 
wat voer gegeven, wat ze niet wilde eten, dus maar een Als eerste van start bij de cross ging Silvia v.d. Veen met 
paar worteltjes en appeltjes gegeven. A.F. Thabay, Silvia en A.F. Thabay hadden een foutloze cross.

Daarna was de beurt aan Eveline Calis met Sagrand, het was 
Na anderhalf uur hebben we Gipsy H opgemaakt en daarna een spannende strijd, want als Eveline ook foutloos zou zijn,
zijn we richting de binnenbak gegaan voor de liberty. Stefan zou het nog spannend worden ook met de plaatsing voor de 
van den Hoogenband zorgde voor de muziek en tijd. Nadat ik All-round titel. Maar helaas had Eveline Calis met Sagrand een 

Vrijdagmiddag uit school vandaan, mijn tas die ik de vorige avond al had 
ingepakt, in de auto gedaan. Mijn ouders hadden de rest van de spullen 
ingedeeld in de auto. Gipsy H ingeladen, opa en oma gedag gezegd en de 
auto in. Daarna een vriendin die mee ging opgehaald en vervolgens gingen 
we richting manege de Schalm te Renswoude waar het Arabissimo de 
komende twee dagen gehouden zou worden.

Gasir

Shannon met Gipsy H in de speed
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weigering, dus dat betekende dat gekomen, ging het goed; met een 
Silvia van de Veen met A.F. Thabay ommetje en halve draai naar achter 
de All-round titel 2009 hadden hadden we een weigering op de 
behaald. waterbak, maar daarna stapte ze de 

waterbak in alsof het niks was. 

Ik zat 8 seconden boven de ideale Na de volwassen was het aan de 
tijd en had één weigering. Dus ik jeugdruiters. Bibian was als eerste 
wist al dat ik de ALL ROUNDaan de beurt, haar paard wilde niet 
TITEL 2009 had behaald met naar de start toe. Toen heeft Eveline
Gipsy H, door de cross gewoonmet Sagrand geholpen om haar bij 
uit te rijden. de start te krijgen. Helaas kwam 

Bibian bij hindernis 1 ten val, en 
dat betekende uitsluiting, maar ze Ik ben heel erg trots op mijn 
mocht de cross wel verder uitrijden. Gipsy H, die deze Allround titel 
Na Bibian was ik aan de beurt met Gipsy H. Gipsy H wilde nou voor het 2e jaar achter elkaar heeft gehaald. Zo'n titel twee
ook moeilijk naar de start toe, ze was heel erg druk. Ze zag keer achter elkaar halen, dat durf je van te voren niet aan te 
steeds de andere paarden weggaan om te crossen en Gipsy H denken.
dacht zelf natuurlijk “ik wil ook”. Eenmaal bij de start Iedereen bedankt voor dit geweldig succesvolle weekend!

Foto’s en tekst mee voor alle kampioenschappen, uiteraard jeugd en volwas-
Robin Elzinga senen gesplitst. De Arabissimo wordt afgetrapt met een dressuur

wedstrijd. De ruiters rijden op het eigen KNHS-niveau.
Vrijdagmiddag De jeugdruiters reden nette proeven, maar er vielen helaas 
verschenen de maar weinig winstpunten. Brenda Willemse met Expresso (Z1) 
eerste ruiters op (FS Eternal Flame x Bint Edykta) wist de jeugd dressuur met 
het terrein waar het hoogste gemiddelde percentage te winnen. Bij de volwassen

zij hartelijk werden ontvangen door Tini Kubbe. Zelfs voor barstte direct de strijd om de diverse kampioenschappen 
assistentie bij het opzetten van tenten draait Tini Kubbe haar los en werd door diverse ruiters een fundament gelegd voor
hand niet om. En gelukkig maar, want de avond bracht slecht de eindstrijd. Annelieke Stoop met Amira Lazize (B) 
weer met hevige windstoten. De tenten en caravans hadden (Paroeska x Poker) behaalde het hoogste gemiddelde percentage
het zwaar te verduren, maar stonden 's ochtend gelukkig nog gevolgd door Silvia van der Veen met A.F. Thabay (L1) 
allemaal op dezelfde plek. (Kubay-Khan x AF Antha) en Eveline Calis met Sagrand (M1) 
Dit jaar was de puntentelling aangepast en deden alle ruiters (Grand x Savanna).

29 en 30 augustus was het eindelijk weer zover dat de 
Arabissimo mocht worden verreden. Net als vorig jaar 
vond dit evenement plaats op HC de Schalm in Renswoude. 

ARABISSIMO 2009

Annelieke Stoop op  Amira Lazize

Eveline Calis met Sagrand tijdens de speed
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pakte zij in dit parcours ongelukkig een balk mee, waardoor
Silvia van der Veen eerste werd.

Bij jeugd moest er een barrage worden gereden en werd er 10 cm
verhoogd. Bibian Simons startte als eerste en nam vroeg in de
barrage een balk mee. Hierna versnelde ze, om in ieder geval
een zo scherp mogelijke tijd neer te zetten. Shannon v.d.
Hoogenband startte daarna, maar verslikte zich in de eerste
sprong van de barrage en gaf onmiddellijk gas. Echt hard ging
zij foutloos over de overige hindernissen en wist met een snellere
tijd Bibian Simons voor te blijven. Shannon v.d.Hoogenband
met Gipsy H werd hierdoor jeugdkampioen Quadrathlon. Bij de
volwassen was dit een gedeelde eerste plaats voor Eveline Calis
met Sagrand en Silvia van der Veen met A.F. Thabay. BeideHet puntentotaal van liberty en de dressuur geeft de uitslag van
ruiters hadden twee van de vier wedstrijden ten opzichte vanhet eerste kampioenschap. De liberty bij de jeugd werd
elkaar gewonnen. Het allround kampioenschap zou pas wordengewonnen door Cheriel Jimmink met Durango (Elton x
beslist met de cross.Libanon Kristal). Bij de volwassen werd deze plaats gedeeld door
Na het springen was de cross aan de beurt, wederom bestredenDebbie van der Wal met Sacha's Bashuk (Naryshkin x
dezelfde jeugd en volwassenen ruiters elkaar. De cross was eenBoesjinka) en Kelly Polet met Bess Fanestha (Shakaar ibn
leuk ruim parcours met uiteraard een paar flinke boomstammenSamadiva x Ayala B.W.). Bij de jeugd werd Eva Cramer met
en een waterbak. De optimale tijd werd gesteld op 2 minuten.Amaretto (Shafeek x MAF Aqaba) kampioen biathlon en bij de
Eerder of later finishen kan strafpunten opleveren.volwassen werd Debbie van der Wal met Sacha's Bashuk
Silvia van der Veen mocht als eerste starten en reed stevig door.kampioen biathlon.
Zij kwam foutloos rond met een tijdsoverschrijding van enkeleNa de dressuur en de liberty was het tijd voor de speed; dit
seconden. Daarna mocht Eveline Calis starten. Zij reed een netonderdeel is, afgezien van de dressuur en de liberty waar iedereen
parcours tot aan een van de laatste, maar ook de moeilijkste,aan meedoet, het drukste onderdeel. Het staat garant voor veel
boomstammen. De boomstam lag als een letter V op de grondkijk- en rijplezier. Dit jaar waren er ook weer meer deelnemers
en kon gesprongen worden als in-uitje, een dubbel met éénvoor de speed en allemaal gingen ze er vol voor. In de eerste
galopsprong of als twee sprongen met een scherpe bocht erin.ronde werd door jeugdruiter Bibian Simons met Starwin
Eveline reed deze niet goed aan en daardoor kwamen zij niet(Sjapoer x Ronora) direct de messcherpe tijd van 24.65 seconden
goed voor de sprong. Na de tweede keer aanrijden nam Evelineneergezet. Diverse combinaties kwamen hier aardig dicht bij in
de sprong als twee losse sprongen die beide netjes gesprongende buurt, maar wisten deze tijd niet te verbreken. Totdat in de
werden, waarna ook zij over de finish kwam. Silvia van der Veenlaatste ronde Eveline Calis verscheen. Ook zij gaf flink gas en
met A.F. Thabay won de cross en daarmee ook het allroundwist de tijd van Bibian Simons met een honderdste (!) van een
kampioenschap bij de volwassen.seconde te verbreken en plaatste zich daarmee eerste in de speed
Bij de jeugd had Shannon v.d. Hoogenband drie onderdelenbij de volwassenen. Eveline Calis met Sagrand won met deze race
gewonnen en Bibian Simons één. Iets minder spannend dan het kampioenschap triatlon. Bij de jeugd was de hoogste
bij de volwassenen, maar met de cross kan er nog van alles gemiddelde score op de triatlon voor Shannon v.d. Hoogenband
gebeuren, waardoor de winnaar nog niet vast stond. met Gipsy H (Chantal's Alcazar x Anjelka). 's Avonds werd er
Helaas voor Bibian Simons ging de cross niet zoals zij gehoopt nog gezellig gebarbecued en nagepraat over de gebeurtenissen
had en finishte zij met teveel strafpunten, dit ondanks dat van de dag.
het met het inrijden wel lekker ging. De overwinning op 
de cross en het allround kampioenschap jeugd gingen naar Op de tweede dag van de Arabissimo staan springen en crossen
Shannon v.d. Hoogenband met Gipsy H.op het programma, helaas waren hiervoor minder ruiters

ingeschreven dan voor de overige onderdelen van de arabissimo
Een pluim voor de organisatie voor dit mooie evenement!en er waren ook nog een paar ruiters

uitgevallen. Hopelijk zijn het er volgend
jaar meer, er is namelijk weer een jaar de
tijd om hiervoor te trainen. Desondanks
zijn deze rubrieken niet minder spannend
geworden.

Bij de jeugd ging het tijdens het springen
tussen Bibian Simons en Shannon v.d.
Hoogenband. Beide ruiters kwamen
foutloos het eerste parcours (80cm) rond.
Bij de volwassen waren alleen Eveline Calis
en Silvia van der Veen ingeschreven.
Silvia van der Veen moest als eerste starten
en reed een foutloos parcours. Eveline
Calis had zich ook ingeschreven voor het
oefenspringen en had het parcours al
eerder foutloos gesprongen, maar helaas

avs magazine

Silvia v.d. Veen met A.F. Thabay gedurende de cross

Shannon v.d. Hoogenband en Gipsy H
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N
Door Josje Dorssers - Mierop Het volgende jaar (2008), besloten Erik en ik dat het wellicht 

beter/leuker was als niet de jur y, maar wijzelf de winnaar 
Naar aanleiding van het hieronder gequote ar tikel, geschreven zouden kiezen. Wij besloten de beker toe te kennen aan een 
door Dhr. Nick Ligthert, in nummer 4 van het AVS Magazine, zeer getalenteerde jongedame, die haar paard keurig voorbracht 
wil ik graag gebruik maken van het recht op wederwoord. en er ontzettend veel lol in had. Wij vonden dan ook dat zij 

een mooie aanmoedigingsprijs verdiende en riepen haar uit tot 
Door: Nick Ligthert winnaar van de cup. Wederom was het geklaag niet van de 
“Aan de beurt waren de 5-6 jarige merries met op de 1e plaats – lucht, van verschillende kanten de ze keer. Dit jaar wilden wij 
in een nek aan nek race – de schimmel Shadhiraah, die met Chris belonen voor zijn enorme inzet en het prima werk dat 
265 pnt, vanwege een betere romp/bovenlijn score, de vos Valeta F hij leverde met zijn paarden. En WEER is het niet goed.
naar de 2e plaats verwees met 263 pnt voor eigenaar A. Kuyf.

Volgens Dhr. Ligthert heeft onze merrie Shadhiraah de Best in 
Voor het tandem Josje Mierop en Erik Dorssers bleef het niet bij Show-titel niet verdiend, omdat zij a) niet de hoogste punten 
de rubriekzege voor hun zelf gefokte en voorgebrachte Shadhiraah. van de dag had, en b) ook haar voorbrenger kennelijk niet de 
Zij werd later op de dag ook Gold Medal Championesse bij de beste was, getuige het feit dat Chris de ze keer met die titel naar 
senior merries en als klapstuk op het eind van de dag als grote huis ging. Wordt hier gesuggereerd dat wij de titel Best in 
verrassing ook nog eens Best in Show. Show op oneerlijke wijze hebben verkregen? Zulke insinuaties 

worden door ons niet gewaardeerd, noch geaccepteerd.
Bluebell Arabians herhaalde daarmee deze titel voor de 4e keer. De jury heeft gekozen, dus als Dhr. Ligthert een probleem 
Kwam dit louter door het voorbrengen? Dat zou niet moeten heeft met de uitslag, moet hij dat maar gaan uitvechten met 
kunnen, want tot Best Handler werd op deze keuring Chris van de juryleden, in plaats van opmerkingen te maken die kant 
Schalkwijk uitverkoren en die ontving de grote wisselbeker nota noch wal raken.
bene uit handen van Erik Dorssers zelf, die deze trofee in het leven 

heeft geroepen en de sponsor er van is. Op deze show wordt de Best in Show gekozen uit de 

kampioenen en dat betekent dat de jur y haar favoriet kiest, 
Waarom stip ik dit punt aan? In alle rubrieken van de dag waren ongeacht het behaalde aantal punten. Z oals we allemaal 
er in totaal maar liefst tien andere deelnemers die hogere punten weten, tellen punten behaald in de respectievelijke klassen niet 
hadden dan de 265 pnt voor de merrie Shadhiraah; oplopend mee in een kampioenschap (waarom zou je anders nog een 
tot 274 voor het hoogste puntentotaal van de dag, die ook nog de kampioenschap houden?), dus dat geldt ook in de ze verkiezing.
hoogste score voor bewegingen had. Tellen die als most important Dat Shadhiraah deze titel kreeg van de jury, heeft niets te 
op zo'n moment niet meer mee? Natuurlijk misgun je niemand maken met het feit dat ik (niet WIJ) haar heb gefokt, niets te 
zijn triomf, maar het publiek blijft achter met vr aagtekens en maken met het aantal behaalde punten in de klasse, het was 
een korte toelichting op de einduitslag zou z eker op zijn plaats geen vriendjespolitiek en geen omkoperij. H et was de KEUZE 
zijn en tevens de winnaar meer glans geven. ” van de jury. En tja Nick, wellicht zijn Erik's voorbrengkunsten 

dusdanig goed dat dat hier het verschil maakte…? M isschien
De prijs voor Beste Handler hebben wij met de beste moeten we voortaan de jury de winnaar van de Best Handler-
bedoelingen in het leven geroepen, omdat we dachten dat cup maar weer laten kiezen…? Dan zal er wel iemand anders 
het een leuke toevoeging zou zijn aan een leuke dag sho w. deze prijs moeten sponsoren, want zolang Erik vermeld wor dt
Het eerste jaar (2007), werd de winnaar gekozen door de jury, als sponsor, mag, kan en zal hij deze prijs uiteraard niet zelf 
aangezien wij vonden dat wij zelf, door alle werkzaamheden, winnen..
niet voldoende in staat waren om de hele dag naar de 

verschillende voorbrengers te gaan zitten kijken en ver volgens Het is toch jammer dat iets dat zo leuk zou kunnen zijn, steeds 
'de beste' te kiezen. Ik kan me de klaagzang van de heer weer door een handje vol mensen voor iedereen verpest kan 
Ligthert, die hier wederom iets te klagen blijkt te hebben, worden. Wij zullen in de komende tijd eens goed bij onszelf te 
nog duidelijk voor de geest halen nadat de winnaar bekend rade gaan of wij deze prijs wel willen blijven handhaven, want 
was geworden… 'Iemand anders' was de beste, 'iemand anders' op deze manier gaat de lol er wel snel vanaf.
had moeten winnen. Ik heb verschillende pogingen gedaan 

Dhr. Ligthert aan zijn verstand te brengen dat niet WIJ, maar Dhr. Ligthert (die zoals iedereen weet de vader is van Abigail

de jury had gekozen, maar ik geloof dat ik daar niet geheel in Ligthert van Arabian Fantasie, en daarmee bepaald niet 

geslaagd ben, getuige de tirade die ik mocht ontvangen. onpartijdig is in dit verhaal) zou overigens als geen ander 

x

x

x

Gefrustreerde onvrede, of een laffe uithaal naar de concurrentie?

WOORD

EN WEDERWOORD
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moeten weten dat het paard met de hoogste punten niet per onze merrie en op onze vierde Best in Show-titel op rij, en wij 

definitie kampioen wordt, getuige de wisseltruc in het zullen ook volgend jaar ons uiterste best doen er een vijfde aan 

seniorhengsten kampioenschap , waarbij niet A.F. Cupido te plakken!

(die de hoogste punten had), maar Papillon met de titel naar 

Josje Dorssers-Mierophuis ging. Aangezien ook Papillon in eigendom is van Arabian 
Bluebell ArabiansFantasie, horen we hier natuurlijk geen commentaar; was het 

een hengst geweest die niet uit de A.F. stallen afkomstig was, 

had ook hier Dhr. Ligthert hoogst waarschijnlijk zijn onvrede 

over laten blijken.

Dhr. Ligthert geeft aan 'niemand zijn triomf te misgunnen', 

maar uit het hele artikel blijkt naar mijn bescheiden mening 

iets geheel anders…. 

Ik kan me voorstellen dat het niet makkelijk is om een volledig 

objectief stuk te schrijven over iets waar je zelf grote belangen 

bij hebt, maar Dhr. Ligthert gaat hier op meer dan één punt de 

grenzen te buiten. Het hele artikel is een grote 'HOERA' aan 

het adres van het team en de paarden van Arabian Fantasie, die 

overigens geweldig gepresteerd hebben en daar ook rijkelijk 

voor beloond zijn, maar zo'n beetje alle anderen wor den

neergeslagen, en dat is in mijn ogen een staaltje van slechte, 

jaloerse, onprofessionele en bevooroor deelde journalistiek, om 

nog maar niet te spreken van een aanval op de integriteit en 

broodwinning van collega's/concurrentie.

Ongeacht wat Nick Ligthert ervan vindt, zijn wij erg trots op 

I

Door Helen Hennekens-van Nes

In 1978 kocht hij zijn eerste Arabier; een klein schimmel-
merrietje genaamd Allegria uit Poolse en Engelse bloedlijnen, 
voor zijn dochter om te rijden. Allegria was dragend en 
bracht in 1979 van vader Ibn Argos haar merrieveulen
Flaxman's El Myrrah (vandaag nog op stal bij Flaxman
Arabians).

Jan van Nes bezocht diverse stoeterijen en viel uiteindelijk

voor de Egyptische bloedlijnen. Diverse fraaie Egyptische
paarden werden aangekocht en zo ontstond Flaxman Arabians. 
Door vele buitenlanders was Jan bekend als Mister Flaxman.

Vele jaren was hij actief in het AVS bestuur naast Adriaan Kuyf,
Sjef Smarius, Peter Scheerder, Klaas Vellinga en Jacob Arissen. 
Ook ging hij voor het AVS naar de diverse bijeenkomsten 
van de ECAHO en de WAHO. Met veel liefde en plezier 
zette hij zich in voor het ras en hij was nauw betrokken
bij de organisatie van diverse shows, zoals de grote show
in Den Bosch in de Brabanthallen.

In 2006 stopte hij met het zelf actief bezig zijn met zijn 
Arabieren, maar was nog wel zeer nauw betrokken bij het wel
en wee van alle Arabieren op stal. Hij genoot van de shows

en schreef graag mee met de resultaten van alle paarden.
Veel mensen zullen hem missen binnen de Arabierenwereld.

IN MEMORIAM: 
JAN VAN NES

Op 5 augustus j.l. is na een ziekbed van zes weken Jan van Nes 
op 71- jarige leeftijd overleden. 

Bestuursreactie:

Het moge duidelijk zijn dat het vaak lastig is om de emoties 

die hand in hand gaan met het hebben en houden van

Arabische Volbloedpaarden buiten de verslaggeving te houden.

Ondanks dat het bestuur van het AVS en de redactie van

het AVS magazine een redelijk liberaal beleid heeft over

verslaggeving in het algemeen, zal het altijd zo blijven dat 

ondanks bepaalde bijstellingen er mogelijk persoonlijk 

belangen in het geding komen.

Hiervoor is het Woord en Wederwoord in het leven geroepen

waarin mevr. Dorssers-Mierop haar reactie even vrijelijk 

mag geven en wij hopen daarmee een ieder kans te geven

op een eigen kant van een verhaal.

Voor de duidelijkheid; een wederwoordreactie is eenmalig 

zonder verdere mogelijkheid tot repliek. Het bestuur en 

de redactie kiezen hierin geen partij.
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ZEER GESLAAGD WK
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& D-PRODIGY

D

V

Door Fam. de Boer en Fam. Lamsma over goede paarden. Daarom zoekt dit begeleidingskader 

fokkers en eigenaren die mee willen groeien. Waarbij
Doel is een stevige basis te vormen voor de Nederlandse Nederlandse fokproducten uiteindelijk tot de top van
Endurancesport op internationaal niveau. De kracht van de Endurance gaan behoren.
de aanpak wordt vooral gevormd door de integrale benadering 

van de junior ruiter in zijn leefomgeving. Hiermee wordt de De Fasna-trail, initiatief van Teamdjinti, heeft het voornemen
ervaring van de junior behoorlijk gevuld en kan hij/zij dit in om een internationaal kampioenschap in Nederland te 
de toekomst gebruiken voor eigen doelstellingen. organiseren. Het zou mooi zijn als tegen die tijd ook een 
Middels voorlichting over sportaspecten met betrekking tot Nederlands team kans op goud maakt.
paard en ruiter, begeleiding van de ruiter en zijn team en Trainingen worden verzorgd vanaf manege Het Rutbeek,
familie wordt er gewerkt aan een langere termijndoelstelling. in Enschede, de thuisbasis van de familie de Boer. Om
Communicatie, lichamelijk en sociaal welbevinden zijn Nederlandse successen te verkrijgen zoeken we tevens
sterke pijlers waarop de trainingen gebaseerd zijn. bedrijven en geïnteresseerden die dit willen sponsoren.

Nederland is een hippisch land met topprestaties in de 
Een eerste inventarisatie van bestaande combinaties is afgerond; spring- en dressuursport; nu nog de Endurance naar een 
in de komende maanden worden deze combinaties actief topniveau brengen.
benaderd. Echter deelname aan deze trainingsmethodiek is niet 

vrijblijvend. Naar verwachting beschikken niet alle junioren Wilt u meer weten? Mail naar: Info@teamdjinti.nl

Van 20 t/m 22 augustus werden in Compiègne (Frankrijk) uiteindelijk op een hele mooie 14de plaats. 

de wereldkampioenschappen voor 7-jarigen (130 km) en Angela Jonkman met Timo's Woldhoeve eindigde na Theo

8-jarigen (160 km) endurance paarden gehouden. Op het op een 15de plaats. Carmen Römer moest helaas in de laatste 

kampioenschap voor de 8-jarigen kwamen dertig combinaties vetgate stoppen omdat Luna R niet helemaal regematig liep.

aan start, waarvan drie Nederlandse combinaties. 

Theo Heldens met D-Prodigy was een van deze

Nederlandse combinaties. Het was voor deze

combinatie, net als voor vele andere, de eerste 

160-er. Tijdens de voorkeuring op donderdag

werd D-Prodigy helemaal goedgekeurd om deel 

te nemen aan de wedstrijd. De andere Nederlandse

paarden werden ook goed gekeurd.

Op vrijdag morgen om 06.00 uur gingen de 

deelnemers van start. In de eerste ronde kwamen 

Theo en zijn paard hard ten val. Gelukkig bleek in 

de eerste vetgate dat de verwondingen meevielen en 

hebben ze besloten om toch verder te rijden. 

Achteraf is dit een goede keuze geweest, want om 

19.45 uur reden Theo en D-Prodigy over de finish. 

D-Prodigy werd door de veterinair goedgekeurd.

Ze hebben de wedstrijd uitgereden met een 

gemiddelde snelheid van 14,61 km/u. Ze eindigden 

Naar aanleiding van de ervaringen in 2009 hebben fam. De Boer 
en Teamdjinti (fam. Lamsma) het initiatief genomen om junioren te begeleiden.
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BABOLNA

ENDURANCE JUNIOREN

D
Door E. Lamsma waterplas te ontwijken, van haar paard viel. Ze konden 

direct de wedstrijd vervolgen, maar kwamen daardoor in 
De wedstrijd over 120 km vond plaats vanaf de staatsstoeterij de achterhoede de vet-gate binnen. Toch bleek als snel de goede 
in Babolna. Een overwegend vlak terrein met hele lichte ervaring van het paard en zijn team. Relatief snel werd het 
glooiingen erin. Voor aanvang was het duidelijk dat de winnaar paard bij de keuring aangeboden en kon na de verplichte rust
met een hoge gemiddelde snelheid over de finish zou komen. zijn weg vervolgen. Tijdens de volgende ronde kwam de zon
Bijna 100 deelnemers uit 25 landen namen deel aan het erdoor en het terrein knapte zienderogen op. De 2e lus werd in 
kampioenschap. Duidelijk is dat de ambitie bij deze junioren een gemiddelde van 20 km/u afgerond.
erg hoog is. Was het een aantal jaren terug nog zo dat met een Op dat moment bleek echter al dat het verschil ten opzichte 
gemiddelde van 17 km/u gemakkelijk werd gewonnen, nu reed van de kop bijna niet goed te maken was. Men reed vooraan
bijna 40% van de deelnemers boven de 20 km/u. nog steeds met een gemiddelde boven de 20 km/u. Lakeman 
Jarmilla Lakeman was in dit seizoen van stal verhuisd. Bij besloot haar eigen race te rijden en gedurende de wedstrijd
aanvang van het seizoen was het streven zich voor het WK te reed ze het paard verder naar voren. Uiteindelijk leverde dit 
kwalificeren met Lazer (Jash d'Amour) van K. Sturrus; vanwege een mooie 53e plaats op.
een blessure van dit paard kreeg ze de beschikking over Voor Yara de Boer verliep het kampioenschap anders dan 
Karimmh van Donna Oudshoorn. A-kaderlid senioren Donna verwacht. Zij nam het initiatief om mee te gaan als groom van
had zelf een blessure, en stelde derhalve haar paard beschikbaar. Lakeman en liet daarmee de spirit van de Endurance zien. 
Volgens Nederlandse regelgeving voldeed deze combinatie aan In de nacht voor de wedstrijd was de Boer druk met deelnemers 
de selectie-eisen, echter de FEI nam twee weken voor het uit andere landen om de overstromingen in de stallen te lijf te 
evenement contact op en meldde dat ze niet startgerechtigd gaan. Ze maakte geulen om de ondergelopen stallen vrij van
waren. Ditzelfde overkwam ook Yara de Boer, die met Layla ara water te maken.
Francina aan de start zou verschijnen. Sattarov, het paard Voor de toekomst zal er in Nederland veel moeten gebeuren.
waarmee Anita Lamsma in het A-kader senioren zit, was als De kennis en inzichten betreffende reglementen moeten 
reservepaard aangemeld voor dit WK. De familie Lamsma heeft up-to-date zijn. Betrokken partijen moeten zich niet laten 
toen besloten het EK in Italië voorbij te laten gaan en Sattarov verrassen door interpretaties van onder andere de FEI. 
met Jarmilla te laten starten. Ruiters en begeleidingsteam, waaronder de bondscoach, 
De avond voor de wedstrijd had het hevig geregend, waardoor moeten een actieve bijdrage leveren om onaangename 
het terrein voor een deel ontoegankelijk was geworden. verrassingen zoals dit jaar, niet meer tegen te komen.
Hierdoor werd start van de wedstrijd met een uur vertraagd, Er zal echter ook geïnvesteerd moeten worden in trainingen 
omdat de organisatie extra tijd nodig had om de route aan te en paarden. Internationaal gezien reed meer dan 50% met 
passen. In de eerste ronde bleek voor de deelnemers dat de een hogere snelheid. Het uitvalspercentage was bijzonder laag. 
omstandigheden behoorlijk veranderd waren. De eerste lus Dus werd er ook nog eens goed gereden. Nederland groeit
was erg glibberig waardoor Jarmilla, in een poging een diepe gestaag door maar de rest van de wereld groeit harder.

Zaterdag 6 september werd in het Hongaarse Babolna het WK over 120 km voor 
junioren verreden. Voor Nederland startte hier de combinatie Jarmilla Lakeman met 
Sattarov (Dosator x Savannah). Zij reden naar een 53e plaats met een gemiddelde 
snelheid van bijna 17 km/u.
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ENDURANCE SIELANKA FARM

W

Omdat Yara de Boer met Macho niet naar het WK Young Riders in Hongarije mocht
- omdat hun wedstrijd vier dagen na de nominatieve datum was - besloot ik zelf nog
een 160 km-wedstrijd met Macho te gaan rijden. Qua planning viel de keus opnieuw op
Polen, 11 t/m 13 september.

Omdat de Finse ruiter, die vierde lag, meer dan een uur achterDoor Jeanne Linneweever
mij reed, besloot ik rustig aan te doen. De andere twee ruiters

daarachter waren afgekeurd in de 2e en 3e vetgate.Woensdagnacht rond 03.00 uur vertrokken we samen met
In de laatste vetgate had Macho wat problemen met plassen.Suzanne en Charles en we kwamen donderdag rond 17.00 uur aan
Hij had er ook last van. Hij werd bij de keuring wel goedgekeurd,op de plek van bestemming. Het was zo'n 1100 kilometer rijden.
alle waardes waren goed, maar wanneer hij niet zou plassen zou ikDe locatie was super. Sielanka Farm is een mooi, ruim opgezet
hem terugtrekken. Na een half uur lukte het hem om te plassen.paardencentrum met hotel,
Dit luchtte enorm op bij paard, ruiter en grooms en derestaurant, camping en grote
herkeuring (re-examination) verliep dan ook zonder problemen.stallen voor de wedstrijdpaarden.

Tijdens de laatste ronde werd het al aardig schemerig. In PolenWe startten om 05.30 uur en het
is het veel vroeger donker dan bij ons en Charles had mijn lampjewerd al aardig licht, zodat ik besloot
al klaargelegd toen ik bij het groompunt aankwam. Vooral in hetgeen lamp op mijn helm te doen.
bos was het erg donker, maar doordat ik deze ronde al vier keer hadHet parcours ging over drie rondes

van 30, 20 en 15 kilometer, wat dus

inhield dat je vaak dezelfde rondjes

moest rijden.

Er gingen zes paarden van start;

ruiters uit Finland, Estland, Italië,

Tsjechië en Nederland.

Ik reed samen met twee Italianen

voorop. Na twintig km kwamen we

weer bij de vetgate waar tevens een

groompunt was; daarna moesten we

het zelfde rondje opnieuw rijden.

In de tweede ronde vanaf vijftig

kilometer liet ik de Italianen gaan, om

Macho voldoende tijd te geven om te drinken. De rest van de

wedstrijd heb ik alleen gereden, wat wel saai was omdat we vaak gereden, kon ik de weg aardig goed vinden. Tempo maken lukte
dezelfde rondes reden. Het had de hele ochtend flink geregend en echter absoluut niet meer met alle kuilen en boomwortels.
het parcours was lastiger dan gedacht. Er waren veel boomwortels, In de mist en in het donker hebben we de finish gehaald van de
kuilen en hobbels waar je wel rekening mee moest houden. Ook 160 kilometer, met dank aan mijn grooms Suzanne en Charles.
de groom-auto's hadden hier moeite mee. De twee Italianen waren al gefinisht en goedgekeurd. Dit was
Macho liep goed, maar ik merkte dat het toch niet z'n dag was. Macho's zesde goedgekeurde 160-er en daar zijn we reuzetrots op.
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KLEIN MAAR DAPPER

Ik wil mijn verhaal graag vertellen omdat ik vaak negatieve verhalen hoor van 
mensen die starten op een Arabier tussen de paarden. Zij zouden vaak negatief 
beoordeeld worden door de jury tussen de 'grote jongens' en daarom maar weinig 
winstpunten rijden.

Door Debbie Wijland een Welshje genaamd Tamara, toen ik 11 was. Daarna kwam er

een NPRS-er en een KWPN-er, die ik als veulen kocht, maar die
Sinds ik ben gestart met mijn Arabier, Nagrim, heb ik nog nooit helaas te groot groeide.
iets gemerkt van deze vooroordelen. Het gaat juist heel erg goed Ik logeerde vaak bij mijn grootouders en bij hen in de buurt
en krijg juist vaak positief commentaar. woonde iemand met een Arabier, Laroucha. Ik mocht haar rijden,
Mijn naam is Debbie Wijland en ik ben 38 jaar. Ik rijd al zo'n en heb later ook een zoon van haar gereden, de goedgekeurde
beetje mijn hele leven paard; ik kreeg mijn eerste eigen pony, hengst Laon. Ik ben zelfs Nederlands kampioen B dressuur met
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hem geweest in Empe (heel lang geleden). Ik heb nog nooit meegemaakt dat een jury een vervelende

In Hoogland, in de buurt van mijn grootouders, bestond toen opmerking maakte of dat er vervelend commentaar op

de Arabierenstoeterij Highland Stud. Omdat ik klein en licht de coupon stond. Ook heb ik nooit onterecht lage punten

was, werd ik als eerste op hun Arabieren gezet, bij het zadelmak gekregen. Over het algemeen ben ik het eens met de punten

maken, tot de paarden gewend waren aan gewicht op hun rug. die wij krijgen.

Ik vond het geweldig. De liefde voor de Arabier is toen ontstaan. Eén keer maakte een jury de opmerking 'eindelijk een Arabier

In de periodes dat ik geen eigen paard had, reed ik altijd als die kan stappen'. Schijnbaar heeft zij hier geen goede ervaringen

bijrijdster op verschillende paarden. mee. Ik geloof best dat een jurylid het ene paard en/of ras wel

Op een zeker moment wilde ik echt weer op een Arabier rijden leuk vind en een ander niet. En misschien dat je, op het moment

en ben toen actief op zoek gegaan. Zo kwam ik in contact met dat een jury niet onder de indruk is van je type paard, minder

een dame die zwanger was en een bijrijdster zocht voor haar punten rijdt dan een proef waard zou zijn. Maar ben ik er echt

Arabier Nagrim. Nagrim is gefokt op de Kossack Stud en is een van overtuigd dat, als je echt een goede proef neerzet, de jury niet

afstammeling van Piligrim en Nedanka. Nagrim is een schimmel anders kan dan je een winstpunt geven.

van ongeveer 1.52 m. hoog en inmid- Wij zijn echt geen stercombinatie, ik

dels 10 jaar oud. Ik heb een keer ben geen sterruiter maar ik denk dat

proef-gereden en de klik was er wij wel een leuke combinatie zijn die

meteen. Ook na de bevalling van goed bij elkaar passen en waarschijn-

de eigenaresse van Nagrim ben ik lijk vinden de juryleden dit ook.

een aantal dagen per week Omdat ik zelf nogal klein ben, zou

op hem blijven rijden. het ook geen gezicht zijn als ik op een

grote KWPN-er binnen zou komen.

Omdat de eigenaresse ging verhuizen, Nagrim en ik vormen een goede

heb ik Nagrim van haar gekocht. Zo combinatie en dat is misschien één

ben ik op 2 oktober 2007 terecht van onze sterke punten.

gekomen bij de pensionstal van de Nagrim is zeer veelzijdig. Ik rijd

familie Gotink in Warnsveld. Op deze dressuur met hem, spring met hem

stal staan veel ruiters die wedstrijden (alleen thuis), heb vorige jaar de

rijden en zij vonden dat ik toch zeker tripalon (cross) gereden en rijd

met Nagrim moest gaan starten omdat hij volgens daarnaast ook western. Ik merk wel dat ik het werk voor Nagrim

hen zo lekker liep. Ik dacht bij mezelf: “Het zal wel! Hoe kan afwisselend moet houden. Als ik iedere dag dressuur met hem

ik nu met een Arabiertje tussen de paarden gaan starten, de rijd, stompt hij erg af en doet hij het niet meer voor mij. Verder

juryleden zitten hier niet op te wachten”. Dit waren immers start ik ook niet al teveel wedstrijden, zodat hij het leuk blijft

de verhalen die ik altijd hoorde, met een kleine Arabier tussen vinden. In 1,5 jaar heb ik nu 12 wedstrijden gereden, nu wil ik

de paarden was geen lol aan. En zo bijzonder zijn wij echt niet. ongeveer 1 wedstrijd per maand gaan rijden.

Sinds vorig jaar heb ik les van een hele goede instructrice,

Toch was ik inmiddels een beetje aangestoken met het wedstrijd- Iris van Ulden. Zij geeft aan dat Nagrim en ik door zouden

virus. In het voorjaar van 2008 trok ik de stoute schoenen aan en moeten kunnen naar de Z, dat hij dit makkelijk in zich heeft.

heb een startkaart aangevraagd via de rijvereniging van het AVS. Ik denk dat goede instructie wel heel belangrijk is, en natuurlijk

De volgende drempel was om mijzelf op te geven voor de moet instructeur of instructrice wel positief tegenover Arabieren

wedstrijden. Het was wel spannend hoe Nagrim zou reageren, staan. Nagrim is zeer leergierig.

hij had immers nog nooit een wedstrijdterrein gezien en voor mij

was het ook al minstens 15 jaar geleden. Maar het pakte goed uit. Voor nu vind ik het erg leuk dat het gaat zoals het gaat. Misschien

Vanaf het begin heb ik veel positieve reacties gehad, zowel van is het wel zo dat het, als je in de hogere klassen gaat rijden, wel

juryleden als van toeschouwers. Iedere wedstrijd komt er wel lastig wordt tussen de paarden. Maar er zijn inmiddels genoeg

iemand naar mij toe om te vragen wat voor paard het is en van Arabieren bij het AVS met een prestatiepredikaat voor dressuur,

welke afstamming. Ook krijg ik altijd leuke reacties wanneer ik dus het moet kunnen en wij gaan ervoor!

ons bij het wedstrijdsecretariaat aanmeld en aangeef dat ik voor

het Arabisch Volbloedpaarden Stamboek in Utrecht start.

Ik ben tot nu toe de enige hier in de omgeving. Het enige nadeel

is dat ik niet voor de selectiewedstrijden van de kring kan

meerijden; daarvoor zou ik naar Utrecht moeten en dat is mij

toch echt te ver.

Tot nu toe zijn wij 12 wedstrijden gestart (allemaal outdoor).

We hebben in 7 wedstrijden in de B dressuur, 16 winstpunten

en 12 prijzen gereden. Daarna zijn wij overgegaan naar de L1

dressuur. Hier hebben wij inmiddels in 5 wedstrijden 12

winstpunten en 8 prijzen gereden. Vorige week werden wij op

concours zelfs uitgeroepen tot beste dressuurcombinatie van alle

klassen van het ochtendprogramma (dus een “pony” won het

van alle paarden). Dit indoorseizoen starten wij L2 dressuur,

ik ben benieuwd hoe dit zal gaan.

Debbie Wijland en haar Nagrim
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PRESTATIEPREDIKAAT

DRESSUUR: SIREL

Sirel, 07-05-1998, schimmelhengst een trap geven wanneer hij er langs galoppeert, of een plezierbok
v. Silver General m. Mirella (Baccarat) tijdens een oefening. Soms werd hierom gelachen en soms werd
Fokker: H.J Kwak te Vrieschelo het iets minder gewaardeerd, zodat we nu bij buitenwedstrijden
Eigenaar: Monique Eden te Winschoten niet te dicht in de buurt van de juryauto´s te komen…

Een bijzonder verhaal, een bijzonder karakter, een bijzonder Helaas vond begin zomer 2008 een confrontatie plaats tussen de
uiterlijk, een bijzondere bloedlijn en bijzondere sportprestaties. minihengst thuis op stal en Sirel. De mini-hengst van 2 jaar won;
Dit alles maakt hem tot een bijzondere hengst die opvalt waar hij liet naast een ravage in het land achter, en erger, Sirel stond op
hij verschijnt. drie benen. Na een herstelperiode konden we pas in het
Tot 2006 was Sirel onbekend binnen het Arabisch Volbloeden winterseizoen weer starten. Na het doorstromen van de klassen
Stamboek in Nederland, maar door middel van DNA-onderzoek met de benodigde winstpunten en behaalde prijzen, mochten ze in
kon zijn afstamming worden achterhaald en kregen we zijn de zomer 2009 voor het eerst hun kunnen laten zien in de Z1.
papieren. Deze hengst is een van de weinige hengsten in Sirel zal Sirel niet zijn als hij tijdens dit grote concours dit niet met
Nederland die meer dan 85% oude Crabbetbloedlijnen voert. een knallende binnenkomer zou doen en tijdens zijn allereerste

Z-proef zomaar te gaan vallen/liggen en weer op te staan.Hij werd in 2007, 2008 en 2009 op de hengstenkeuring
Vervolgens ging hij door alsof er niets aan de hand was.aangeboden en heeft nu zijn definitieve goedkeuring. Dit, in
Na afloop nog steeds verbaasd Sirel op de trailer zettend, allangcombinatie met de Amateurkeuring en regionale keuring Exloo,
blij dat hij aan zijn rare actie niets heeft over gehouden en hij welmaakte ons duidelijk dat hij zich totaal niet op zijn gemak
zijn Z-debuut had uitgereden, gaan we coupons halen en krijgenvoelt in de showring, dus dit stokje geven we straks hopelijk
we de mededeling dat we moeten wachten omdat we prijs hebben.door aan zijn dochter Golden Rose of andere nakomelingen
Hebben Brenda en Sirel toch nog 210 punten en een 5e prijsdie hier wel plezier in vinden.
behaald. En zo konden we nu naast FHJ Remezida ook voor Sirel
een prestatiepredikaat in ontvangst nemen in Ermelo tijdens deVoor ons geen probleem dat hij dat maar niks vind, dan maar
National Championship Show.de dingen doen die hij wel geweldig vind en dat is o.a. dressuur.

Zo is hij halverwege 2006 samen met Brenda Gols begonnen met
Aan stoppen denken we nog niet, we proberen er zoveeleen late start van zijn dressuurcarrière en kwam hij thuis met winst
mogelijk uit te halen, met misschien een disciplineswitch invan zijn debuut in de klasse L1. Er volgden meerdere winstpunten
de sport (want ja ook Sirel is veelzijdig), we hopen dat ween prijzen en besloten we eind 2007 om mee te doen aan de AVS
meer AV rijders tegenkomen op de open KNHS-wedstrijden.Nederlandse dressuurkampioenschappen te Leusden; hier
Als eigenaresse wil ik bij deze amazone Brenda Gols heel ergveroverden we de kampioenstitel in de klasse dressuur.

bedanken voor wat zij met Sirel heeft bereikt in
de dressuur.Het leuke is, Sirel heeft er soms zoveel

Sirel is zeven jaar lang een knuffel-spring-crossplezier in dat hij grapjes onder
recreatiehengst geweest en Brenda heeftde proef uithaalt, zoals

hem in een korte tijd opgeleid tot eeneen prullenbak of
sporthengst die met veel plezier enjuryhokje

graag zijn werk doet kan knallen
in de dressuurbaan. Brenda

en Sirel vormen een
topcombinatie.

avs magazine
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Basciz Nirvana, 5-5-1996, merrie
V. G.Basgier, M Priscilla (Porsche)
Fokker: Nancy Groenenboom en Leen Molengraaf
Eigenaar: Cyann Molengraaf te Simonshaven
Foto Jos Karouw

Basciz Nirvana is, zoals alle G.Basgier's nakomelingen, vrij

stevig en compact. Ze is gefokt, geboren en opgegroeid bij

Nancy Groenenboom en Leen Molengraaf te Simonshaven.

In 2002 kreeg Nirvana een veulen genaamd CounTree Shakira

(v.Saladinn KSI).

Nirvana is door Nancy en Leen zelf zadelmak gemaakt en

beleerd. Sinds 2000 wordt ze door Nancy uitgebracht op western

wedstrijden bij de beginners en vanaf 2004 bij de amateurs

en/of profs (open). Zowel bij de WRAN (Western Ruiter

Associatie Nederland) als bij de DAWRA en sinds dit jaar

ook bij de DRHA (Dutch Reining Horse Association).

In 2005 was het doel om voor het eerst mee te doen aan het NK.
Maar helaas kreeg Nirvana in dat voorjaar last van een plotselinge,
maar hardnekkige beenblessure en was het de vraag of ze het
überhaupt zou gaan redden. Vele behandelingen volgden en die
bleken na maanden gelukkig aan te slaan. Na ca 1,5 jaar kon
de training voorzichtig opgebouwd worden. Al gauw bleek dat
ze er sterker uit was gekomen, ze wist en beheerste al het geleerde
nog goed. Ondanks de korte voorbereiding (die meer uit
conditietraining bestond) werd besloten haar in te schrijven
voor het NK DAWRA. Daar behaalde ze in haar onderdeel
reining een 2e en een 4e plaats en vol trots werd dan ook de
bronzen medaille in ontvangst genomen. Met regelmaat
eindigde Nirvana vervolgens in de top drie van de reining bij
zowel de WRAN als de DAWRA.

In 2008 werd Nirvana symbolisch geschonken aan dochter Sinds het DAWRA NK jl september mag Nirvana zich nu
Cyann Molengraaf voor haar 7e verjaardag. Ook dit bleek een ook Nederlands Kampioen Reining noemen.
goede combinatie te zijn, want inmiddels hebben zij vele 1e
prijzen bemachtigd in western onderdelen die nieuw zijn voor Een greep uit haar prestaties:
zowel Cyann als Nirvana.

Het grootste deel van dat 2008 stond Nirvana in Duitsland om DAWRA 2003 Allround Champion AVS Cup;
gedekt te worden. Helaas zonder het gewenste resultaat. Pas in DAWRA 2003 Rookie of the year Western Horsemanship
november dat jaar verscheen ze weer in de wedstrijdring en

DAWRA 2004 Reserve Allround Champion Open
behaalde samen met Nancy in elke rubriek een 2e plaats in

WRAN 2006 Reining Open (profs) 4e uit 11
de L2/L1, alsof ze niet was weggeweest!

DAWRA 2006 NK Reining open 2e en 4e van de 8 deelnemers
bronzen medaille

“Nirvana heeft extra hard voor haar reining punten moeten
WRAN 2007 Reining Amateur 2 x 2e plaats en 1 x 3e

knokken; zij heeft nog geen extra bonus-punten die te verdienen
van de 9 deelnemers

zijn via een highpoint-titel of NK titel, behaald in dit onderdeel.
WRAN 2007 Reining Open 2e uit 6

Daarom zijn wij zo enorm trots op de door haar geleverde
DAWRA 2007 NK Reining 2 x 1e plaats

prestatie tussen de vele Quarters, ruinen en hengsten, die
WRAN 2007 Reining L2/L1 4e uit 11zij met regelmaat weet te verslaan.
WRAN 2009 Reining L2 1e plaatsTevens komen er niet veel merries in dit explosieve onderdeel
WRAN 2009 Reining L2/L1 4e uit 14aan start. Wij zijn dan ook trots op het feit dat Nirvana
WRAN 2009 Reining L2/L1 2e en 3e uit 9de eerste merrie is die het reining prestatiepredikaat op
DAWRA 2009 NK Reininghaar naam mag schrijven.”

PRESTATIEPREDIKAAT REINING:

BASCIZ NIRVANA
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NATIONALE

KEURING

KAMPIOENSCHAPPEN
AVS

De Nationale Keuring van het Arabisch Volbloed Stamboek 2009: een weekend 
met aandacht voor de Arabier als sportpaard, maar vooral ook een dag met 
mooie showpaarden en veel fokkers bij elkaar.

O

Dit jaar was het aantal inschrijvingen iets minder, maar alsnog Door Jolanda Duyvenbode en Marian v.d Meulen
Foto’s Jan Kan, Pim Valk met zeven veulens goed voor een gevulde showring. Pristice

Kossack (WH Justice x Prisiage) behaalde met 266 het hoogst 
aantal punten. Pristice Kossack ging ook door voor het best Ook een weekend waarin de grote stoeterijen de boventoon
bewegend paard, een rubriek die aan het einde van de dag voerde. Zo won The Kossack Stud B.V. uit Beemster zes
voorbij zou komen. Per rubriek ging het paard met het hoogste rubrieken en wist vier kampioenschappen te behalen.
aantal punten op de beweging automatisch door voor deze titel. De jury was in zijn algeheel tevreden over de kwaliteit. 
Familie Kuijf behaalde met Vinc 'F' (Kais x Valeta 'F') met “De top is nog smal maar er is duidelijk vooruitgang zichtbaar”
260 punten de tweede plaats.aldus dhr. T. Hulshof. Ook nog even de andere juryleden voor-
Vorig jaar behaalde de familie Kuijf alle kampioentitels bij stellen: mw. J. Court uit Groot-Brittannië en dhr. C. Freme uit 
de merrie- én hengstveulens. Dit jaar was deze race tussen Zweden stonden dit weekend in de showring om de paarden te 
Forelocks Arabians en The Kossack Stud. Twee waardigebeoordelen. Een beoordeling die soms niet dicht bij elkaar lag, 
concurrenten. Voor het kampioenschap stonden drie mooie maar het is en blijft dan ook een jurysport.
hengstveulens op een rij: Gold medal Pristice Kossack, SilverDe aftrap was er voor de hengstveulens. De eigenaren hadden 
medal: Vinc 'F' en Bronze winnaar: Z.A. Imago van fokker en bij het voorbrengen van de veulens de keuze om deze los in de 
eigenaar Zonneveld-Fischer uit Schiedam. ring, of aan de hand te laten 

showen. Vorig jaar werd
Na de hengstveulens en de Ridden Class merries, die verderopdeze rubriek nog in twee
in dit artikel worden besproken, was er plek voor de rubrieken onderverdeeld.
toekomstige fokmerries, de merrieveulens. Deze rubriek werd
wel onderverdeeld in twee klassen: merrieveulens geboren vóór

25 april, en de veulens die daarna zijn geboren. Gestart werd
met de oudere merrieveulens. Hierbij viel de stoere Lethy 
'F' (Psytadel x La Brunette) erg op. Lethy 'F' won het 
met 5 punten verschil van Lucya 'F' (SA Movin'Star x 
Lanizjka), beide gefokt door Adriaan en Hennie Kuijf.
Als derde volgde met 257 punten Pazh'layla (Valerio Ibn
Eternity VI x Pazhkaia), van Karin Zeevenhoven uit 
Zwiggelte. Met eenzelfde aantal punten, maar minder 
punten voor type, stond Kuara 'T' (Aranik Kossack x 
Kupona), van Luut Schutrups van stal Trianta uit 
Schoonoord op de vierde plaats.

Bij de merrieveulens geboren vóór 25 april overheerste
de Kossack Stud. Hun goed bewegende WH Justice
veulen Agolden Girl Kossack werd met 265 punten 
door de jury op de 1e plaats gezet. Met 1 punt minder 
stond een ander veulen van de Kossack Stud:
Nashakana Kossack, van hun eigen vaderpaard Aja 
Shakakhan, (x Nereksa). Een veulen met een mooi 
type. Als derde werd Vekaisa 'F' (Kais x Veronia)
geplaatst. Een mooie Kais afstammeling, met een 
statig en mooi hoofd en fraaie hals.

Binnen het Kampioenschap van de merrieveulens
streden beide fokkers tegen elkaar: 

Familie Kuijf met Lethy 'F' (Psytadel x La Brunette)
en Lucya 'F'(SA Movin'Star x Lanizjka) en familie 
den Hartog met Agolden Girl Kossack (WH Justice x 

Agolden Girl Kossack en Pristice Kossack

avs magazine
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Abakana Kossack) en Nashakana Kossack, (Aja Shakakhan x Nog even een huishoudelijk mededeling: om zelf een paard in 

Nereksa). Winnaar van de merrieveulens werd Agolden Girl aanmerking te laten komen voor deze trofee ga je naar de 

Kossack. (what's in a name…) De zilveren medaille kwam op website van het AVS: www.avsweb.nl.

naam van Lethy 'F', en de bronzen medaille kwam ook in de Na de uitreiking van de WAHO Trofee werd de ring gevuld 
Beemster bij de Kossack Stud terecht, voor het merrieveulen met de 4 tot 6-jarige merries. De 6-jarige Ster-merrie Jinniya
Nashakana Kossack. Erg leuk om dochter Tara met de paarden Salam (Moshai x Dahna Salam) behaalde hierbij de eerste 
in de ring te zien lopen. Zij brengt de paarden nu al erg netjes plaats. Een mooie, degelijke merrie, die ook tijdens andere
en ijverig voor, en is al bijna een vertrouwd gezicht in de shows goede resultaten wist te behalen. Eigenares Antje Jutting
showring. was duidelijk erg blij met het behaalde resultaat. Op de tweede

plaats volgde de 
uit Amerika afkomstige Psybrina (Psymadre x BeyDe medaillewinnaars gingen ook meteen door voor de Hannie
Unforgettable), een mooie aanwinst voor Double B Arabians. Wehkamp Trofee. Vorig jaar werd in Renswoude voor de eerste 
Weinig puntenverschil zat er ook bij de merries van 7 tot 9 jaar.keer de Hannie Wehkamp Trofee uitgereikt.
De drie deelnemers waren aan elkaar gewaagd, en werden dan Een prachtig moment waarbij de vorig jaar op veel te vroege
ook achtereenvolgens geplaatst met 264, 263 en 262 punten. leeftijd overleden voorzitter van het AVS, Hannie Wehkamp,
Abakana Kossack (Balaton x Amunitia) was hierbij de sterkste.op een mooie manier wordt herdacht. De Trofee gaat naar het 
Deze prachtige merrie is de moeder van de kampioen bij de beste veulen van de Nationale Keuring. Dit jaar was deze titel 
merrieveulens Agolden Girl Kossack. La Brunette (Almonito x weggelegd voor Agolden Girl Kossack.
Lanizjka) van familie Kuijf uit Nieuwkoop volgde op de tweede
plaats en de goed bewegende Bess-Chandirah (Kulak x Libanon 
Abaone) sloot deze rij.

Abakana Kossack zagen we weer even terug in de fokgroep van
de dag. Abakana is een volle zuster van de bekende hengst 
Abakan. Haar moeder Amunitia overleed op 19-jarige leeftijd, 
toen Abakana nog maar twee weken oud is. Nu is zij één van

de goede, jonge fokmerries bij The Kossack Stud. Familie den 
Hartog had drie nakomelingen van deze merrie meegenomen 
om binnen de fokgroep-rubriek aan het publiek te tonen. 

Naast Agolden Girl Kossack was een volle zus mee: Adream of 
Kossack. Beide merries van vader WH Justice. De 3-jarige 
Abapana Kossack, van vader Marcipan, maakte de rij van
knappe nakomelingen compleet.

Een onderdeel dat ook regelmatig terugkomt tijdens Arabische 
Shows is het Oosters Gekostumeerd. Hierbij zijn het paard en 
de ruiter gekleed in authentieke bedoeïenkledij. De jury kijkt 
hierbij naast de authenticiteit van het pak, het uiterlijk geheel 
en naar de gangen en beweging van het paard. Winnares

Hierna was het tijd voor een andere Trofee: de WAHO Trofee. Annelieke Stoop kreeg met haar Amira Lazize (Poker x 

De Trofee is ingesteld door de Wereldorganisatie van het Paroeska) weinig punten voor beweging, maar de meeste 

Arabisch Volbloed paard en geeft het stamboek van elk land punten werden gegeven voor haar Oosterse pak. De jury prijsde 

de mogelijkheid een paard te huldigen dat veel heeft betekend vooral de kleuren die mooi op elkaar waren afgestemd. 

voor de fokkerij in zijn of haar geboorteland. Vorig jaar mocht De ruin Davidov (Abakan x 

de hengst Anthal de trofee in ontvangst nemen. Dit jaar was Dorien) liep in een mooi 

de eer aan de hengst Sheikan Star. Vader: Shereik (Gharib x zwart/gouden Oosters pak 

Scharaya), moeder: Anouk (Aron x Nitochka). De hengst is en vormde een prachtig 

gefokt door en nog steeds in eigendom van Margje van der geheel met zijn berijdster 

Starre. En Margje mag inderdaad trots zijn op haar fokproduct: Cara v.d. Heijden. Als 

naast mooie resultaten in de showring (als veulen Nationaal laatste plaatste de jury

reserve kampioen en een 3e plaats op de Salon du Cheval in Monique Lensing met 

Parijs) heeft Sheikan zich zeer verdienstelijk gemaakt in de V.D. Farilla. Volgens de 

rensport: 14 keer op de eerste plaats geëindigd, 9 keer op de jury zullen de bedoeïen 

tweede plaats en hij eindigde 11 keer als derde. Hij haalde met deze outfit niet helemaal 

gemak het prestatiepredikaat Rennen bij het AVS. Na het goedkeuren. Maar haar 

rennen is Sheikan uitgebracht in de dressuur, springen en de sieraden stalen zeker de 

samengestelde wedstrijdsport. Ook  is hij Nederlands show, Shakira is er niets bij. 

Kampioen klasse II binnen de Endurance geworden. En deze Monique reed ook met een 

prestatie-eigenschappen heeft hij ook doorgegeven aan veel van authentiek zadel, helemaal 

zijn nakomelingen. Voor een mooi overzicht van al zijn in Oosterse sferen.

prestaties en die van zijn nakomelingen kun je een kijkje nemen 
op de website van Margje: www.nibblestarstables.com. Na deze fijne afwisseling 
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werden de 10 jaar gekozen. Deze titel ging naar de merrie Veruska Monpelou.
en oudere merries De zaterdag was een mooie showdag, helaas met weinig
geshowd. Beide in- publiek, maar dit werd op de zondag aardig goed gemaakt. 
schrijvingen hiervoor Gezien het feit dat ik, na drie jaar niet gereden te hebben, 
waren Stermerries: en ik enige vorm van zenuwachtigheid vertoonde, op zondag
Veruska Monpelou tijdens de Ridden Class Western en een wedstrijd van de 
(Duval x De Mon- DAWRA zou meerijden, geef ik voor een verslag van de 
pelou's Charoon) keuringdag op zondag de pen door aan Marian v.d. Meulen.
van Tanja Valerius
uit Duitsland won Zondag werd geopend door de ruinen. Het kampioenschap 
met overtuigende gewonnen door Piper 10 BB (Hlayyil Ramadan x Plakat's Gift
272 punten de v.Plakat) van J. Steeghs. De door E. Dorssers gefokte ruin won 
rubriek van de op type van de nummer 2 
vrouwelijke Veronia Lavinzky F. die met veel
(Abakan x Veranda), macht door de baan 
fokker en eigenaar draafde. De laatst-

Forelocks Arabians uit Nieuwkoop. Veruska Monpelou ging genoemde is in het bezit 
ook door voor het Best Bewegend Paard van de Dag met de van E. Graafland en 
allereerste, en tevens laatste, 20 die voor beweging werd gefokt door A. Kuijf.
gegeven. Vorig jaar eindigde Veruska Monpelou ook op De jaarlinghengsten 
de eerste plaats tijdens de Nationale Keuring, en kreeg toen vormden een mooie 
van de jury twee maal 20 voor beweging. rubriek met een aantal 
De medaillewinnaars achter elkaar vermeldt: Bijna onontkoom- kwaliteitvolle paarden. De
baar, de Gold Senior winnaar: Veruska Monpelou. Abakana aansprekende AR Fayyim
Kossack en Jinniya Salam kregen achtereenvolgens de Silver en (Valerio Ibn Eternity uit 
Bronze medaille. Beide merries hadden eenzelfde puntenaantal Aicha SVA van Kais) 
van 264. Alle drie de schoonheden hebben al de titel 'Ster' won nipt van Just Noyz
achter hun naam staan. (WH Justice x Spring

Kantata van Normativ)
Bij de uitreiking van de fokpredikaten mochten twee fokkers een charmant paard in 
van het eerste uur in de showring verschijnen. Adriaan en eigendom van N. Bojawal. 
Hennie Kuijf hebben hart voor het AVS en zijn iedere show De rubriekswinnaar werd gefokt door I. Lopez van Breemen en 
aanwezig, samen met hun ingeschreven veulens en paarden. is in het bezit van M. van Heiningen.
De merrie Veronia, van vader Abakan en moeder Veranda, Een kleinere maar fijne groep jaarlingmerries volgde, waarvan
mocht de hoogste predikaat op haar naam laten schrijven: Elite. de complete Alaska O tweede werd. Zij stamt af van de 
Ook Elite is de merrie Kupona (Kupol x Rigona) van stal bekende hengst M.M. Sultan en komt uit moeder Othmar's
Trianta uit Schoonoord. Luut en Hennie Schutrups zijn ook Aroubawerd, F/E G.B. Heisterkamp. De winst ging naar 
vaste gezichten op de verschillende shows door het land en al Indiana T. Een aparte verschijning en een goed paard van vader
jaren met het AVS verbonden. Luut en Hennie Schutrups en Vanadin en moeder Karona (v.Karat) uit de bekende stam van
Andriaan en Hennie Kuijf zijn een voorbeeld voor velen, om op fokker L. Schutrups.
zo'n fijne en passievolle manier bezig te zijn met de paarden en Uit dezelfde stam komt de winnaar van de 2-jarige hengsten 
het fokken. En, hoe houdt hij het vol, meneer Kuijf bracht zijn Erogon P. Hij is gefokt door J. van Duyvenbode en in 
trots zelf ook nog even een rondje voor… eigendom van zijn dochter. Een hoogbenig langgelijnd paard
De uitreiking voor de jongste merrie, Raville 'P' (Durango x 
Rigona) vond door logistieke redenen pas op de zondag plaats. 
Erg leuk om te vermelden, Raville 'P' is weer gefokt bij Luut
Schutrups.

Naast de Fokpredikaten was er nog de uitreiking van de Ster
Predikaten aan merries en ruinen. Indien een merrie of ruin
op een premiekeuring de 1e premie toegekend krijgt, ontvangt
men op de Nationale keuring het Ster Predikaat.
Meer informatie omtrent het predikatenstelsel is te vinden 
op de website van het AVS.

De Ster-merries op een rij: 
Abakana Kossack (Balaton x Amunitia), The Kossack Stud uit 
de Beemster. A.F. Miracle (Mir Khan x A.F. Gracia) Christa van
den Berg uit Gouda.A.F. Max Maya (Aparan x A.F. Baya)
Vrouwkje van Benthem uit Apeldoorn. Naomi C. Kossack
(Pobeditel x Nereska) The Kossack Stud uit de Beemster.

Als afsluiting van de dag werd het paard met de beste beweging

Veruska Monpelou

Indiana T

AR Fayyim
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dat zich goed liet zien. Tweede werd Meyalfi (Amalfi x Meshaya
van Menes) een jeugdig paard met een mooi oog F/E J. vd
Hoogenband-Dingjan.

De rubriek 2-jarige merries werd wederom door The Kossack
Stud gewonnen. Adream of Kossack is een volle zus van de 
kampioen bij de merrieveulens, het is een goed gebouwd
paard met veel type in het hoofd. Tweede werd de degelijke 
Dahra Murana (Amurath Muntahi x Dolce Vita van Gil),
F/E is F. Leylayan.

Ook de winnaar van de 3-jarige hengsten is in het bezit van
The Kossack Stud. Klarc EA (Magnum Psyche x Kudola
Kossack v.Pobeditel) is een paard met zeer veel uitstraling. 
De uit België geïmporteerde Nesj el Khidron (Khidar x Nesj
el Shayna v.Kais) werd tweede. Een langgelijnd paard in het 
bezit van Y. van Leeuwaarde. In West moest Indiana T, Adream of Kossack nog voor zich 
Met haar imponerende bewegingen en goede punten voor type dulden, nu won ze het kampioenschap Junior merries. 
won Fys. Arab. Jawharah zowel de rubriek 3-jarige merries als Tweede werd Fys. Arab. Jawharah en derde de merrie van
de titel “Best in Nederland gefokte paard”. Een goedgebouwd The Kossack Stud.
paard van Rih-al-Tariq uit Shatia van Riki's Shabri, in 
eigendom van B. Haring en M. van Hees, deze laatste is De Senior rubrieken waren zoals gebruikelijk wat kleiner.
tevens de fokker. Tweede van deze mooie rubriek werd

Bij de 4-6 jarige hengsten ontstond een spannende strijd 
Barika V.S. (A.F. Barahbay x Sjabaka v.Tabak) die fantastisch 

tussen Kas Valdes (Psytadel x Vypiska v.Piligrim) gefokt door 
kan draven, eigenaar is E. van der Kelen.

A.N. Kuijf en Amalfi (Padrons Psyche x RD Bey Shahmpane
v.Bey shah). Kas Valdes van eigenaar D. Biesenbeek,

Het kampioenschap Junior presenteerde zich zeer goed en won van Amalfi die in iets 
hengsten werd gewonnen door minder goede doen leek dan anders.
Klarc EA, tweede werd Mooie punten werden gegeven aan de paarden uit de rubriek
AR Fayyim en hengsten 7 jaar en ouder. De goedbewegende nummers één en 
derde Just twee eindigde met hetzelfde aantal punten. Aranik Kossack
Noyz. (Nikel x Arabella v.Balaton) won door zijn hogere punten voor

type. De nummer twee, Durango (Elton x Libanon Kristal), 
heeft een opvallend mooi gevormde nek en kreeg hoge punten 
voor zijn beenwerk. Hij is in het bezit van J. van Duyvenbode.

De dag werd afgesloten met een mooie strijd om de titel 
“paard met de beste bewegingen”. Zoals altijd een aantrekke-
lijke rubriek waarbij het publiek flink van zich laat horen.
Wiens hart gaat nu niet sneller slaan van een goedbewegend
paard? Barika V.S. won, een echte eyecatcher met 
haar fantastische bewegingen! De trotse eigenaar is 
E. van der Kelen en fokker E. van Santen.

Klarc EA Barika VS

Fysio Arabians Jawharah

avs magazine
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V

bronzen medaille tijdens de Nationale show aan wordenDoor Marian van der Meulen
Foto’s Pim Valk, Jan Kan toegevoegd. Vooral mooi om te zien hoe haar vader, alias 

groom, fanatiek en trots aan de kant zijn dochter aanmoedigt. 

Opvallend was het grote verschil tussen de eerste 3 plaatsen en Vorig jaar werd er afgereisd naar Renswoude, dit jaar werd de 
de daaropvolgende geplaatste 3 combinaties: zij werden met 69, Nationale Keuring, als vanouds, weer bij het KNHS federatie 
68 en 62 punten als 4e ,5e en 6e geplaatst.centrum in Ermelo gehouden. Bij aankomst ga je eerst 

twijfelen, bij het zien van al die Haflingers. Maar gelukkig 

komt dan snel de eerste Arabier voorbij en hoor je de 

vertrouwde stem van Adri v/d Velde. Om nog even een oer-

Hollands cliché er bij te halen: dit jaar pakte het gezien het 

weer gelukkig voor de paarden en voorbrengers, iets gunstiger 

uit. Naast al het geweld aan de hand werd er tijdens het 

weekend van de Nationale Show veel positieve aandacht 

gegeven aan de rubrieken onder het zadel. Want inderdaad,

die mooie Arabieren zijn meer dan schoonheid alleen en ook 

zeer geschikt als gebruikspaard!

Een nieuw onderdeel tijdens de Arabische shows is de 

'Ridden Class', een rubriek die tijdens de regionale keuring 

in Raalte afgelopen zomer voor het 

eerst werd geïntroduceerd. Tijdens

deze 'Ridden Class' lopen de deel-

nemers eerst gezamenlijk in de bak. 
De Ridden Class voor de ruinen werd met vier deelnemers 

De jury brengt dan een volgorde
aardig gevuld. De Ster-ruin Aquileja werd door de jury het 

in de groep aan. Daarna laten de 
hoogst gewaardeerd met 79,5 punten. Zijn berijdster Romy

verschillende combinaties een eigen 
Smit en haar ruin (Anthal x Rigilya) waren een prachtig geheel 

proef van ongeveer 2 minuten zien. 
en lieten een mooie en relaxte proef zien. Nicole Fremeijer werd

Na deze proef wordt het paard voor
met haar ruin Saroon (Sjapoer x Zita) met 10 punten verschil

een andere jury, zonder zadel, 
als tweede geplaatst. De groep ruinen zag er erg leuk uit onder 

opgesteld. De jury bekijkt o.a.
het zadel en zijn zeker potentievol binnen de dressuur.

de bewegingen van het paard, hoe 
De Ridden Class hengsten was iets minder bedeeld: 

ontspannen ziet het er uit, maar er 
drie deelnemers lieten zich gezamenlijk en individueel in de bak 

wordt ook naar de bouw en type van
zien. De hengst A.R. Sivmayall (Sivmen x Zolitha) mocht met 

het paard gekeken. Alle punten 
91,5 punten niet alleen naar huis met de eerste plaats in zijn 

samen vormen de uiteindelijke 

uitslag.

Zaterdag werd de Ridden Class voor

merries, ruinen en hengsten verreden.

De paarden lieten zich in volgorde

van leeftijd in de ring zien. De groep

merries was ruim vertegenwoordigd:

zes leuke combinaties werden onder het zadel gepresenteerd.

Winnaar van de rubriek was Peter Kissen met de merrie 

Nominacia. (Namaz x Nadhodka). Een prachtige merrie 

met mooie soepele bewegingen. Met een halve punt minder,

85 punten, werd de merrie FHJ Remezida als tweede geplaatst. 

Haar berijdster, Brenda Gols, liet ook een erg nette en rustige

proef zien.

Derde stond met 82 punten N.D.'s Pirouette (Bezmen x 

Pironitsja) van de familie Dopper, gereden door Vera Dopper.

Zij behaalde tijdens de regionale show in West, Zuid én Oost

de Gold Medal in de Ridden Class. En daar kan dus een 

NATIONALE KEURING ERMELO 2009

NAAST SHOWPAARDEN

ARABISCH

SPORTPAARD

OOK

IN HET TEKEN VAN

Peter Kissen en 
Nominacia

Aquileja bereden door Romy Smit

Ilona Bax reed A.R. Sivmayall naar de winst in de Ridden Class
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rubriek, maar ook eigenaar A. Stoop. Poker (Monogramm x Plisa v.Probat)

met een extra lint eigenaar T. Kubbe-Zonneveld. Sirel (Silver General x Mirella

en titel van het v.Baccarat) eigenaar M. Eden. Saela (Dosator x Menzarima

hoogst behaalde v.Mensahib) eigenaar C. Mensing-Spapen.

aantal punten van

alle Ridden Omdat de wedstrijd en western rijrubriek op zondag plaats 
Classes van de zouden vinden, werden de sportpredikaten voor de 
dag. De proef zag verschillende western rubrieken ook op de volgende dag 
er met deze mooie uitgereikt:
combinatie dan Vaybian (Nabob x Vandoya v.Andoy) met Anastacia 
ook super uit en Zweekhorst, predikaat Western Reining. Penthor (Abakan x 
er werd heel Pengona v.Pentagon) met Angela van Duyvenbode, met drie 
correct gereden. predikaten: Western Pleasure, Horsemanship, Trail, dat een 

Met een prima puntenaantal van 74 werd de hengst Biblion Allround predikaat oplevert. Nepass (Persist x Markisja
(Balaton x Bulon) samen met zijn berijdster Marijke Slok Soede v.Markema) met Anja Diephout met twee predikaten: Western
als tweede geplaatst. De jonge 4-jarige hengst Kas Valdes, van Horsemanship en Western Trail.
Psytadel x Vypiska eindigde met 62 punten als derde in zijn En “last but not least”: Sheikan Star (Shereik x Anouk v.Aron)
rubriek. De hengsten zijn altijd erg mooi onder het zadel en eigenaar M. v.d. Starre. Het sportpredikaat werd hem uitgereikt
kunnen zich op zo'n moment goed laten zien. Het zou dan ook vanwege zijn prestaties op de renbaan. Bij de uitreiking van de 
leuk zijn volgend jaar meer combinaties in deze rubriek te zien WAHO trofee mag duidelijk zijn geworden dat dit paard nog 
schitteren. De deelnemers onder het zadel konden op zaterdag veel meer in zijn mars heeft!
trouwens ook nog deelnemen aan een clinic, gegeven door 

dressuurruiter Herman Wientjes. Over gebrek aan dressuur En om in de sfeer van Arabier als Allround gebruikspaard te
met Arabieren was dus niet te klagen… blijven: erg leuk om te melden dat Jan en Evelien Calis op de
Een primeur was er op de zondag voor de Ridden Class zondag nog een bijzonder prestatie hebben behaald: de hengst
Western. Zie verder in dit magazine voor een uitgebreid Sjacoer (Mencour x Sjakoera), door hen gefokt en nog steeds in
verslag hiervan. hun bezit, heeft op Duindigt de Derby gewonnen. Jan en Evelien,

en natuurlijk ook trainer Emiel, van harte met deze prachtige
Een lange lijst bij de uitreiking van de verschillende sport- overwinning! Onno Dopper behaalde met N.D.'s Nitron
predikaten. De volgende paarden behaalden hun sportpredikaat de 2de plaats in een spannende eindstrijd.
op het onderdeel dressuur: Eigenaren, trainers en berijders van harte met de behaalde
Omar L (Hassan x Gomorael v.Shahal) eigenaar resultaten! Zo laat de Arabier weer goed zien een allround
J. van Velzen-Kruis. Paroeska (Paraquay x Knitova v.Kniazj) paard te zijn...

22

Biblion en Marijke Slok Soede

KAS Valdes
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RIDDEN CLASS WESTERN

Tijdens het weekend van de Nationale Keuring in Ermelo werd veel positieve aandacht 
gegeven aan de rubrieken onder het zadel. Want inderdaad, die mooie Arabieren zijn méér 
dan schoonheid alleen en ook zeer geschikt als gebruikspaard. Juist onder het zadel kun je 
laten zien hoe mooi jouw paard is en wat zijn competenties zijn. 

T

Door Jolanda van Duyvenbode
Foto’s Pim Valk, Jan Kan

Tijdens de afgelopen Nationale Keuring liet een grote groep

Westernruiters zien dat het Arabische Volbloed naast show-paard

ook een prachtige verschijning onder het westernzadel is. En het

kan natuurlijk ook beide: zo wordt de merrie Raville P (Durango

x Rigona) regelmatig met succes in de showring getoond en

wordt ze nu door Monica van Duyvenbode ook succesvol in de

Western uitgebracht.

De hengst Esprit

(Edykt x Shebah) is,

na een lange carrière

in de showring, nu

ook in de wedstrijd-

ring onder het

westernzadel te zien.

En Vaybian (Nabob x

Vandoya) zagen we

bijvoorbeeld al eerder

op de keuring

verschijnen. hielden op hun tochten om van A
Een primeur was er naar B te komen. Het western-paard

op de zondag voor de Ridden Class Western. De DAWRA, de moest dus rustig en be-trouwbaar,
Dutch Arabian Western Riding Association, is special in het leven maar ook werklustig, alert, snel en
geroepen om het Wester nrijden met Arabieren te promoten. En wendbaar zijn. Bovendien moest een
in haar tienjarig bestaan heeft de vereniging nog nooit zo veel western-paard over comfortabele
rijdende leden gehad, waar de DAWRA dan ook erg trots op is. gangen beschikken, omdat de
Waarschijnlijk de reden dat de rubriek zo rijk werd gevuld: ruim cowboys vaak dagen achter elkaar in
dertien deelnemers hadden zich voor deze dag ingeschreven. het zadel zaten. Deze kenmerken
Achteraf waren het voor het publiek misschien te veel deelnemers, worden beoordeeld in de diverse
gezien de tijd die er mee gemoeid was; alle deelnemers moesten disciplines van het western rijden.
na de gezamenlijke ronde ook een individuele proef lopen. Maar Doordat de oorsprong van het western rijden in Spanje ligt, zie je
de groep met al die mooie western Arabieren zag er wel erg mooi veel overeenkomsten met de klassieke dressuur. Toch verschilt
uit. Veel dressuurruiters en mensen binnen de Arabierenwereld western in veel opzichten van het 'Engelse' rijden. Zo wordt er
zijn vaak niet bekend met het fenomeen Westernrijden. Maar in andere tuigage gebruikt, zijn er andere wedstrijdonderdelen,
Nederland zijn steeds meer wordt er veelal een ander type
mensen die recreatief of paard gebruikt en wordt er
wedstrijdgericht bezig zijn met met andere termen gewerkt
deze tak van de paardensport. (walk = stap, jog = langzame

draf, extended jog = snellere,

uitgestrekte draf en lope =Het westernrijden vindt zijn
galop).oorsprong in Spanje; hier
De westernsport is in te delenwerden cowboys vaquero's
in de categorieën dressuur,genoemd. De Spanjaarden
snelheidsspelen en werken metbrachten tijdens de ontdek-
vee. De snelheidspelen bestaankingstochten naar Amerika
uit bijvoorbeeld 'Barrel-race' enpaarden en kennis mee. Daar is
'Pole-bending'. Werken met veehet western rijden ontstaan
wordt gedaan bij 'Cutting',zoals wij nu kennen: de cow-
'Working Cowhorse' en 'Teamboys die samen met hun
Penning'. En dressuur valtpaarden het vee in de gaten

x

Esprit onder Brigitta Wijnberg

Penthor Fabanco

Winnaar Ridden Class Western: Anja Diephout met Nepass

Xavier
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onder te verdelen in 6 jaar of ouder moet op een shank bit worden

'Trail', 'Western gereden, met één hand, en de ruiter mag deze

Pleasure', 'Hunter tijdens de wedstrijd niet over-pakken in de andere

under Saddle', hand. Western Pleasure is voor het publiek minder

'Western Horseman- spectaculair dan bijvoorbeeld Reining of een

ship', 'Western Barrelrace.

Riding', 'Reining' en Naast de American Quarter en Appaloosa is het

'Versatile Horse'. Arabisch Volbloed paard zeer geschikt voor de

De afgelopen Ridden verschillende western onderdelen. De Arabier is

Class in Ermelo is het eerlijk en slim en, zodra het vertrouwen er is,

meest te vergelijken bereid alles voor je te doen. Zij hebben vaak een

met een Pleasure proef. ideale maat voor het beoefenen van de western-

sport. In alle disciplines wordt de Arabier uit-

Bij de Western gebracht: van Trail tot Reining, in de Western

Pleasure stappen de Pleasure, maar ook in de Working Cowhorse of

deelnemers samen de arena in en moeten aan de wand (rail) Cutting laten zij hun cow sense naar voren komen.

blijven. Passeren is toegestaan, maar de ruiter mag geen cirkels Ze blinken vooral uit in de Western Riding en

rijden of de arena oversteken. De verschil-lende gangen worden Versatile Horse, onderdelen waarin veel galop-

op zowel de linker- als de rechterhand getoond. Als de jury changementen zitten, iets waar de Arabier erg

twijfelt tussen de hoogst geplaatsten kan deze ook de gang goed in is.

achterwaarts (stop, back-up) vragen. De paarden worden gereden

met de teugel in een licht contact of met een redelijk losse teugel Tijdens de Western Ridden Class in Ermelo reden
en zonder sterke hulpen van de ruiter. Een goed Pleasure paard er ruiters op verschillende niveaus mee (L4, L3, L2
heeft een aangename gang en moet de ruiter een aangename en en L1). Zij konden zelf bepalen wat zij van hun
soepele rit garanderen. Het paard draagt zijn hoofd ontspannen paard aan de jury lieten zien.
in zijn natuurlijke eigen houding, met de maantop niet lager dan Tijdens deze 'Ridden Class' lopen de deelnemers
de schoft. Het hoofd moet recht gedragen worden met de neus eerst gezamenlijk in de bak. De jury brengt dan
licht naar voren. Het paard is ontspannen, maar wel attent en een volgorde in de groep aan. Daarna laten de
bereid de lichtste hulpen van de ruiter aan te nemen en op te verschillende combinaties een eigen proef van
volgen. Als gevraagd wordt de gangen uit te strekken, gebeurt dit ongeveer 2 minuten zien. Na deze proef wordt het
in hetzelfde ritme en soepelheid. paard voor een andere jury, zonder zadel,
De jog is erg belangrijk. Het is een langzaam gereden draf die opgesteld. De jury bekijkt o.a. de bewegingen van
beslist niet sloffend op de voorhand mag worden gereden. Bij het het paard, hoe ontspannen ziet het er uit, maar er
commando wordt ook naar de bouw en type van het paard
'reverse' maken gekeken. Alle punten samen vormen de uiteinde-
de ruiters een lijke uitslag. Doordat er bij de western altijd bij de
draai van 180 laatst geplaatste deelnemer wordt gestart, was de
graden en top 3 extra spannend.
veranderen zo van Angela van Duyvenbode werd met haar ruin
hand. Een te hoge Penthor (Abakan x Pengona HT) door de jury op
of te lage de derde plaatst gezet. Angela werd verslagen door
snelheid, haar eigen hengst Esprit, gereden door Brigitta
verkeerde gang op Wijnberg. Zoals eerder vermeld was de hengst
het gevraagde jarenlang met Erik Dorssers te zien op verschil-
moment, verzet lende shows, en is nu dus te zien als westernpaard
van het paard, te op de wedstrijden. En als hengst houdt hij zich
diepe of te hoge ontzettend braaf in zo'n grote groep!
halshouding van het paard of 'break of gait' (uit de betreffende Eerste van alle dertien deelnemers was Anja
gang vallen), worden als overtreding aangemerkt. De combinatie Diephout met de ruin Nepass (Persist x Markisja),
laat zien wat de kwaliteiten van een western paard zijn: rustig gefokt door Marco Hoebeke, ook een bekende op

gedrag en toch directe reacties op hulpen van de Arabierenshows. Anja reed met Nepass de
de ruiter. Daarnaast wordt de houding van de meest rustige en nette proef en liet de mooiste
ruiter ook beoordeeld. Een andere rol binnen gangen en oefeningen zien. Anja en Nepass zijn
de Pleasure is weggelegd voor de kleding van de een prachtige combinatie en laten een mooie
ruiter en outfit van het paard. Er zijn hiervoor eenheid zien.
richtlijnen, zoals verplicht rijden met laarzen De DAWRA hoopt dat er meer mooie Arabische
en hoed. Daarnaast moet de hals en armen van combinaties op volgende wedstrijden of Ridden
de ruiter bedekt zijn. Classes zich zullen laten zien. Want, met al die
De ruiter mag een junior paard (tot en met 5 mooie westernarabieren in de bak is de rubriek
jaar) op twee handen rijden op een snaffle zeker voor herhaling vatbaar.
(trens) of bosal (hackamore). Een paard van Kijk ook eens op www.dawra.nl!

Poi Vaybian

Sjagal met Lies v.d. Oever

Bas Almost June Alkatraz

Casporans
Massada

AS Saida

Romanza RZA
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Door Hanneke Rosman-Brand
Foto's Kees Voshol www.nakoersen.nl

De Futurity Cup stond als eerste in het programmaboekje
genoteerd. Acht knappe driejarigen kwamen aan de start. Deze
ren was traditioneel alleen voor de paarden die een jaar eerder
hadden deelgenomen aan de Futurity Show, maar sinds vorig jaar
wordt deze koers opengesteld voor alle driejarigen. De Kossack
Stud mag bijzonder in zijn nopjes zijn met het verloop van deze
koers, die werd gedomineerd door twee van hun fokproducten.
Poulain Kossack (Nougatin x Pengalia Kossack), nu in eigendom
van en getraind door de heer Huub Otermans, kwam voor de
derde keer in zijn leven aan start en nam meteen de leiding, om
deze niet meer af te geven. Hij werd gevolgd door de Frans
gefokte Saint de Faust en Sissi d'Albret. Hierachter volgende Nib
Djook Star (Grand Duc x Island Lavinia, gefokt door en getraind
door Margje van der Starre), de in België getrainde Djintonic,
vlak hierachter kwam de sterke winnaar van de Futurity Show

starts op zijn naam staan. De DARC feliciteert de heer Otermans
2008 Soleil Kossack (Marwan x Speedy Kossack), en als laatsten

van harte met de overwinning, maar felicitaties gaan ook naar de
de paarden van de heer Verstreepen, Saladin D.A. en Toyah D.A.

familie Holzken, met hun bijzonder mooie merrie Soleil Kossack.
Aan de overzijde van de baan werd het veld een beetje uit elkaar

Zij won vorig jaar met overmacht de Futurity Show en werd hier
getrokken; in bovenbocht versnelde Djintonic en verbeterde zijn

met moeite geklopt door 'het sterke geslacht'.
positie. Hij liep Saint de Faust voorbij en zat in een mooie tweede
positie achter Poulain Kossack. Soleil Kossack voerde hierachter

De dertiende, zeker geen ongeluksdag voor Zenith Arabians
het peloton aan. In de rechte lijn werd het uiteindelijk een

De eigenaren van de paarden die deelnamen aan de North
enorme strijd tussen Poulain Kossack en Soleil Kossack, die in

European Derby hadden deze paarden al ingeschreven in het jaar
het tweede spoor naar voren was gekomen, met moeite kon de

van geboorte, 2005. Zogenaamde 'late entry', inschrijving op een
hengst Poulain de merrie Soleil voor blijven. Djintonic, die

later tijdstip, is niet mogelijk. In 2005 werden er 31 veulens
de laatste bocht wijd nam, eindigde op enige afstand op de derde

ingeschreven, voor acht paarden werd het laatste inleggeld van
plaats voor Saladin D.A.

250 euro betaald; slechts zes zouden uiteindelijk daadwerkelijk
De koers bood dus een buitengewoon spannende eindstrijd en

in de startboxen plaatsnemen. Echter, met drie Nederlanders,
daarmee een mooi spektakel voor de aanwezige toeschouwers.

een Belg en twee Zweden was het met recht een internationaal
Poulain Kossack heeft inmiddels twee overwinningen uit drie

veld dat in deze Listed Race een felle strijd zou aangaan om de
15000 euro die verdeeld mocht
worden, met 7500 euro voor de
winnaar.

Kesyou (Kesberoy x Odessa) fokker
en eigenaar familie v. Oosterzee,
nam direct na de start de leiding,
gevolgd door de Zweed Sanovagan
(Top Flyte x Flying Golly) en het
fokproduct van Onno Dopper,
N.D. Nitron. Deze nam voor de
tribune de leiding over van Kesyou.
Aan de overzijde nestelde de andere
Zweed, San Antonio (Santana x
FH Honey Mellon) zich op de
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VALKENIERS &
NORTH EUROPEAN DERBY

FUTURITY CUP 

ADAMS MANAGEMENT 

Op 13 september werd op een herfstig Duindigt gestreden om twee belangrijke prijzen, de 
Adams Management North European Derby, een koers voor vierjarige Arabische Volbloeds
over 2150 meter en de Futurity Ren, een koers voor de driejarige talenten over 1800 meter.

Sjacour klopt met een sterke
eindsprint N.D.’s Nitron
en de Zweedse kampioen 
Sanovagan

De beste driejarigen waren zeer aan elkaar gewaagd:
het kostte Poulain Kossack moeite om Soleil Kossack
voor te blijven

avs magazine
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derde plek, direct gevolgd door Sanovagan, Sjacour (Mencour x
Sjacoera) van familie Calis, en Fouwzia D.A. (Ircalan DA x
Halynana el Kendal) van de heer Verstreepen. Ondanks dat het
slechts een klein veld was, was
de strijd spannend en hevig. In de bovenbocht lagen Nitron en
Sanovagan op kop, gevolgd door Fouwzia, terwijl Sjacour
buitenom kwam en langzaam naar voren op schoof.
In de rechte lijn werd N.D.'s Nitron aangevallen door Sanovagun,
met Sjacour in het vierde spoor. In een ongelooflijk spannende
finish eindigde Sjacour verrassend sterk en na enkele minuten
van nagelbijten bleek dat Sjacour zijn neus als eerste over
de finish had geduwd, met N.D's Nitron op een fel bevochten
tweede plek. Het spreekt vanzelf dat er een groot gejuich klonk
in het Nederlandse kamp; vooral Emiel Otten, die Sjacour
dagelijks rijdt, sprong een gat in de lucht van blijdschap.
De Zweden waren duidelijk aangeslagen.

De familie Genberg had vooraf hooggespannen verwachtingen
van hun Sanovagan (spreek uit: Son of a gun). Gelukkig was
de grootste teleurstelling na enkele uren voorbij en nadat de
paarden lekker gewassen op stal stonden en er in de Business
club een glas werd geheven met de sponsor, de heer Martin meer bleek dat deze sport verbroedert en tot internationale
van Klaveren van Adams Management, overheerste de vreugde vriendschappen leidt.
van een goed gelopen koers. Op de website van Kees Voshol, www.nakoersen.nl zijn de
Ondanks het wat sombere weer was het een mooie koersdag koersen te bekijken. Ga via het menu aan de linkerzijde
voor de liefhebbers van het Arabisch Volbloed, waarbij eens te naar 'rensport' en via rensport naar 'zon 13 sept'.

Grote vreugde bij Emiel Otten en jockey Anthony Deau
in de winnaarsring

avs magazine

H
boven nul, bij aankomst op het vliegveld van Abu Dhabi,Door Hanneke Brand
's avonds om half elf, was het bijna dertig graden. Gelukkig

had ik mijn meest zomerse kleding in de koffer zitten.Het was kort dag, wat moesten we meenemen om de stand van
De beurs, of tentoonstelling, heeft zowel een educatieve als3 x 6 meter te vullen? Het promotiemateriaal dat Pieter Stoop
commerciële functie. Enerzijds is er erg veel te koop, vanvoorhanden heeft om het AVS in Nederland op beursen te
Nederlands paardenvoer tot de mooiste met paarlemoer ingelegdevertegenwoordigen, kwam niet in aanmerking. Veel te zwaar,
jachtgeweren, luxueuze picknicksets, terreinwagens en gps-en bovendien, de mooie bedoeïenentent is daar natuurlijk niets
zendertjes om weggevlogen valken terug te vinden, anderzijds isbijzonders. Besloten werd een aantal foto's op posterformaat mee
de Adihex een tentoonstelling om de bewoners van de Verenigdete nemen, de Nederlandse en AVS vlag en diverse dvd's, onder
Arabische Emiraten te herinneren aan, of opnieuw kennis te latenandere met regionale shows, de FASNA-trail 2008 en de in
maken met de traditionele levenswijze. Enkele dagen voor vertrekNederland gelopen rennen. Aan de grotere fokkers werd gevraagd
was er toevallig op TV een documentaire over de Verenigdeof ze materiaal wilden meegeven, maar helaas, slechts een stoeterij
Arabische Emiraten, die ik uiteraard heb bekeken. De VAE, pashad materiaal voorhanden. Jammer genoeg waren de foto's die
in 1971 opgericht dankzij grote inspanningen van Sjeik Zayeddoor Pieter waren uitgezocht, en die een beeld van de veelzijdige

gebruik van de Arabier in Nederland moesten geven, niet op tijd

klaar. Gelukkig waren er nog voldoende AVS magazines

voorhanden, en een enkel jubileumboek werd meegenomen om

de lange historie van de Arabier in Nederland te tonen. Tot slot

werden er nog Haagse Hopjes en stroopwafels ingepakt, om

de Nederlandse stand extra smaak te geven. Zo vertrokken we

beiden op 27 september, Loek van der Ham, racing manager

van de DARC, met erg veel overgewicht van Schiphol en

ondergetekende vanaf Kopenhagen.

Was ik 's morgens om half zes van huis vertrokken bij twee graden

ABU DHABI

Begin september ontvingen het AVS en de DARC (Dutch Arabian Racing Committee) een
uitnodiging om van 29 september tot 3 oktober deel te nemen aan de ADIHEX, de Abu Dhabi
International Hunting and Equestrian Exhibition, waarbij we de Nederlandse fokkers en gebrui-
kers van Arabische Volbloeds mochten vertegenwoordigen op deze groots opgezette beurs.

Op de tentoonstelling veel aandacht voor de traditionele 
levenswijze van de bedoeïenen
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Bin Sultan Al Nahyan, bestonden in die tijd uitsluitend uit

woestijn, met hier en daar een paar lemen hutjes. Dit is nauwelijks

te bevatten als je nu de stad Abu Dhabi en de omgeving bekijkt.

De ouderen zijn dus zeer zeker nog bekend met het traditionele,

moeilijke leven, maar de huidige jeugd kan zich geen voorstelling

meer maken van het harde woestijnleven. Vandaar dat de Abu

Dhabi Authority for Culture and Heritage (ADACH) is opgericht

om de kennis over de oorspronkelijke levenswijze van de

bedoeïenen, waarin paarden, kamelen, valken en saluki's een

grote rol speelden om te kunnen overleven, door te geven aan

de volgende generatie.

Wij waren niet de enige Europeanen die waren uitgenodigd door

de ADACH. Voor Frankrijk was er de AFAC en vertegen-

woordigers van de renbanen in Dax en Toulouse, voor Duitsland

de DRAV, Fegentri-club (amateurjockeys) was aanwezig,

en de Engelse renbanen Ascot en Newmarket waren eveneens

vertegenwoordigd. Wij waren allemaal ondergebracht in het

Shangri-La Hotel, een kleine twintig minuten van de ADNEC,

de grote expositieruimte waar de tentoonstelling werd gehouden.
of als bescherming wanneer de soldaat werd beschoten. In datNa twee dagen met elkaar opgetrokken te zijn, was er al een
geval liever een dood paard dan een dode soldaat. Cru maar waar.soort 'familiegevoel'.
Bij deze voorstelling was de gehele Koninklijke familie aanwezig

en Sjeik Mohammed en zijn gevolg zouden langs onze (en deOp maandag vond er een persconferentie plaats, waarbij wij, als
Engelse en Franse) stands komen op zijn weg naar de VIP tribune.internationale gasten en deelnemers aanwezig moesten zijn.
Onze hele 'ploeg' had van Lara, onze gastvrouw, een uitnodigingMet koptelefoons op luisterden we naar de vertaling van
voor de show gekregen, maar mijn Franse 'collega' Izeta ver-de diverse toespraken van onder andere de voorzitter van de
trouwde mij toe dat er wel mensen in de stand aanwezig moestenADACH en de manager van de stoeterij van Sheik Mansour Bin
zijn als de Sjeik en zijn gevolg langskwamen. AfwezigheidZayed Al Nahyan, (een van de sponsoren van de beurs). Hierna
betekende een groot gebrek aan respect voor de Hoogheden.gingen we naar de expositieruimte, waar hard werd gewerkt en
Maar uit veiligheidsoverwegingen werd niet bekend gemaakt hoenog veel gedaan moest worden.
laat hij zou arriveren. Loek bood aan in de stand te blijven, zodat

ik gebruik kon maken van onze speciale vip-uitnodiging om deOp dinsdagmiddag zouden we de stand inrichten en dat gaf in de
show te zien. Achteraf had ik toch een beetje spijt dat ook ik nietochtenduren de mogelijkheid om iets 'toeristisch' te doen. Maar,
de stand was gebleven, Loek heeft de hand van Sjeik Mohammedwat ga je doen als het buiten 38 graden is met een lucht-
geschud en enkele woorden met hem gewisseld!vochtigheid van 89%? Dan maak je niet voor je plezier een

wandeling in de omgeving. Met een paar mensen van de Franse
Eerder die dag kwam de Nederlandse ambassadeur, de heer Gillesgroep ging ik naar de Marina Mall, het grootste winkelcentrum
Beschoor Plug, in onze stand, om een praatje te maken. Dat deedvan Abu Dhabi. De luxe is aan mij niet besteed, winkelen is niet
hij overigens bij alle Nederlandse deelnemers van de beurs. Hijmijn hobby, maar het was leuk het even gezien te hebben. Daarna
vertelde dat er voor ondernemers vele mogelijkheden zijn in ditsnel terug naar het hotel, waar de shuttlebus stond te wachten om
land en dat dit helaas door de Nederlanders nog niet voldoendeons naar de expositiehallen te brengen. Wij hadden een zeer goede
wordt onderkend. Ook zijn vrouw en dochter kwamen langs, zijnplek toegewezen gekregen, aan het pad dat van de ingang van deze
vrouw is een actieve enduranceruiter en dus hebben we dehal naar de grote arena liep, waar onder andere de Nationale

Kampioenschappen (paardenshow), saluki hondenshow en

kamelenveiling werden gehouden. En natuurlijk, de publieks-

trekker van de beurs: de British Household Cavalry, die voor

het eerst in haar bestaan optrad in het Midden-Oosten.

Er liepen dus heel veel bezoekers langs.

Woensdag begon de beurs en moesten we vanaf 11 uur in onze

stand aanwezig zijn. De officiële opening vond 's avonds plaats,

met de eerste VIP voorstelling van de Britse Cavalry. Een groot

spektakel, dat veel indruk maakte op de aanwezigen. In de

voorstelling zijn diverse onderdelen verweven die een

levensreddende functie hadden in de tijd dat de cavalerie de strijd

kon beslissen. Een van deze dingen was dat de soldaat zijn paard

laat liggen, waarbij het paard echt volledig plat gaat, net zolang tot

hij het commando krijgt dat hij weer mag staan. Dit had meerdere

functies: een verkenner kon zijn paard in vijandelijk gebied laten

liggen in het gras of struikgewas, zodat de vijand ze letterlijk 'over

het hoofd zag'; of het paard kon dienen als 'steun' voor het geweer;

Terwijl de rest van de Cavalry rond galoppeerde,
bleven de paarden van de ‘verkenners’ onverstoorbaar liggen

Loek van der Ham, op de rug gezien, schudt de hand van (vlnr) 
ZKH Sjeik Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, ZKH Sjeik
Hamdan bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum en 
ZKH Sjeik Mohammed Bin Tahnoun Al Nahyan.
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FASNA-trail dvd bekeken en over paarden gepraat. krijgen ze ook een mep. Maar de wijze waarop hier met paarden

werd omgegaan in de showring, is bepaald geen reclame voor hetOp donderdag en vrijdag heb ik enige tijd op de tribune gezeten
Arabische ras en de mensen die zich hiermee bezighouden.van de Nationale Kampioenschappen Arabische Volbloeds.
Jammer dat men zich dat niet realiseert.De kwaliteit van de paarden was zeer hoog, vooral bij de merries,

maar ik kon er weinig plezier aan beleven. De wijze waarop de

handlers, op een enkele uitzondering na, met de paarden Nee, dan liever de keuring van de saluki's, de traditionele
omgingen, was schokkend grof en zonder enig respect voor het jachthond van de bedoeïenen. Het Arabian Saluki Centre was
wezen van het dier. Ik heb paarden in de showring gezien die met een mooie stand vertegenwoordigd en had een show
stonden te rillen van angst en stress en panisch naar achteren georganiseerd. Het showen met honden is een nog relatief
vlogen zodra de voorbrenger een beweging maakte. Het onbekend fenomeen in de VAE, de honden worden in
Disciplinair Comité was nergens te bekennen. Ik heb na afloop voornamelijk voor de jacht gehouden. Er was een Australische
enige tijd met Christine Jamar staan praten, zij was een van de dame uitgenodigd als jurylid, die op zeer vriendelijke en
juryleden. Zij gaf aan dat 'het wel duidelijk was waarom er dit jaar diplomatieke wijze uitleg gaf, terwijl ze in de ring stond, hoe ze de
geen Europeanen waren uitgenodigd in het DC. Die zijn maar honden beoor-
lastig'. 'En nee, het is niet aan de jury om er iets van te zeggen.' deelde en waarom.

De juryleden, Nayla Hayek en Renata Schibler uit Zwitserland, Twee honden

Christine Jamar uit België, Dr. Mohamed Machmoum uit konden niet beoor-

Marokko en Bruce Mac Crea uit het Koninkrijk Saoedi Arabië, deeld worden

hadden het sowieso niet gemakkelijk. Rondom de arena stonden omdat ze te mager

vele, doorgaans Pakistaanse, stalknechten de paarden op te jagen, waren. Een eigenaar

zonder enige kennis van zaken. De herrie was zodanig dat zelfs de kreeg een waar-

eigen handlers ze herhaaldelijk tot kalmte maanden, zonder enig schuwing omdat hij

resultaat overigens. De draf was dan ook zelden te zien. Paarden te hard aan de

werden vooral op 'stand' beoordeeld. halsband trok.

Een andereVeel afstammelingen van Marwah al Shaqab, Marajj en
handler kreeg eenWH Justice. De Ajman stud was de grote winnaar met drie van
waarschuwing vande vier kampioenschappen. De junior merriekampioen was
de jury omdat hij de hond een klap gaf. Bovendien was de sanctieFT Shealla, (Shael Dream Desert x Soul Pretty), gefokt in Brazilië
dat de hond wel werd beoordeeld, maar niet werd geplaatst.door Flavia Maria Ramalho Torres en in eigendom van Dubai
De eigenaren van honden die netjes werden voorgebracht, of inArabian Horse Stud, de senior merriekampioen was AJA Angelica
bijzonder fraaie conditie waren, kregen en public een compliment.(WH Justice x FS Anastasia), gefokt door familie Hickstead, UK,
Zo kan het dus ook.in eigendom van Ajman Stud. De winnaar junior hengsten was

AJ Portofino, (Vervaldee, x Magic Jamilla), gefokt door Fontanella

Magic Arabians in Italië, eigenaar Ajman Stud en senior De valkenjacht speelde een grote rol in het traditionele leven
hengstenkampioen werd AJ Dinar, (WH Justice x Deska HJE), van de nomaden en wordt tot op de dag van vandaag enthousiast

beoefend. Misschien een tikje te enthousiast, want enkele jaren

geleden was de houbara, een soort 'woestijnkip', bijna uitgestor-

ven. Nog net op tijd werd een intensief natuurbeschermings-

programma opgezet, waarbij op fokstations door middel van KI

grote aantallen vogels worden gekweekt en teruggezet in het wild.

Een Engelse bioloog heeft er de leiding en vertelde mij enthousiast

over zijn werk. Principieel was hij tegen de jacht, maar ja, het

duurzaam jagen met

valken zorgde er wel

voor dat er grote

natuurreservaten

worden aangelegd,

waar andere dieren

ook van profiteren.

De houbara is een

trekvogel en 'dus'

werden er grote

stukken grond ingefokt door en in eigendom van Ajman Stud. Bijzonder goede
bijvoorbeeldkwaliteit, merries nog wat beter dan hengsten, en dat terwijl de
Kazachstan gekocht, om de vogel ook daar te beschermen. Het isbeste paarden in Europa staan om klaargemaakt te worden voor de
duidelijk, als de Emirati zich ergens voor inzetten, worden kostenSalon de Cheval, in Parijs, aldus opnieuw Christine Jamar.
noch moeite gespaard en is alles mogelijk.

Ondanks dat er in het showprogramma vermeld staat dat slaan en
Op zaterdag kreeg ik de gelegenheid om met Joris Kaanen,overmatig shanken niet is toegestaan, heb ik meer dan één paard
directeur van Havens, mee te gaan naar Endurance City, een plekharde klappen zien krijgen en werd er hardhandig aan kettingen
die onze Nederlandse enduranceruiters bekend in de oren zalgerukt. Ik ben echt geen doetje, als mijn paarden vervelend zijn,

Kampioen senior hengsten AJ Dinar en reserve kampioen 
Mahna al Zobair

Veel voorlichting bij de hondenshow

Traditionele valkenjacht nu goed voor
duurzame jacht en natuurbescherming
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Gasir & Lobeke
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klinken. Er werd een kleine wedstrijd gereden, de HH Sheik kamelenveiling,

Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Endurance Ride, over 40 km, uiteraard ook

80 km en een kwalificatierit van 80 km. Ik was nooit eerder bij daar nog even

een endurancewedstrijd aanwezig en was heel blij met deze wezen kijken,

kennismaking, zowel met de sport, als met de woestijn. prijzen lagen

Endurance is groot, heel groot, in dit land. Er worden vrijwel rond de

uitsluitend Arabische volbloeds gebruikt, hoewel er een enkele 200.000 dir-

Anglo tussen loopt. Ik heb er veel mooie, goed bewegende ham, dus zo'n

paarden gezien, merendeel ruin, een paar merries, geen enkele 40.000 euro,

hengst, volgens de startlijst. maar het was

mij nietDe wedstrijd zou om 9 uur beginnen, maar bleek bij aankomst
duidelijk of datverzet te zijn naar 2 uur 's middags. Waarom? Dat was niemand
om het veulenduidelijk. Omdat er weinig te doen was op dat moment, hebben
of de moederwe de nieuwe kamelenrenbaan en de nieuwe kamelensoukh
ging, danwelbekeken. Ook met kamelen worden renwedstrijden gehouden,
om de combinatie. Er was meer publiek bij de kamelenveilingdoorgaans over 10 km, en sinds het verboden is om er kleine
aanwezig was dan bij de Arabierenshow….Pakistaanse jongetjes als jockey op te zetten, worden er

computergestuurde poppen opgezet. In de soukh worden voer,

halsters, dekens (!) en dergelijke verkocht en er zijn veterinairen Uiteraard hebben Loek en ik ons best gedaan om geïnteresseerden
aanwezig. Wij werden met nieuwsgierigheid gadegeslagen, en 'alles' te vertellen over de fokkerij en gebruik van Arabische
diverse mensen wilden graag dat we ze op de foto vereeuwigden, Volbloeds in Nederland. We werden vaak aangesproken door
wat we dan ook deden. Ik denk niet dat er veel buitenlanders Nederlanders die voor hun werk in de VAE woonden. Als we
komen. Behalve de rennen worden er ook shows voor kamelen hen alles over 'onze Arabieren' hadden verteld, vroegen wij
georganiseerd. Een goede ren- of showkameel kan wel een vanzelfsprekend naar hoe de mensen het land beleven. Zonder
miljoen dirham opbrengen, zo'n 200.000 euro! Dat soort uitzondering was het antwoord 'Fantastisch, we willen hier niet
bedragen had ik niet verwacht. meer weg!'. Er is een grote, internationale gemeenschap, veel

tolerantie en het land kent haast onbegrensde mogelijkheden.

Even voor tweeën waren we terug in Endurance City en bij

aankomst zagen we een helikopter landen. Kort daarna zagen we Op zondagochtend van de gelegenheid gebruik gemaakt om de
een witte terreinauto rijden met op het nummerbord '1', het Sheik Zayed bin Sultan Al Nahyan-moskee te bezoeken. Dames
nummer van Sjeik Mohammed. Zijn zoon, kroonprins Rashid moesten wel een zwarte jurk en hoofddoek aan en om, maar ook
Al Maktoum, reed ook mee in de 80 km. Hier in het binnenland heren in een bermuda kregen een lange – witte – jurk aan.
was het zeker net zo warm als in Abu Dhabi, maar wel veel droger. De moskee is de op drie na grootste ter wereld, de grootste staan in
Ondanks de warmte vielen er weinig paarden uit. Bij de vetgate Mekka en Medinah en Sjeik Zayed vond het niet gepast om een
stonden vele bakken water met ijs om de paarden te koelen. Joris, moskee te bouwen die groter was. Schitterend, met veel marmer,
die enthousiast de endurancesport volgt, vertelde dat de paarden ingelegd met bloemmotieven, mocht u in de gelegenheid zijn,
tot enkele jaren geleden in airconditioned stallen stonden, maar absoluut gaan bezoeken. 's Middags nog een paar laatste baantjes
dat men er op enig moment toe is overgegaan om de paarden gezwommen, koffer ingepakt, maar nog niet helemaal, want er
gewoon dag en nacht buiten te houden, zodat ze beter gewend was nog een Galadiner voor alle deelnemers aan de beurs. Helaas
zijn aan de temperaturen. Zo hebben alle paarden in de konden we maar even blijven, want Loek moest om 11 uur op het
trainingsstallen hun eigen paddock, met afdak tegen de zon. vliegveld zijn, en ik niet veel later.
Zomers, wanneer de temperaturen tot 50 graden oplopen, wordt Een week in Abu Dhabi, zeker geen weekje vakantie, maar wel een
er niet getraind, hooguit wat gestapt. Het wedstrijdseizoen was bijzondere ervaring. Mocht u nieuwsgierig geworden zijn?
eigenlijk net begonnen, en loopt door tot het voorjaar. Volgend jaar september is er weer een ADIHEX, maar als u meer

van een doe-vakantie houdt, zijn januari en februari de beste
Op de laatste dag van de beurs, zaterdag, was er een maanden. Dan is het er 'slechts' 18 -20 graden koud.

Een knappe kameel brengt tussen
de 40.000 en 200.000 euro op



Nirvana; Versatile Horse L1: 
een Bronzen plak voor Anja 
Diephout met Nepass.

Voor het DAWRA NK, dat op 
zondag werd verreden, deden 
de volgende combinaties mee: 
Paulette Zorn met Fabanco 
(Dinar x Passionata); Anja 
Diephout met Nepass. (Persist 
x Markisja); Angela van 
Duyvenbode met Penthor 
(Abakan x Pengona HT); 
Nancy Groenenboom met 
Bas Almost June (G Basgier x 
Silvana); Nancy Groenen-

boom met Basciz Nirvana (G.Basgier x Priscilla); Anastasia 
Zweekhorst met Vaybian (Nabob x Vandoya); Marjon Ten 
Hove met Casporans Massada (Sjapoer x Tabitah); Brigitta 
Wijnberg met Esprit (Edykt x Shebah); Jan van Berendonk 
met Esprit (Edykt x Shebah).

De Nederlands Kampioenen:
DAWRA Trail L1 +L2: Angela van Duyvenbode met Penthor
DAWRA Pleasure AA L2: Anastasia Zweekhorst met Vaybian 
DAWRA Pleasure AA L1: Paulette Zorn met Fabanco 
DAWRA Horsemanship AA L2: Anastasia Zweekhorst 
met Vaybian 
DAWRA horsemanship AA L1: Angela van Duyvenbode 
met Penthor
DAWRA Reining 
AA L2: Nancy 
Groenenboom 
met Basciz Nirvana

Alle ruiters van harte 
met het behalen van 
deze mooie resultaten! 
Op naar de WRAN 
en DAWRA 
Nederlandse 
Kampioenschappen 
2010…

D
Door Jolanda van 
Duyvenbode
Foto’s Jos Karouw

De judges waren 
dit jaar: Simone 
de Geus (België) 
& Butch Carse 
(USA). Naast 
de Nederlandse 

Kampioenschappen voor de WRAN (Western Ruiter Associatie 
Nederland) en de APHA (Paint Horses), was er dit jaar natuurlijk 
ook weer de kampioenschap voor de DAWRA, de Dutch Arabian 
Western Riding Association.
Voor de WRAN Kampioenschappen moeten de deelnemers 
binnen strenge voorrondes strijden. Deze voorrondes vinden 
binnen de voorgaande dagen van het NK-weekend plaats. 
Degene die hierbij goed scoren kunnen door de jury worden 
geselecteerd voor de Kampioenschappen op zaterdag en zondag, 
voor een plaats in de finales dus. 
Tijdens deze finales zijn er door de Arabische deelnemers helaas 
minder gouden, zilveren of bronzen plakken behaald dan 
voorgaande jaren. Het is en blijft ook altijd een momentopname 
en er zijn verschillende factoren die daar dan bij komen kijken. 
Maar het feit dat deze Arabieren tijdens de finales meerijden is 

natuurlijk al een mooie 
gebeurtenis en iets om 
trots op te zijn.

Anja Diephout met Nepass 
is door 

Duyvenbode met Penthor; Senior Trail L2: een 8ste plaats voor de voorrondes gekomen 
Angela van Duyvenbode met Penthor; Senior Trail L1: een 5de voor de onderdelen Trail en 
plaats voor Anja Diephout met Nepass; Western Riding L2: Horsemanship L1. 
een 5de plaats voor Anastasia Zweekhorst met Vaybian; Western Paulette Zorn met Fabanco 
Riding L1: een 4de plaats voor Anja Diephout met Nepass; heeft 
Versatile Horse L2: een 4de plaats voor Angela van Duyvenbode de voorronde voor de Trail 
met Penthor; een 6de plaats voor Nancy Groenenboom met L1 positief afgelegd, en 
Bas Almost June. En ook een 8ste plaats voor Nancy met Basciz Angela van Duyvenbode 

met Penthor 
is 

doorgekomen in de 
onderdelen Trail, Pleasure en Horsemanship L2. Anastasia 
Zweekhorst met Vaybian behaalde de finales 
voor het onderdeel Western Riding.

De uitslagen in het WRAN NK Westernriding:
Western Horsemanship L2: een 9de plaats voor Angela van 
Duyvenbode met Penthor; Western Horsemanship L1: een 11de 
plaats voor Anja Diephout met Nepass; Jackpot Western 
Horsemanship: een 10de plaats voor Anja Diephout met Nepass; 
Senior Western Pleasure L2: een 9de plaats voor Angela van 

(Persist x Markisja) 

(Dinar x Passionata) 

(Abakan x 
Pengona HT)

(Nabob x Vandoya) 
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werd als vanouds gehouden in Mariënheem, Overijssel.
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Door: Annelieke Stoop train de paarden. 
De nieuwe 10 vragen aan: Wel volg ik sommige fokprogramma’s met grote interesse en 

kijk ik wat voor nakomelingen eruit komen en of ik een lijn 
1.     Kunt u zich even kort kan vinden die zich zou kunnen bewijzen in de westernsport. 
voorstellen? Betere informatie hierover vind ik toch meer in USA, 
Ik ben Krista Sterrenburg, 

aangezien daar de westernsport met Arabische Volbloeden 
officieel sinds kort Rodenhuis-

vele malen breder en ’ouder’ is dan hier in Europa. Daar zie 
Sterrenburg, want net getrouwd 

ik inmiddels echt wat duidelijkere lijnen die meer geschikt 
met Bart en 33 jaar. 

zijn voor de reining, of het working cowhorse. Toch moet je 
De meeste mensen zullen mij 

met die extreme specialisatie ook wel oppassen, het moet wel 
kennen als inmiddels oud-

een Arabier blijven! En die hoort allround te zijn...
voorzitter van de DAWRA en 
als westerncombinatie met 5.     Hoe bepaal je welke paard geschikt is voor het 
Scorpio (v.Nabob x Naninja). westernrijden?

Ik zoek naar een paard met een mooi en sterk atletisch 
2.     Wat is uw betrokkenheid lichaam, breed gebouwd, goede benen en goede, praktische 
met het Arabische 

bewegingen. Misschien nog wel belangrijker is, of het paard in Volbloedpaard en hoe is dat zo gekomen? 
zijn of haar koppie wel laid-back genoeg is voor de western. Toen ik een jaar of 14 was, kwam ik met een Arabisch 
Karakter, werkwilligheid en intelligentie, daar ga ik voor!Volbloed in aanraking, Akirin (v.Nagasaki x Grimarba). 

Op slag enthousiast voor dit ras, terwijl ik altijd Friezen reed. 
6.      Hoe bereidt u uw paarden voor op een show?

Na ook nog eens Sharif S (v.Fikri) hier te ontmoeten was ik Daar gaan vele uren gerichte training aan voor af. Welk niveau 
echt om: voor eens en altijd gek op Volbloed Arabieren. Leuk heeft het paard, welke discipline, beheerst het al de oefeningen 
was ook dat mijn eerste eigen Arabier weer familie was van die men kan vragen, wat is uberhaupt zijn showervaring en 
bovengenoemde Akirin, de zwarte Nagato. kan dit paard wellicht eerst eens beter mee naar een 
Door de jaren heen heb ik mij ingezet voor de DAWRA, dus 

oefenwedstrijd of een in-hand-onderdeel? 
steeds meer Arabieren kruisten mijn pad. En zeker sinds de Ik wil dat ze fijn aan de hulpen staan, vanuit de schouder 
laatste jaren, waarin ik paarden voor de westernsport inrij, te sturen zijn en verzameld willen lopen. Daarnaast zie ik 
train en lessen verzorg, is dit veelal met en voor Volbloed graag dat ze plezier hebben in hun werk en daar zelf ook 
Arabieren. vertrouwen in hebben. De week voor een wedstrijd ga ik ’fine-

3.     Welke bloedlijn spreekt 
u het meeste aan? 
Het meest interessant vind ik 
de mengeling die ze bij 
Varian Arabians (USA) 
hebben gemaakt: Russisch, 
vleugje Pools en een snufje 
Crabbet. Ideale paarden voor 
show én sport. Mooi, rond en 
geschikt voor het werk. De 
meeste paarden waar ik nu 
ook mee te maken krijg, zijn 
grotendeels Russisch.

4.     Fokt u met een bepaald 
doel voor ogen en hoe 
probeert u dat te bereiken?
Met fokken houd ik me
bijna niet bezig, ik rijd en 

8.     Hebt u wel eens specifieke karakterproblemen 
meegemaakt met paarden en hoe heeft u deze opgelost?
Doordat ik veel paarden inrijd en train, kom ik ze helaas wel 
eens tegen. Bijna altijd is het terug te voeren op een foutieve 
benadering of omgang van de mens. Ik ben nog geen paard 
tegen gekomen wat echt zò fout is van zichzelf.
Met veel duidelijkheid, consequent en congruent gedrag, 
rust en geduld krijg ik ze eigenlijk altijd wel de goede kant op. 
Het kan natuurlijk ook niet specifiek karaktergebonden zijn, 
maar ontwikkeld door een andere, eventueel medische 
oorzaak. Dan is het goed zoeken naar de echt bron van 
problemen, maar gelukkig heb ik daar een fijn team van 
mensen met veel kennis voor gevonden!
Het meeste werk zit in de begeleiding van de eigenaar, 
ik wil namelijk dat het in de toekomst goed en fijn 
blijft gaan.

tunen’ dus ze echt op mij laten letten, snelle reacties e.d.
9.     Wat zou u anders willen zien binnen de Qua grooming zal ik weinig onderdoen dan de echte 
Arabierenwereld en/of het AVS? Hoe zou u dat veranderen?’show’grooming, ook mijn western-Arabieren wil ik zo 
Ik heb jaren gestreden voor meer waardering van de sport en  

verzorgd mogelijk presenteren. Het oog wil immers ook wat!
ik denk dat dat er inmiddels ook echt wel is, door alle 
enthousiaste dressuur-, spring- of westerncombinaties. 7.     Wat is het mooiste/leukste moment dat u ooit heeft 
Kijk maar naar de mogelijkheden om een predikaat te meegemaakt met de paarden?
verkrijgen, de aandacht daarvoor en de Ridden Classes.Ojee, er zijn zoveel bijzondere momenten... maar mijn NK 
Nu is het aan de ruiters zelf om hun fanatisme te tonen! titel Versatile Horse Open met Nagato (v.Amgad x Nagarima) 
Niet meer wegkruipen achter het fenomeen ’ja maar het is was een tranenmoment - en de NK titels in 2006 met Scorpio 
een Arabier, dus...’ Nee! Trots wezen dat je met die Arabier ook. Maar ik kan ook enorm genieten van een stevige 
juist zoveel kunt en mag doen!buitenrit, zeker als ik merk dat de paarden er zelf ook lol in 

hebben. Laatst wel nog een speciaal moment, de eerste keer 
10.     Tot slot: Welke goede raad zou u de jeugdleden van dat mijn jonge merrie A.F. Fine Musca (v.MM Sultan x Fine 
het AVS willen meegeven?Addition) als handpaard naast Nagato meeging, dwars door 
Doe aan clinics mee, lees je in, luister naar mensen: de weilanden en het drukke verkeer. Wat ben ik dan trots op 
leer leer leer! die zelfbewuste paardjes!
En kijk ook eens over je eigen grenzen heen: rijd dressuur, Ook speciaal om te mogen trainen en te showen: 
snuffel eens aan springen, proef eens aan het westernrijden... de Morgan Horse, ik heb er nu een aantal in training gehad 
Maar bovenal: heb plezier met je dier en blijf eerlijk en qua karakter lijken het net Arabieren, met een vleugje 
naar hem, dat staat boven dat winnaarslintje!Amerikaanse bluf eroverheen.

x

x
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AVS Magazine Tel: 030-2410001
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3504 AC Utrecht Email: info@arabier.com / www.avsweb.nl

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

DRUKKERIJ
Media Primair, Barneveld

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

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

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

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

De redactie houdt zich het recht voor artikelen in verband met ruimtegebrek 
niet te plaatsen of in te korten. Wanneer een artikel door ruimtegebrek niet 
wordt geplaatst, wordt er naar gestreefd het artikel in een volgend nummer 
alsnog te publiceren, echter dit wordt niet gegarandeerd. 

Het volgende AVS Magazine verschijnt 21 december 2009 
(deadline 20 november 2009). Dus lever tijdig de kopij cq uw 
advertentie in. De redactie verzoekt u de tekst aan te leveren in Word 
en als bijlage per e-mail. Foto’s dienen te voldoen aan een resolutie 
van minimaal 300 dpi op ware grootte en voorzien te worden van de 
naam van het paard/persoon waarover het artikel gaat. Foto’s waar 
uitsluitend 

BELANGRIJK

PAARDENMARKT
Te koop: Arabische Volbloedmerrie. 

Bitloos: 

Bos Rubber: Rubber op rol en matten. Nw/Gebr. 

Gecertificeerd Paardentandarts Elles Hetem. 

Schimmel. 3 jaar. Drie 
goede gangen. Zeer braaf. Zadelmak. Informatie: 06 - 30373314

Mondproblemen? Verzet op het bit? Probeer 't eens 
bitloos. Kijk op www.bitloos.nl

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

Gebitscontrole 
gratis. Tel: 06-33933879 www.paardengebitsverzorger.com
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AVS leden krijgen 25% korting op bovenstaande tarieven en een link-button:
op de voorpagina voor 1/1 fullcolor advertenties 

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

’Paardenmarktjes’ inclusief foto 
éénmalig in het AVS Magazine 

en voor onbeperkte tijd op 
de AVS Website, 

uitsluitend voor AVS leden: 
4 regels, 160 karakters: € 17,50  

Banner op AVSwebsite linkpagina, 
per kalenderjaar: € 120,-

geweldige ervaring en voor herhaling vatbaar. Met een zeer 
tevreden gevoel zijn we huiswaarts gegaan. Het belangrijkste 
voor ons was Shakira heel houden en dat hebben we gedaan 
want niets gaat voor de gezondheid van haar!

Door Kelsey den Exter
Nederlandse Resultaten in Aken:Foto Els Stegeman
A proef:
3e    Diewertje Mensing 7.2In juli dit jaar heb ik pas aan het eerste concours mee gedaan, 
4e      Kelsey den Exter     7.1de Zeeuwse kampioenschappen  De resultaten vond ik niet 
6e     Eveline Calis            6.8belangrijk, het ging mij om te zien hoever Shakira was. Ze liep 
L proef:        goed en dat was voor mij het sein dat we geleidelijk aan de 
5e    Diewertje Mensing 6.0training zwaarder konden maken. Maar de pech achtervolgde 
6e       Kelsey den Exter  5.8ons. Shakira kreeg een longontsteking en wederom was het niet 
11e   Eveline Calis               5.4trainen maar behandelen en herstellen. Ons werd verzekerd dat 
12e     Vera Dopper               5.2ze voldoende hersteld zou zijn voor de All Nations Cup en 
14e     Ilona Bax  4.8inderdaad 26 september konden we de reis naar Aken maken. 
L proef (stang en trens):     Een voorspoedige reis totdat mijn vader de eerste afslag nam en 
3e       Ilona Bax                  6.3we 45 minuten later dan gepland het Dressurstation “Deutsche 
4e       Kelsey den Exter   6.2Bank” in reden. Gelukkig zijn er dan altijd mensen die er 
8e     Marianne de Boer       5.4voor zorgen dat je als laatste van de klasse mag rijden. 
9e     Vera Dopper      4.7Lichtelijk gestresst begin je aan het losrijden en na wat 
10e   Eveline Calis     4.6aanwijzingen begon Shakira lekker te lopen. Mijn eerste proef 
L proef Kur op muziek:       was de A-proef. Deze proef verliep super, ze liep lekker door 
2e   Kelsey den Exter      6.3haar lijf en mijn overgangen waren netjes gereden. Wij zijn 
4e    Ilona Bax           5.9 geëindigd op de 4de plaats met een waardering van 7,1 en 
M proef:voorzien van een leuk jurycommentaar. Zaterdagmiddag, mijn 
3e   Ilona Bax              5.8 tweede proef. Voor mijn gevoel had ik lekker gereden maar 

de jury dacht er beduidend anders over, de overgangen 
moesten duidelijker en ik had er wat meer aan moeten 
rijden, een 6de plaats was het resultaat met een 
waardering van 5,8.  Mijn vader en moeder zijn met 
Shakira terug gereden en twee uurtjes later stond ze 
weer in haar eigen wei te grazen. De volgende dag 
moest ik de L-proef met stang en trens rijden. Een 
paar tactfouten en in de stap moest ik ze losser laten 
kreeg ik als commentaar. Toch eindigde ik met deze 
proef op de 4de plaats met een 6,2 en hiermee 
kwalificeerde ik me voor de Kur op muziek. 
Met mijn Madonna-kur had ik me vooral gericht op 
de harmonie en dat heb ik naar mijn mening laten 
zien en eindigde op een 2de plaats met 63%. 
Hiermee lieten we de Duitsers achter ons, de eerste 
plaats ging naar de Deense Lise Frandsen met een 
waardering van 63,5%. Waarschijnlijk kostte de niet 
geplande galopwissel in het zich van de jury mijn 
eerste plaats.  
Al met al was de All Nations Cup 2009 weer een 

ALL NATIONS 
CUP 2009 

De aanloop naar mijn tweede ANC 
deelname verliep niet zo als gewenst. 
Na zeven maanden werken aan het herstel 
van een peesblessure, opgelopen in 
St. Oedenrode ben ik met Aviv Shakira 
voorzichtig gaan trainen. 

avs magazine



34

avs magazine

35

COLOFON

ADVERTENTIETARIEVEN 2009

VERENIGINGSBESTUUR
Mw. M. Dijkman
Voorzitter / ECAHO ................................................................. 06-53594443
Dhr. G. Reisel
Secretaris / Stamboekzaken / WAHO / Website ........................ 06-20441499
Dhr. A. Kuijf jr.
Penningmeester / Fokkerij / Technische Zaken .......................... 06-51853318
Dhr. P. Stoop
Vice-voorzitter / PR .................................................................. 06-52502303
Dhr. S. van den Hoogenband
Bestuurslid / Gebruikszaken ...................................................... 06-53489511
Mw. M. van der Meulen
Bestuurslid / Redactiezaken ....................................................... 06-54296623

ERELEDEN VAN DE VERENIGING
Mw. C.J.W. Modderman-van Dorssen Dhr. R.C. den Hartog †
Mw. J. Smarius-Roovers Dhr. Dr. H. Houtappel †
Dhr. A. Kuijf

LEDEN VAN VERDIENSTE
Dhr. W. Veltman Dhr. W. Brinkhuis †
Dhr. L. Schutrups Dhr. P. Scheerder †
Dhr. B. Blaak Dhr. J. Smarius †
Dhr. J. Van der Voort Mw. H. Wehkamp - Onvlee †
Mw. M.E.F.E. Scheerder-Close

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

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

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

DRUKKERIJ
Media Primair, Barneveld

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

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

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

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

De redactie houdt zich het recht voor artikelen in verband met ruimtegebrek 
niet te plaatsen of in te korten. Wanneer een artikel door ruimtegebrek niet 
wordt geplaatst, wordt er naar gestreefd het artikel in een volgend nummer 
alsnog te publiceren, echter dit wordt niet gegarandeerd. 

Het volgende AVS Magazine verschijnt 21 december 2009 
(deadline 20 november 2009). Dus lever tijdig de kopij cq uw 
advertentie in. De redactie verzoekt u de tekst aan te leveren in Word 
en als bijlage per e-mail. Foto’s dienen te voldoen aan een resolutie 
van minimaal 300 dpi op ware grootte en voorzien te worden van de 
naam van het paard/persoon waarover het artikel gaat. Foto’s waar 
uitsluitend 

BELANGRIJK

PAARDENMARKT
Te koop: Arabische Volbloedmerrie. 

Bitloos: 

Bos Rubber: Rubber op rol en matten. Nw/Gebr. 

Gecertificeerd Paardentandarts Elles Hetem. 

Schimmel. 3 jaar. Drie 
goede gangen. Zeer braaf. Zadelmak. Informatie: 06 - 30373314

Mondproblemen? Verzet op het bit? Probeer 't eens 
bitloos. Kijk op www.bitloos.nl

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

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

I

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

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

1/16
29,-
27,-
26,-

1/8
48,-
45,-
43,-

1/4
86,-
81,-
73,-

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

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

A.P.*
-
-
-

A.P.* = achterpagina

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

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

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

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

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

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

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

A.P.* = achterpagina

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

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

’Paardenmarktjes’ inclusief foto 
éénmalig in het AVS Magazine 

en voor onbeperkte tijd op 
de AVS Website, 

uitsluitend voor AVS leden: 
4 regels, 160 karakters: € 17,50  

Banner op AVSwebsite linkpagina, 
per kalenderjaar: € 120,-

geweldige ervaring en voor herhaling vatbaar. Met een zeer 
tevreden gevoel zijn we huiswaarts gegaan. Het belangrijkste 
voor ons was Shakira heel houden en dat hebben we gedaan 
want niets gaat voor de gezondheid van haar!

Door Kelsey den Exter
Nederlandse Resultaten in Aken:Foto Els Stegeman
A proef:
3e    Diewertje Mensing 7.2In juli dit jaar heb ik pas aan het eerste concours mee gedaan, 
4e      Kelsey den Exter     7.1de Zeeuwse kampioenschappen  De resultaten vond ik niet 
6e     Eveline Calis            6.8belangrijk, het ging mij om te zien hoever Shakira was. Ze liep 
L proef:        goed en dat was voor mij het sein dat we geleidelijk aan de 
5e    Diewertje Mensing 6.0training zwaarder konden maken. Maar de pech achtervolgde 
6e       Kelsey den Exter  5.8ons. Shakira kreeg een longontsteking en wederom was het niet 
11e   Eveline Calis               5.4trainen maar behandelen en herstellen. Ons werd verzekerd dat 
12e     Vera Dopper               5.2ze voldoende hersteld zou zijn voor de All Nations Cup en 
14e     Ilona Bax  4.8inderdaad 26 september konden we de reis naar Aken maken. 
L proef (stang en trens):     Een voorspoedige reis totdat mijn vader de eerste afslag nam en 
3e       Ilona Bax                  6.3we 45 minuten later dan gepland het Dressurstation “Deutsche 
4e       Kelsey den Exter   6.2Bank” in reden. Gelukkig zijn er dan altijd mensen die er 
8e     Marianne de Boer       5.4voor zorgen dat je als laatste van de klasse mag rijden. 
9e     Vera Dopper      4.7Lichtelijk gestresst begin je aan het losrijden en na wat 
10e   Eveline Calis     4.6aanwijzingen begon Shakira lekker te lopen. Mijn eerste proef 
L proef Kur op muziek:       was de A-proef. Deze proef verliep super, ze liep lekker door 
2e   Kelsey den Exter      6.3haar lijf en mijn overgangen waren netjes gereden. Wij zijn 
4e    Ilona Bax           5.9 geëindigd op de 4de plaats met een waardering van 7,1 en 
M proef:voorzien van een leuk jurycommentaar. Zaterdagmiddag, mijn 
3e   Ilona Bax              5.8 tweede proef. Voor mijn gevoel had ik lekker gereden maar 

de jury dacht er beduidend anders over, de overgangen 
moesten duidelijker en ik had er wat meer aan moeten 
rijden, een 6de plaats was het resultaat met een 
waardering van 5,8.  Mijn vader en moeder zijn met 
Shakira terug gereden en twee uurtjes later stond ze 
weer in haar eigen wei te grazen. De volgende dag 
moest ik de L-proef met stang en trens rijden. Een 
paar tactfouten en in de stap moest ik ze losser laten 
kreeg ik als commentaar. Toch eindigde ik met deze 
proef op de 4de plaats met een 6,2 en hiermee 
kwalificeerde ik me voor de Kur op muziek. 
Met mijn Madonna-kur had ik me vooral gericht op 
de harmonie en dat heb ik naar mijn mening laten 
zien en eindigde op een 2de plaats met 63%. 
Hiermee lieten we de Duitsers achter ons, de eerste 
plaats ging naar de Deense Lise Frandsen met een 
waardering van 63,5%. Waarschijnlijk kostte de niet 
geplande galopwissel in het zich van de jury mijn 
eerste plaats.  
Al met al was de All Nations Cup 2009 weer een 

ALL NATIONS 
CUP 2009 

De aanloop naar mijn tweede ANC 
deelname verliep niet zo als gewenst. 
Na zeven maanden werken aan het herstel 
van een peesblessure, opgelopen in 
St. Oedenrode ben ik met Aviv Shakira 
voorzichtig gaan trainen. 

avs magazine




	AVS VOORPLAAT.pdf
	Pagina 1

	AVS MAGAZINE deel1.pdf
	AVS MAGAZINE deel2.pdf
	AVS MAGAZINE deel 3 def.pdf
	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7


