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E
Ook de Commissie Gebruik heeft een aantal wedstrijden 
en clinics georganiseerd met een behoorlijke deelname en 
natuurlijk niet te vergeten de Arabissimo.

De Fokkerijcommissie heeft een voorstel gedaan aan 
het bestuur voor een nieuwe vorm van het keuren van hengsten 
en is het voorstel aan de ledenvergadering gepresenteerd.

Uiteraard een woord van dank aan Carmen, Carola en Reina. 
Gelukkig is Carola weer terug na de bevalling en is het team 
weer compleet, maar er was goede opvang tijdens die periode 
door Reina.
Als laatsten maar zeker niet de minsten wil ik alle vrijwilligers 
bedanken voor hun belangeloze inzet. 
Het AVS draait door hen !

Net voor het sluiten van het laatste Magazine van dit jaar, 
is de ledenvergadering geweest. In verhouding met andere
jaren was de opkomst behoorlijk. Het nieuwe voorstel 
voor het keuren van de hengsten heeft zijn goedkeuring 
kunnen vinden bij de leden. en dat betekent dat wij 
als bestuur verder kunnen gaan met de voorbereidingen 
van o.a. het Hengstengala in februari 2010.

De feestdagen staan nu voor de deur. Ik wens – namens het 
bestuur – alle leden en hun omgeving gezellige feestdagen en 
een goed begin voor 2010.

Namens het bestuur
Marianne Dijkman, voorzitter

Een jaar geleden heb ik mijn bezorgdheid geuit over de 
mogelijke gevolgen van de crisis voor onze vereniging. 
Natuurlijk zijn de zorgen niet voorbij, maar wij hebben 
mogen constateren dat er voldoende redenen zijn om 
tevreden op het jaar terug te kijken.

De shows waren goed gevuld met paarden. Dat is mede te 
danken aan de inzet van de organisatoren van die shows. 
Ik wil ze daarvoor namens het bestuur van harte danken. 
Hun inzet tijdens de voorbereiding en het binnenhalen van 
sponsorgeld is onontbeerlijk om een mooie show te draaien.

Het Magazine heeft dit jaar op volle toeren gedraaid in de 
nieuwe opzet en heeft er goed verzorgd uitgezien met mooie 
artikelen. Een zeer leesbaar blad en we zijn er financieel 
ook niet op achteruit gegaan. Dank aan het redactieteam 
en Gideon.
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D
volgde ochtend op het programma. Als bij uitzondering mogen Door Sandra Boogaard

Foto’s Jessica Falahat - Hagenaars wij een bezoek brengen aan de Royal Stables in Amman.

Daar wilde Pieter wel meer van weten en na wat zoeken op Na een heerlijk ontbijt komt onze bus voorrijden, deze bus 
het internet kwam hij in contact met Jessica Falahat van brengt ons binnen 25 minuten naar de rand van Amman. 
Jezra Travel. Een idee was geboren, een oproep voor Omdat de bus het terrein niet op kan rijden, lopen we de oprit 
medereizigers kwam in de nieuwsbrief en gelukkig waren af richting stallen, waar we opgevangen worden door de stud 
er voldoende reacties om de reis door te laten gaan. manager Major Faisal. Hij brengt ons naar het grasveld, 

één van de weinige in Jordanië, waar een aantal stoelen onder 
Donderdag 22 oktober 2009, meer dan een jaar later, was het parasols op ons staan te wachten. De stud manager vertelt ons, 
dan zo ver. Met zestien oudere en jongere meiden stappen we dat direct na de Arabische revolutie in 1916, die een einde 
op het vliegtuig richting Jordanië. maakte aan de overheersing door de Turken, de oprichting van 
Na een vlucht van ongeveer 5 uur landde ons toestel op het Hasjemitisch koningrijk Jordanië volgde. Emir Abdullah 
Queen Alia airport in Amman, waar we op vriendelijke wijze stond als eerste aan het hoofd van dit koningkrijk en legde 
door de paspoortcontrole geholpen werden en een visum voor de fundatie van Royal Stables in 1918. Momenteel staat 
ons werd aangevraagd. Binnen een kwartier stonden we buiten HRH Princess Alia, de oudste dochter van Koning Hussein, 
de aankomst hal. Jessica wachtte ons daar op. Jessica, een van aan het hoofd van de stoeterij.
oorsprong gezellige Brabantse getrouwd met de Jordaniër Rami 
vertelt onderweg naar ons hotel vol enthousiasme over haar 
Jordanië. 

2Jordanië beslaat ruim 90.000 km  en is daarmee ongeveer 
twee keer zo groot als Nederland. Het land bestaat voor 90% 
uit woestijn en word bevolkt door ongeveer zes miljoen 
mensen. Dit zijn voornamelijk Arabieren (een groot aantal 
hiervan zijn van oorsprong Palestijns) en een aantal 
honderdduizenden bedoeïenen.
Het valt ons direct al op dat de Engelse taal door veel mensen 
gesproken wordt, ook de wegbewijzering en reclame zijn zowel 
in het Arabisch als Engels te lezen.
Daar onze vlucht pas om 22.15 uur landde in Amman kruipt 
iedereen na aankomst in het hotel lekker zijn bedje in. 
Eén van de hoogtepunten van onze reis staat namelijk voor de 

OP REIS JORDANIË...DOOR 

Pieter Stoop keek bij toeval in september 2008 naar een uitzending van Grenzeloos Verliefd 
waarbij een Hollandse verliefd was geworden op een Jordaniër. Deze uitzending volgde de 
Hollandse dame van haar vertrek naar Jordanië, haar bruiloft, tot een jaar later, hoe deze 
dame met haar man daar een reisburo had opgezet en onder andere paardrij vakanties 
organiseerde met hun eigen paarden.

avs magazine avs magazine

Na deze uitleg worden een aantal paarden geshowd, allen Dag drie bestaat 
speciaal voor ons gewassen en keurig voorgebracht. Als eerste voornamelijk uit 
verschijnt een kleine groep merrieveulens van dit jaar, hieronder het bezoek aan 
nakomelingen van Monarcos DD. Stuk voor stuk plaatjes om Petra. 
te zien. Deze veulens worden opgevolgd door de jaarling Petra was de 
merries en de twee- en drie-jarige merries. Griekse naam van 
Absoluut hoogtepunt is de presentatie van de hengsten de hoofdstad van 
Shamekh al Shaqab, Monarcos DD, Hlayyil Ramadan en als de Nabateeërs. 
laatste gevolgd door Haleem, die los in de ring speelt met zijn De stad is gelegen 
begeleider. Stuk voor stuk zien alle paarden er verschrikkelijk in een kloof in 
vrolijk uit, ze horen hier echt thuis. de heuvels en is 
Er volgt nog een kleine rondleiding door de stallen, waarbij gedeeltelijk uit de 
ook de zadelkamer niet word overgeslagen. Alle trofeeën en rotsen uitgehakt.
Koninklijke zadels zijn hier te bezichtigen. Helaas vliegt De bloeitijd van de 
de tijd voorbij en moeten we deze schitterende paarden en stad is te danken 
het toegewijde vriendelijke personeel vaarwel zeggen, de bus aan de handelsroute voor o.a. wierook vanuit Jemen, 1600 km 
staat te wachten. zuidelijker gelegen, naar Perzië, Syrië en de Griekse en 

Romeinse rijken. Petra was voor de verschillende handelsroutes 
een knooppunt. De belastingopbrengsten van de handelaars 
maakten de heersers van Petra schatrijk, wat te zien is aan de 
gebouwen en grafmonumenten.
De stad is slechts toegankelijk via een 1,5 km lange en tot 
200 meter diepe rotskloof, de Siq, die op de smalste plaats 
slechts 2 meter breed is, als je deze siq uit komt sta je meteen 
voor één van de hoogtepunten van Petra, de Treasury, een 
graftempel van ongeveer 40 meter hoog uitgehakt in de rotsen. 
Petra staat op de wereld erfgoed lijst van Unesco en is 
uitgeroepen tot een van de zeven wereldwonderen. 

Een aantal vroege vogels stonden al om 6.00 uur 's morgens 
voor de poort en hebben er een schitterende zonsopkomst 
gezien. Jessica en Rami hadden voor de mensen die iets langer 
wilde blijven slapen een gids geregeld die ons mee nam Petra in 
en boeiend wist te vertellen over de stad en haar geschiedenis. 
De sportievelingen onder ons waagden de klim naar de 
“Ad Deir” (het klooster). Een kleine 800 traptreden moeten 
daarvoor genomen worden maar het uitzicht is het meer dan Via een omweg langs de citadel, waar ook nog eens een mooi 
waard. Niet alleen het klooster zelf, maar ook de uitzichten uitzicht over Amman te zien is, rijden we naar een restaurant 
over het gebied zijn prachtig. Op de terugweg was er nog dat ons allerlei salades en vleesgerechten serveert. Na de lunch 
de gelegenheid om een kijkje te nemen bij Brooke Hospital rijden we in ongeveer drie uur naar Little Petra, wat ons een 
dat naast de ingang van de stad Petra ligt.voorproefje geeft op het bezoek dat we zullen maken aan Petra. 

Rond zes uur gaat de zon onder, het is dan binnen een kwartier 
Omdat het voor ons als toeristen nogal lastig is de juiste donker. Het geheel is adembenemend. Voor het diner neemt 
winkels te vinden voor de oosterse halsters, kleding, sjaals en Jessica ons mee naar een lokaal restaurant waar een aantal van 
andere accessoires die wij goedkoop hoopten in te slaan, nam ons zich wagen aan de Mansaf, een typisch Jordaans gerecht 
Rami ons mee op sleeptouw. Drie taxi's werden geregeld voor gemaakt van schaap, geitenmelk en rijst.
een korte rit naar de plaatselijke ijzerhandel waar een oude man 

Haleem 
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De chef heeft voor ons een heerlijke authentieke maaltijd 
gemaakt van tomaten, ui en kip. Zoals bij elke maaltijd wordt 
hierbij ook het khobz brood (lijkt op een pitabroodje) geserveerd. 
Na een pauze van een uur wordt de reis voortgezet. Het lijkt 
nu nog steiler te worden en het uitzicht wordt steeds mooier. 
Net voor het donker komen we aan op de plek waar we zullen 
overnachten. Het is inmiddels donker als wij onze tenten voor 
de eerste keer opzetten. Na een heerlijk diner van de chef en 

in een klein schuurtje naast allerlei opgestapelde 
ijzerwaren, lampen etc. ook wat authentieke halsters had 
liggen. Hierna werd koers gezet naar een winkel waar op 
zolder een berg halsters en borsttuigen bleek te liggen. 
Het leek wel Sinterklaas. 
Na deze inkopen werd er gedineerd in een lokaal 
restaurant waarna iedereen tevreden zijn bed weer 
in dook. 

Dag vier was de dag waar wij allemaal naar uitkeken, 
na het ontbijt werden wij in een klein kwartier naar de een heerlijke baklava toe duiken we al om 21.30 uur onze 
stallen van Jessica en Rami in Wadi Musa gebracht. Daar slaapzak in. Het is even wennen, tanden poetsen en wassen 
stonden alle paarden gezadeld klaar. Het duurde even voor met een kommetje water, het toilet is ergens achter een struik. 
iedereen een paard toegewezen had gekregen, maar na een Nicole en Michelle komen een woestijnvosje tegen, de paarden 
ruim half uur kon de tocht van start en klommen onze paarden hinniken en rommelen wat, maar verder is het 's nachts stil in 
de eerste berg op. de woestijn. Zo stil, dat het kleinste geluidje ineens heel hard 
Deze dag reden we door bergachtig gebied, de paden zijn erg klinkt. Ook valt hier op hoe donker de nacht kan zijn. 
hard en bezaaid met steentjes. Al na twee uur hebben wij diep Miljoenen sterren bevestigen tevens hoe klein we zijn.
respect voor deze kleine taaie paardjes die zich behendig een 
weg banen over deze lastige ondergrond. Ik weet zeker dat Dag vijf begint met het verzorgen van de paarden, om zeven 
mijn Arabisch prinsesje na een halve dag in deze bergen last uur staat iedereen klaarwakker naast zijn tentje, gevolgd door 
zou hebben van zere voeten en benen en de handdoek in de een heerlijk ontbijt. We rijden nog steeds in bergachtig gebied 
ring had gegooid. en komen af en toe bedoeïenen tegen. Soms alleen met hun 
Na een rit van ongeveer 3,5 uur, voornamelijk in stap, zien we ezel op een eenzame bergtop, soms met een kudde schapen of 
drie jeeps staan en blijken we aangekomen bij de plek waar wij geiten. Eén of twee keer rijden we langs hun tent waar een 
deze middag zullen lunchen. Zoals we voortaan iedere keer familie nieuwsgierig door de openingen heen kijkt om deze 
zullen doen als we aankomen worden de paarden door middel “vreemde stoet” met buitenlanders te bekijken. Het terrein 
van een pin in de grond met een ketting vastgezet. Iets waar wij word inmiddels vlakker en het woestijnlandschap verschijnt 
toch een beetje aan moeten wennen, maar deze paarden weten voor onze ogen. 
niet beter en blijven braaf staan. In de hele week is er een paard Na weer een heerlijke lunch onder een van de weinige bomen 
“ontsnapt”, maar deze bleef bij de groep in de buurt en stond die in de woestijn te vinden zijn rijden we verder. Tegen het 
binnen drie minuten weer aan de ketting. einde van de middag steken we vlakbij het dorpje Humayma 
Direct als de paarden vast staan worden zij voorzien van water, de snelweg over. En zoals alles in Jordanië net even anders gaat 
waarna zij een voerzak met alfalfa en gerst omgehangen krijgen. dan bij ons 
Er is een team van zes mensen dat zorgt voor de logistiek. moeten we 
Het is ook een hele klus, als je bedenkt dat het voer en water dit letterlijk 
voor de paarden, onze bagage, tenten, voedsel, drank en nemen. 
slaapmatten voor ons iedere dag weer op de jeeps gesjouwd We stappen 
moeten worden. En er iedere keer dat wij ergens aankomen al af en op het 
plekjes zijn gezocht voor de paarden en het water en de moment dat 
voerzakken al klaar staan. Ook voor ons is er al een plek het even 
gemaakt, waar matjes in de schaduw gelegd worden zodat ook rustig is op de 
wij prettig in de schaduw kunnen uitrusten. snelweg en 

Bij kasteel in Wadi Rum te paard

steken we deze over (gelukkig kent men het fenomeen vangrail De paarden vertrekken dus 
niet in Jordanië). We zijn aangekomen in het noordelijke deel naar Wadi Musa (Petra), 
van de Wadi Rum. Al snel wordt het kamp opgeslagen en na terug naar stal, wij gaan 
het diner kruipt iedereen zijn tentje in. verder naar Aqaba. Een 

moderne badplaats aan de 
De zesde dag rijden we door de Wadi Rum, het is hier prachtig, rode zee. Vanuit Aqaba 
grillige rotsformaties, zandduinen en verschillende kleuren zand kan je Eilat, Israel zien 
zijn de ingrediënten voor een prachtig uitzicht. Niets voor niets liggen op een afstand van 
is hier de film Lawrence of Arabia opgenomen. Onderweg word nog geen 20 km. Iedereen 
de ene na de andere foto geschoten, na iedere bocht, iedere rots is dolgelukkig met het 
is er weer iets anders te zien. Na de lunch wijst Rami ons op chique hotel waar na vier 
verschillende inscripties die de Nabateers meer dan duizend dagen zonder sanitair, 
jaren geleden in de wand gezet hebben, rijden we langs eindelijk heerlijk gedoucht 
rotsbruggen en langs een burcht die gebruikt is voor een Franse kan worden. De avond wordt doorgebracht met het bezoeken 
film. Ons kamp wordt opgeslagen in een kloof waar we de zon van de vele winkeltjes in Aqaba en het roken van waterpijp.
heel langzaam achter de bergen weg zien zakken. Voor dag acht is het programma aangepast. Zouden we in 

eerste instantie in de ochtend Aqaba verkennen en in de loop 
De volgende ochtend is er voor de vroege vogels de mogelijk- van de dag terugreizen naar Amman, nu heeft Jessica voor ons 
heid om de zon op te zien komen. We stappen hiervoor in het geregeld dat we via de Dode Zee reizen. Het laagst punt op 
donker om 06:00 uur op het paard. Rond 06:15 uur staan we aarde. De tocht van Aqaba naar de Dode Zee neemt ongeveer 
op een punt waarvandaan we een gigantisch gebied kunnen 3,5 uur in beslag. We lunchen in één van de hotels aan de 
overzien en zien we binnen een kwartier de zon achter de Dode Zee en gebruiken het strand van dit hotel om de zee te 
bergen verschijnen. Dit zorgt tegelijkertijd voor een bezoeken. Na een tijdje gedobberd te hebben, kunnen we het 
kleurenspektakel. Iedere minuut valt het zonlicht anders op uiteraard niet laten om ons helemaal in te smeren met de 
het zand en de bergen waardoor de kleuren continu veranderen. modder uit de Dode Zee. Dit levert hilarische foto's op. 
Hierna rijden we richting Disi, een groen dorp dat door Hoewel het afspoelen van de modder niet mee valt, stappen 
irrigatiesystemen van water word voorzien. Na de laatste lunch we aan het einde van de dag weer schoon en met een fluwelen 
waarbij het in één keer hard begin te waaien en het zand ons huidje de bus in richting Amman.
om de oren vliegt, stappen wij de laatste keer te paard. In het hotel maken we na het diner kennis met Anna Lagendaal, 
Aangekomen in Disi worden de paarden op vrachtwagens een Nederlandse dierenarts die werkzaam is in Amman. Er word 
geladen voor een terugreis naar Wadi Musa. nog even nagepraat maar omdat we er de volgende dag al om 
Ook hier weer petje af voor de paarden, daar waar wij in 04:00 uur uit moeten gaat iedereen op tijd naar bed.
Nederland de meest chique trailers en trucks aanschaffen voor Jessica begeleidt ons zelf naar het vliegveld voor de vlucht terug 
onze paarden worden deze paarden in een truckje geladen.  naar Nederland, waar we afscheid nemen van een schitterend 
Dit door de truck, die volgens mij op andere dagen ook andere land met zijn gastvrije mensen.
vrachten vervoerd, tegen een zandheuvel op te rijden. Via deze Voor de avontuurlijke mensen onder ons die nog een klein 
zandheuvel lopen de paarden de truck in. Deze truck heeft geen beetje twijfelen of een dergelijke vakantie ook iets voor hen is, 
dak en is niet ingericht op paardenvervoer. Er zitten dan ook heb ik maar een advies: Yallah, Yallah!
geen tussenschotten in. De paarden; hengsten, merrie's en Pieter en Jessica, heel erg bedankt! 
ruinen, staan dus zonder tussenschotten tegen elkaar aan en De nieuwe datum voor de volgende 9 daagse AVS ruiterreis naar 

Jordanië is van: 30 april – 8 mei 2010. Meer informatie, neem hangen met hun hoofd buitenboord, manen in de wind. 
contact op met Pieter Stoop.



76

avs magazine avs magazine

De chef heeft voor ons een heerlijke authentieke maaltijd 
gemaakt van tomaten, ui en kip. Zoals bij elke maaltijd wordt 
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IFAHR, kunnen deze eigenaren soms toch ook profiteren van en daarnaast werd het de laatste jaren ook steeds gemakkelijker 
de interessante prijzen die op de internationale renspor tmarkt om via gekoeld of diepvriessperma gebr uik te maken van 
voor goede renpaarden worden betaald. tophengsten uit het buitenland. Maar de Nederlands gefokte 
De North European Derby is een zogenaamde LISTED race, ren-Arabieren doen het niet alleen goed in the North European 
dat wil zeggen dat het prijzengeld minstens €15.000 bedraagt, Derby, ze lopen sowieso in het buitenland, zoals in Duitsland 
waarvan de helft voor de winnaar. Dit geld wordt of Zweden, vaak voorop. Zelfs in Frankrijk, de zwaarste 
bijeengebracht door de inleg van de deelnemers, aangevuld competitie in Europa, weten diverse paarden van Nederlandse 
met sponsorgelden. Vorig jaar en dit jaar waren we zeer eigenaren cq fokkers zich geregeld vooraan te plaatsen.
gelukkig met de sponsoring van Adams Management van Op de IFAHR site, www.IFAHR.net de internationale 
de familie van Klaveren, zelf liefhebbers van Arabische rensport website, vindt u veel informatie over de internationale 
Volbloeds van het eerste uur. De eerste inleg voor fokkers of rensport en kunt u ook meer informatie vinden over de 
eigenaren bedraagt € 25,- en ieder jaar wordt er een hoger paarden die zijn ingeschreven voor de Derbies 2010, 2011 en 
bedrag ingelegd, totdat er uiteindelijk, in juli van het jaar 2012. 
waarin de koers wordt verlopen, € 250,- moet worden betaald Uiteraard staan de DARC leden u ook graag persoonlijk te 
om mee te mogen doen. Uiteraard weten de eigenaren op woord als u meer wilt weten over de rensport. Hiertoe kunt u 
dat moment al heel veel over de capaciteiten en mogelijke per email of telefoon contact opnemen met de DARC 
winkansen van hun paarden. secretaris Hanneke Brand (Tel 0046 372 55177 of 
De resultaten in de North European Derby bewijzen dat de DARC@LS-Taalservice.nl ). Tevens kunt u via de secretaris een 
Nederlandse fokkers van ren-Arabieren een stapje ver der zijn inschrijfformulier voor de Derby 2013 opvragen om uw veulen 
dan de collega-fokkers uit de ons omringende landen. Dat is van dit jaar in te schrijven.

De DARC wenst alle AVS-leden gezellig feestdagen en een niet vreemd: fokkers konden hier jaren geleden al gebr uik 
sportief en gezond 2010!maken van Frans gefokte hengsten uit bewezen prestatielijnen 

RECTIFICATIE

RECTIFICATIE

WELZIJNSVOER

SUBLI SUPPLEMENTEN

mineralen, sporenelementen en/of kruiden. 
Er is een fout ingetreden bij de winnaars binnen de verschillende Ook hebben paarden ondersteuning nodig om hun weerstand 
DAWRA NK-onderdelen. De correcte uitslag: Anastasia Zweek- te verhogen, verkoudheden te bestrijden, gewrichten en spieren 
horst is Nederlands Kampioen Western Pleasure L2, Marjon ten te ondersteunen etc.
Hove is Nederlands Kampioen Horsemanship L2 geworden. Reden voor Subli¨ BV om te komen met een reeks 

supplementen die een positieve werking hebben op 
bovengenoemde gebieden. Dit alles om het welzijn van de 
paarden en pony's positief te ondersteunen.

In het verslag van Subli¨ supplementen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de 
de Nationale BoerenBond- en Welkoopwinkels.
Kampioenschappen 
in Ermelo is een 
vervelende fout 
geslopen. De paardensector staat voor de uitdaging om zelf maatregelen 
Niet Nesj El te nemen ter verbetering van het welzijn van paarden. 
Khidron maar Voerleverancier Pavo pakte de handschoen op en ontwikkelde 
Riquel (Pobeditel * speciaal 'welzijnsvoer'.
Rigilya v. Gil) is 2e Pavo DailyPlus is uitgebalanceerd ruwvoer met weinig eiwit en 

geworden. Riquel is in het bezit van de familie van der Horst energie en is bedoeld om te mixen met je gewone portie 
uit Alkmaar en staat in training bij The Kossack Stud. krachtvoer. In Engeland bestaat dit concept al, in Nederland is 

het een relatief nieuwe manier van voeren. Uit praktijktesten 
met paardenhouders blijkt volgens de fabrikant dat een paard 
met Pavo DailyPlus twee tot drie keer zo lang over zijn 

Subli assortiment uitgebreid met een supplementenreeks bestaande krachtvoermaaltijd doet. Volgens Pavo kauwt hij beter en 
uit een 15-tal producten in teken paardenwelzijn. produceert veel meer speeksel. Minder maagzweren en minder 
Subli¨ Paardenvoeders heeft haar assortiment uitgebreid met verveling is het gevolg.Volgens de fabrikant is DailyPlus hét 
een 15-tal supplementen. Dit om o.a. haar bijdrage te leveren recept voor een tevreden paard!
aan het paardenwelzijn. Paarden hebben dagelijks een ruim Pavo DailyPlus wordt op Horse Event geïntroduceerd en is 
portie ruwvoer nodig en afhankelijk van de gevraagde prestaties vanaf dat moment verkrijgbaar. Eén zak van 90 liter kost 
ook meer of minder krachtvoer. Doordat paarden vaak € 9,95 en bevat zo'n 30 maaltijden. 
eenzijdig ruwvoer krijgen, voor een bepaald doel gefokt of De eerste 10.000 zakken hebben een unieke code waarmee 
gebruikt worden en energierijk krachtvoer krijgen hebben de je leuke prijzen kunt winnen en liggen in de winkel voor een 
paarden steeds vaker een aanvulling nodig van vitaminen, introductieprijs van € 5,95.

Door Hanneke Brand vijf Arabische Volbloed-koersen zo'n 600.000 euro beschikbaar 
Foto www.huybers.com en aan het einde van het koersseizoen in het Midden-Oosten, 

begin maart, is er traditioneel een miljoen dollar prijzengeld (!) 
In 2008 werd deze koers gewonnen door Periander (Marwan voor de grootste race in Dubai. Bovendien worden in deze 
x Poloneze), fokker en eigenaar Christoffel Arabians. D it jaar landen niet alleen de eigenaren, maar ook de fokkers beloond 
werd de ren, ondanks aanwezigheid van de beste Zweedse voor hun inspanningen. Voor nationale fokkers en eigenaren 
vierjarige, opnieuw gewonnen door een Nederlands gefokt van paarden die in het betreffende land zijn geboren, wor den 
paard, namelijk Sjacoer (Mencour x Sjakoera) van Zenith fok- en eigenarenpremies beschikbaar gesteld die samen 
Arabians. Dat is uiteraard iets waar de Nederlandse fokkers kunnen oplopen tot wel 60% van het prijzengeld. Overigens 
best trots op mogen zijn. geldt dit voor alle koersen, groot en klein, voor Arabische 
De koers is indertijd, in 2004, door de DARC bewust als Volbloedpaarden. 
North European Derby opgezet, om de fokkers en eigenaren Buiten de sponsoring worden het prijzengeld en de fok- en 
van Arabische renpaarden in Nederland, Duitsland, België en eigenaarspremie mede gefinancierd door sterke afdrachten van 
de Scandinavische landen een goede kans te geven zich in een de wedorganisaties aan de spor t. Dit is in principe de basis 
rijk gedoteerde, internationaal erkende 'klassieker' te be wijzen. waarop de gehele ren- en drafspor t is gebaseerd. Alleen al in 
Dit als tegenhanger van de grote internationale koersen in Frankrijk zet de wedorganisatie P.M.U. op jaarbasis 12 miljard 
Frankrijk, Italië en het Midden-Oosten, waar de koersen euro om (ja, u leest het goed!).
financieel bijzonder sterk worden ondersteund. Het is voor Terugkerend naar de North European Derby; deze koers is een 
fokkers en eigenaren uit andere landen vooralsnog bijzonder eerste aanzet om fokkers en eigenaren uit de Noord-Europese 
moeilijk om zich in dit 'zware' gezelschap te onderscheiden. landen, met minder financieel ge weld achter zich, de 
Vooral in Frankrijk en het Midden-Oosten gaat het om mogelijkheid te geven om toch internationaal aanzien te 
miljoenen Euro's aan prijzengeld. Alleen al in het eerste week verwerven. Door de internationale aandacht voor de ze koers, 
van oktober, rondom het 'Arc de Triomphe weekend', is er voor mede via de site van de internationale renspor tvereniging 

Sinds 2008 wordt jaarlijks op Duindigt the North European Derby 
verlopen, een koers voor vierjarige Arabische Volbloed merries, 
hengsten en ruinen, waarvoor eigenaren hun paarden inschrijven in 
het jaar van geboorte, vier jaar eerder dus. 

NORTH EUROPEAN DERBY

avs magazine

KORTE BERICHTEN 

Soleil Kossack en Poulain Kossack in 
de Futurity Cup 2009, loopt hier de 
winnaar van de North European 
Derby 2010?
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De North European Derby is een zogenaamde LISTED race, ren-Arabieren doen het niet alleen goed in the North European 
dat wil zeggen dat het prijzengeld minstens €15.000 bedraagt, Derby, ze lopen sowieso in het buitenland, zoals in Duitsland 
waarvan de helft voor de winnaar. Dit geld wordt of Zweden, vaak voorop. Zelfs in Frankrijk, de zwaarste 
bijeengebracht door de inleg van de deelnemers, aangevuld competitie in Europa, weten diverse paarden van Nederlandse 
met sponsorgelden. Vorig jaar en dit jaar waren we zeer eigenaren cq fokkers zich geregeld vooraan te plaatsen.
gelukkig met de sponsoring van Adams Management van Op de IFAHR site, www.IFAHR.net de internationale 
de familie van Klaveren, zelf liefhebbers van Arabische rensport website, vindt u veel informatie over de internationale 
Volbloeds van het eerste uur. De eerste inleg voor fokkers of rensport en kunt u ook meer informatie vinden over de 
eigenaren bedraagt € 25,- en ieder jaar wordt er een hoger paarden die zijn ingeschreven voor de Derbies 2010, 2011 en 
bedrag ingelegd, totdat er uiteindelijk, in juli van het jaar 2012. 
waarin de koers wordt verlopen, € 250,- moet worden betaald Uiteraard staan de DARC leden u ook graag persoonlijk te 
om mee te mogen doen. Uiteraard weten de eigenaren op woord als u meer wilt weten over de rensport. Hiertoe kunt u 
dat moment al heel veel over de capaciteiten en mogelijke per email of telefoon contact opnemen met de DARC 
winkansen van hun paarden. secretaris Hanneke Brand (Tel 0046 372 55177 of 
De resultaten in de North European Derby bewijzen dat de DARC@LS-Taalservice.nl ). Tevens kunt u via de secretaris een 
Nederlandse fokkers van ren-Arabieren een stapje ver der zijn inschrijfformulier voor de Derby 2013 opvragen om uw veulen 
dan de collega-fokkers uit de ons omringende landen. Dat is van dit jaar in te schrijven.

De DARC wenst alle AVS-leden gezellig feestdagen en een niet vreemd: fokkers konden hier jaren geleden al gebr uik 
sportief en gezond 2010!maken van Frans gefokte hengsten uit bewezen prestatielijnen 

RECTIFICATIE

RECTIFICATIE

WELZIJNSVOER

SUBLI SUPPLEMENTEN

mineralen, sporenelementen en/of kruiden. 
Er is een fout ingetreden bij de winnaars binnen de verschillende Ook hebben paarden ondersteuning nodig om hun weerstand 
DAWRA NK-onderdelen. De correcte uitslag: Anastasia Zweek- te verhogen, verkoudheden te bestrijden, gewrichten en spieren 
horst is Nederlands Kampioen Western Pleasure L2, Marjon ten te ondersteunen etc.
Hove is Nederlands Kampioen Horsemanship L2 geworden. Reden voor Subli¨ BV om te komen met een reeks 

supplementen die een positieve werking hebben op 
bovengenoemde gebieden. Dit alles om het welzijn van de 
paarden en pony's positief te ondersteunen.

In het verslag van Subli¨ supplementen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de 
de Nationale BoerenBond- en Welkoopwinkels.
Kampioenschappen 
in Ermelo is een 
vervelende fout 
geslopen. De paardensector staat voor de uitdaging om zelf maatregelen 
Niet Nesj El te nemen ter verbetering van het welzijn van paarden. 
Khidron maar Voerleverancier Pavo pakte de handschoen op en ontwikkelde 
Riquel (Pobeditel * speciaal 'welzijnsvoer'.
Rigilya v. Gil) is 2e Pavo DailyPlus is uitgebalanceerd ruwvoer met weinig eiwit en 

geworden. Riquel is in het bezit van de familie van der Horst energie en is bedoeld om te mixen met je gewone portie 
uit Alkmaar en staat in training bij The Kossack Stud. krachtvoer. In Engeland bestaat dit concept al, in Nederland is 

het een relatief nieuwe manier van voeren. Uit praktijktesten 
met paardenhouders blijkt volgens de fabrikant dat een paard 
met Pavo DailyPlus twee tot drie keer zo lang over zijn 

Subli assortiment uitgebreid met een supplementenreeks bestaande krachtvoermaaltijd doet. Volgens Pavo kauwt hij beter en 
uit een 15-tal producten in teken paardenwelzijn. produceert veel meer speeksel. Minder maagzweren en minder 
Subli¨ Paardenvoeders heeft haar assortiment uitgebreid met verveling is het gevolg.Volgens de fabrikant is DailyPlus hét 
een 15-tal supplementen. Dit om o.a. haar bijdrage te leveren recept voor een tevreden paard!
aan het paardenwelzijn. Paarden hebben dagelijks een ruim Pavo DailyPlus wordt op Horse Event geïntroduceerd en is 
portie ruwvoer nodig en afhankelijk van de gevraagde prestaties vanaf dat moment verkrijgbaar. Eén zak van 90 liter kost 
ook meer of minder krachtvoer. Doordat paarden vaak € 9,95 en bevat zo'n 30 maaltijden. 
eenzijdig ruwvoer krijgen, voor een bepaald doel gefokt of De eerste 10.000 zakken hebben een unieke code waarmee 
gebruikt worden en energierijk krachtvoer krijgen hebben de je leuke prijzen kunt winnen en liggen in de winkel voor een 
paarden steeds vaker een aanvulling nodig van vitaminen, introductieprijs van € 5,95.

Door Hanneke Brand vijf Arabische Volbloed-koersen zo'n 600.000 euro beschikbaar 
Foto www.huybers.com en aan het einde van het koersseizoen in het Midden-Oosten, 

begin maart, is er traditioneel een miljoen dollar prijzengeld (!) 
In 2008 werd deze koers gewonnen door Periander (Marwan voor de grootste race in Dubai. Bovendien worden in deze 
x Poloneze), fokker en eigenaar Christoffel Arabians. D it jaar landen niet alleen de eigenaren, maar ook de fokkers beloond 
werd de ren, ondanks aanwezigheid van de beste Zweedse voor hun inspanningen. Voor nationale fokkers en eigenaren 
vierjarige, opnieuw gewonnen door een Nederlands gefokt van paarden die in het betreffende land zijn geboren, wor den 
paard, namelijk Sjacoer (Mencour x Sjakoera) van Zenith fok- en eigenarenpremies beschikbaar gesteld die samen 
Arabians. Dat is uiteraard iets waar de Nederlandse fokkers kunnen oplopen tot wel 60% van het prijzengeld. Overigens 
best trots op mogen zijn. geldt dit voor alle koersen, groot en klein, voor Arabische 
De koers is indertijd, in 2004, door de DARC bewust als Volbloedpaarden. 
North European Derby opgezet, om de fokkers en eigenaren Buiten de sponsoring worden het prijzengeld en de fok- en 
van Arabische renpaarden in Nederland, Duitsland, België en eigenaarspremie mede gefinancierd door sterke afdrachten van 
de Scandinavische landen een goede kans te geven zich in een de wedorganisaties aan de spor t. Dit is in principe de basis 
rijk gedoteerde, internationaal erkende 'klassieker' te be wijzen. waarop de gehele ren- en drafspor t is gebaseerd. Alleen al in 
Dit als tegenhanger van de grote internationale koersen in Frankrijk zet de wedorganisatie P.M.U. op jaarbasis 12 miljard 
Frankrijk, Italië en het Midden-Oosten, waar de koersen euro om (ja, u leest het goed!).
financieel bijzonder sterk worden ondersteund. Het is voor Terugkerend naar de North European Derby; deze koers is een 
fokkers en eigenaren uit andere landen vooralsnog bijzonder eerste aanzet om fokkers en eigenaren uit de Noord-Europese 
moeilijk om zich in dit 'zware' gezelschap te onderscheiden. landen, met minder financieel ge weld achter zich, de 
Vooral in Frankrijk en het Midden-Oosten gaat het om mogelijkheid te geven om toch internationaal aanzien te 
miljoenen Euro's aan prijzengeld. Alleen al in het eerste week verwerven. Door de internationale aandacht voor de ze koers, 
van oktober, rondom het 'Arc de Triomphe weekend', is er voor mede via de site van de internationale renspor tvereniging 

Sinds 2008 wordt jaarlijks op Duindigt the North European Derby 
verlopen, een koers voor vierjarige Arabische Volbloed merries, 
hengsten en ruinen, waarvoor eigenaren hun paarden inschrijven in 
het jaar van geboorte, vier jaar eerder dus. 

NORTH EUROPEAN DERBY

avs magazine

KORTE BERICHTEN 

Soleil Kossack en Poulain Kossack in 
de Futurity Cup 2009, loopt hier de 
winnaar van de North European 
Derby 2010?



Belgische Manon van de Merckt beide proeven. 
Met de bruine Bélisaire de Croissart (Solar 
Eclipse x Byzance) reed zij 187 en 188 punten. 
Bij de volwassenen regeerden Annelieke Stoop, 
Nadine Koo en Tineke Duinker net als 
zaterdag de klasse B. Met de mega score van 
199 en 209 punten eiste Annelieke met Amira 
wederom twee maal de eerste plaats op. Zij 
werd op de voet gevolgd door Nadine en Najjar 
met 199 en 204 punten.  
Deyonta Leeggangers wist beide proeven 
in de L1 Jeugd op zijn naam te schrijven. 
Met 184 en 188 punten bleek hij met 
Sinaï al Ray te sterk voor het overige 
deelnemersveld. 
De L1 Volwassenen was met veertien 
combinaties de grootste rubriek van de zondag. 
Tijdens de prijsuitreiking zijn de 
L1 en L2 nog eens samengevoegd, ik noem 
derhalve alleen de eerste drie plaatsingen. 
De 191 punten van Rianne v/d Ven met 
de vosmerrie Valerie (Arben x Velopeh) zette 
haar in de eerste proef op kop. Zelf haalde ik 
met Jamal 190 punten en werd daarmee 
tweede. De derde plaats was voor Karin de 

Graaf met haar eye-catcher Rector's Aristocrates (Extreme X (Essteem x Lilyl el Jamaal), vorig jaar op het EK in Moorsele nog Wasifa J). Deze mooie combinatie haalde in de tweede proef Champion Ridden class, startte zij twee oefenproeven in de Z2. 191 punten en mochten daarmee de eerste prijs in ontvangst 
nemen. Wederom met 190 punten werd ik zelf tweede en 

Daarna werd er gezellig gezamenlijk gegeten in de foyer van de Gautier Magnée met Al Shaday de Croissart (Extreme x Galifa) 
Pijnhorst. Ine Stoop liet zien dat zij beslist niet onderdeed voor haalde met diezelfde score een derde plaats voor België.
een professioneel cateringbedrijf. Zij verzorgde een uitstekend In de M1 Jeugd haalde Renee Palland de hoogste score van 
uitgebreid buffet, waar duidelijk de nodige dagen voorbereiding het weekend. Net als zaterdag won zij beide proeven met 
aan vooraf zijn gegaan. Een ieder liet het zich bijzonder goed CR Soraya, dit maal met 183 en 211 punten! In de overige 
smaken. M klasses wist alleen Caroline Heraly met de Psytadel 
Na het diner gaf mevr. Helen Hennekens-van Nes van nakomeling Gradadell de proeven winstpuntwaardig af te 
Flaxman Arabians een clinic over attitude, grooming, kleding sluiten. Deze Belgische combinatie haalde 182 en 184 punten.
en totale verzorging tijdens een dressuurproef en/of show. Ook de Z klasses kenden een herhaling van zaterdag. In de 
Dit gebaseerd op haar eigen ervaringen als jury tijdens eerste proef van de Z1 wederom een eerste plaats voor Marijke 
verschillende evenementen het afgelopen jaar. Mevr. Van Nes Slok Soede en Biblion met 214 punten. In de tweede proef ging 
haalde in haar gepassioneerde uitleg een aantal voorbeelden aan de oranje rozet naar Ilona Bax op AR Sivmayall met 216 
en vertelde de toeschouwers wat hierin wel en niet wenselijk punten. De Z2 kende ook geen verrassing meer, met maar liefst 
was. Zo zijn zaken als kauwgom in de mond tijdens het 223 en 226 was de eerste plaats in beide proeven wederom voor 
voorbrengen, naveltruitjes bij dames in de ring of in Marian Leijenhorst.
spijkerbroek je paard op een keuring voorbrengen volgens 
mevr. Van Nes echt 'not done'. Mevr. Van Nes lichtte ook 

Op zondag stond er ook nog Oosters gekostumeerd op het toe hoe je je op een positieve manier kunt profileren en 
program. Zes deelnemers hadden hun uiterste best gedaan om onderscheiden van de rest, wanneer je met je paard een 
goed gekleed voor de dag te komen. De eerste plaats was voor dressuurproef of zadelrubriek rijdt. 
Silvia van der Veen met A.F. Thabay. Deze Kubay Khan zoon Ook de grooming en verzorging van het paard kwam uit A.F. Antha wist eerder dit jaar nog de Arabissimo in zorgvuldig aan bod. Peter Wilms, voorbrenger van Flaxman Renswoude te winnen en mocht nu weer vooraan opstellen. Arabians en de Kossack Stud, liet het publiek twee fraaie Annelieke Stoop haalde met Amira Lazize de tweede plaats, merries van Flaxman Arabians zien. Redwood Lodge Odessa gevolgd door Samantha Fischer met El Faiyum Salam Estopa (Om el Abadan x Malikah Estopa), een volle zuster van (RKS Haziz x Hamasa Fasiha).Espano Estopa en Flaxman's Carmen (Fa Wisznu x Princess 

Odessa) werden ter plekke geschoren en op verschillende 
Verder werden er nog prijzen uitgereikt voor de dressuur manieren geschminkt, waardoor de kijker verschil zag in smaak 
interland Nederland-België 2009 verreden in Lanaken en Sint en trend wat betreft schminken. Hierna toonde Peter beide 
Oedenrode. De uitslag van de Interland werd berekend door merries nog even aan de hand. Met het staartje er mooi op, 
middel van een gemiddelde van de drie beste gereden proeven. draafden beide schimmels fanatiek de ring door.
Nederland bleek met Annelieke Stoop en Ilona Bax twee zeer De dressuur op zondag stond in het teken van de interland 
sterke en aan elkaar gewaagde troeven in handen te hebben. wedstrijd Nederland-België. In de jeugdklasse B won de 
Annelieke scoorde met Amira Lazize een gemiddelde van 
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Z
Door Joan Bodegraven-Steeman en Tineke Duinker In de jeugdklasse van de B wist amazone Jennifer Heefer met 
Foto’s Chantal Mazzei en Paula Böhmer de vierjarige A.F. Brunei (Aparan x Atalante) de jury helaas niet 

voldoende te overtuigen om een winstpunt binnen te halen. 
Zaterdagochtend werd om 09:00 uur het spits afgebeten met Bij de L1 Jeugd reed ruiter Deyonta Leeggangers zich op 
de oefenproeven dressuur. Dat veel Nederlandse en Belgische Sinaï al Ray (Pernod x Siphara) met 181 punten naar een 
deelnemers dankbaar gebruik maakten van de mogelijkheid winstpunt in de tweede proef. 
om aanwijzingen en uitleg van de jury te verkrijgen over de In de L1 volwassenen bracht ik zelf mijn L.A. Jamal 
verreden proeven, bleek wel uit de hoeveelheid aanmeldingen. (L.M. Lamee x Lestokada) voor het eerst sinds een jaar weer 
Zo'n dertig combinaties kwamen de ring in om hun paard in uit. Mijn proeven resulteerden met 193 en 184 punten in 
de reguliere KNHS dressuurproeven in één of twee twee oranje rozetten. Een betere rentree had ik me niet 
verschillende klassen aan de jury voor te stellen. kunnen wensen. Myanou Schure haalde in de L2 een ruime 
Jurylid mevr. Van Esch vertelde op een opbouwende en winstpunt binnen door 187 punten te scoren met Mel Yvanho 
positieve manier welke verbeterpunten zij bij de combinaties (Mel-Rintin x Mel Nitida).
zag. In de andere ring liet jury dhr. Van de Acker na het De M1 kende alleen een Jeugdklasse, waar CR Soraya 
afgroeten van de proef veelal deelnemers een stuk opnieuw (Menesco MB x Marina) werd gereden door Renee Palland. 
rijden. Hij gaf daarbij tips voor de houding en hulpen van Met 178 en 190 punten zette zij beide proeven op haar naam 
de ruiter, opdat het paard beter gereden zou worden. en wist zij haar eerste winstpunt in de M1 zeker te stellen.
De oefenproeven werden goed ontvangen door de deelnemers. In de klasse M2 Jeugd kostte door naar eigen zeggen 
De ideale manier om wedstrijdervaring op te doen of je voor ’spanningsfouten’ Vera Dopper haar de punten met de 
te bereiden voor de middag. spectaculair dravende N.D's Pirouette (Bezmen x Pironitsja). 

Bij de volwassenen won Debbie van der Wal beide proeven. 
In de middag werden er namelijk officiële KNHS proeven Met haar vos Sacha's Bashuk (Naryshkin x Boesjinka) 
verreden. In de klasse B was bij de volwassenen Annelieke debuteerde Debbie zaterdag in de M2 met 176 en maar 
Stoop met haar Amira Lazize (Poker x Paroeska) te sterk liefst 194 punten, een spetterend entree.
voor het overige deelnemersveld. Met 195 en 196 punten In het Z waren er alleen volwassen deelnemers. De nette eerste 
(maar liefst 4 winstpunten) mocht zij twee maal de eerste prijs proef van Marijke Slok Soede op Biblion (Balaton x Bulon) 
ophalen. Sterke tweede in de eerste proef bleek Nadine Koo. was goed voor een score van 215 punten en een eerste plaats. 
Zij behaalde met schimmelhengst Najjar (Khidar x Narada DA) In de tweede proef moest zij Ilona Bax met AR Sivmayall 
het mooie totaal van 192 punten. In de tweede proef was de voorlaten. De aansprekende hengst van 
tweede plaats met 183 punten voor Tineke Duinker met Rafik Sivmen B x Zolitha haalde met 207 punten de eerste plaats. 
(DF Vip x NA Kouillya).   Met de eerste winstpunten in het 

Z behaald kan de hengst, gefokt en in eigendom 
van Arabian Ranch, zich opmaken voor het 
prestatie predikaat. 
Beide jury's konden in de klasse Z2 de proeven 
van RH Pajkovski (Focus Khemali x Pajturma) 
erg waarderen. Gereden door Marian Leijenhorst 
werd het overweldigende puntentotaal van 218 
en 228 behaald, waarmee zij zich beide proeven 
van de eerste plaats verzekerde. Marian is met 
haar “Pajkie” toonbeeld van harmonie tussen 
ruiter en paard en voor velen dan ook een 
inspirerend voorbeeld. Recentelijk heeft deze 
combinatie zelfs de eerste winstpunt in het ZZ-
Licht binnen gehaald, chapeau!

Zaterdagavond werd er ook nog gereden door de 
Belgische Marianne Camps. Met L.M. Lamee 
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Manege de Pijnhorst in het Brabantse 'Rooi' stond decor voor twee lange dagen 
dressuursport met onze geliefde Arabische Volbloedpaarden. Familie Stoop organiseerde 
daar in samenwerking met de commissie Gebruik voor alweer de achtste keer een 
schitterend weekend AVS wedstrijden. 

Annelieke Stoop met haar Amira Lazize

CR Soraya werd gereden door Renee Palland
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Manege de Pijnhorst in het Brabantse 'Rooi' stond decor voor twee lange dagen 
dressuursport met onze geliefde Arabische Volbloedpaarden. Familie Stoop organiseerde 
daar in samenwerking met de commissie Gebruik voor alweer de achtste keer een 
schitterend weekend AVS wedstrijden. 

Annelieke Stoop met haar Amira Lazize

CR Soraya werd gereden door Renee Palland



67,08% en Ilona met AR Sivmayall 66,05%, goed voor de Marianne Leijenhorst de afgelopen maanden hebben zien doen, 
eerste en tweede plaats. De dames sloegen met deze sublieme was voor een ieder telkens een feest voor het oog. Uit wel-
scores een gat naar de Belgische nummer drie van het ingelichte kringen heb ik vernomen dat het eerste winstpunt in 
klassement: Gautier Magnée met 61,38%. Op de vierde plaats de ZZ-Licht inmiddels binnen is.
is Caroline Heraly geëindigd, zij reed met Gradadell een De derde prijs was voor Sylvia van der Veen met A.F. Thabay 
percentage van 61,14 bij elkaar. Volgend jaar zal de tweede (L1, 64,41%).  De prachtige donkerbruine  hengst heeft dit 
Interland Nederland-België worden verreden. seizoen geweldig gepresteerd! Ilona Bax ging tijdens het seizoen 
Beide wedstrijden zullen weer in Lanaken en Sint-Oedenrode over van M2 naar Z1 en wist dus met AR Sivmayall een knappe 
plaatsvinden. Wij hopen dat er volgend jaar meer Nederlandse 4e plek te bemachtigen met 64%. Dat kan uiteraard ook gezegd 
deelnemers naar België en Sint-Oedenrode afreizen zodat er worden van Karin de Graaff (5e, 63,54%). We hebben haar 
meer competitie komt. Overige uitslagen van dit weekend zijn paard Rector's Aristocrates soms de nodige 
te vinden op www.avsweb.nl. baldadigheden zien uithalen tijdens 
Al met al was het AVS sportweekend in Sint Oedenrode een het inrijden. De jonge, beeldschone 
zeer geslaagd weekend met een gezellige sportieve sfeer. Dank hengst is nog tamelijk groen. En 
aan de organisatie, de vele vrijwilligers en de sponsors die dit dan toch in de proef steeds winst 
mede mogelijk hebben gemaakt. Op naar editie nummer 9! rijden is knap! Marijke Slok 

Soede had de grens van acht 
starts maar net gehaald, ze heeft Uiteraard hoort de uitslag van de AVS dressuurcompetitie ook 
een aantal keer niet kunnen in dit verslag thuis, maar omdat Joan daar niet aan mee heeft 
starten vanwege een gebroken gedaan, geeft zij het stokje over aan Tineke Duinker.
rib. Voor Biblion vielen  de Omdat dit sportweekend tevens de laatste wedstrijd van het 
mindere scores dus niet uit, seizoen was werden als finale van de dag de winnaars van de 
zoals bij de andere AVS dressuurcompetitie 2009 bekend gemaakt. Omdat niet 
deelnemers die meer dan de behaalde punten, maar de percentages met elkaar worden 
acht proeven hadden vergeleken, worden de prijzen niet per rubriek verdeeld, maar 
gereden wel het geval was. over alle deelnemers. Dit jaar waren er 14 combinaties die aan 
Toch nog  63,14%. Voor het criterium van 8 gestarte proeven voldeden, op een totaal 
alle deelnemers die van 47. Bij de jeugd was dit 4 uit 12.  Het is voor velen dus 
minstens acht proeven blijkbaar niet haalbaar om minstens vier van de negen  
hadden gereden en die dus wedstrijden te bezoeken. Dit zal waarschijnlijk voornamelijk 
in de einduitslag waren met de afstanden te maken hebben.
opgenomen had Gideon Bij de jeugd behaalde Michelle Heersink een score van 
Reisel een prachtige 61,05%, ze start met Munus in de M1. Hiermee stond ze 
stalplaquette geregeld. boven Deyonta Leeggangers, die met Sinai Al Ray met 
Zelf kreeg ik er dus ook 60,5% de tweede plaats bezette.
een, ik was als 7e geeindigd Bij de volwassenen werd Marianne Leijenhorst (Z2, 65,83%) 
(61%), net op het laatste moment voorbij gestreefd door Annelieke Stoop, 
boven Getty Ketels die met Amira Lazize in haar laatste proef 209 punten bij elkaar 
(60,64%). En dat, reed. Dat betekent in de B een score van 69,7% waardoor haar 
omdat ik met behulp van gemiddelde score omhoog ging naar 66,29%. Je kunt je in 
diezelfde Getty een goede afvragen of deze manier van scores met elkaar vergelijken wel 
laatste proef had gereden.de juiste is. In het verleden werd er per categorie een winnaar 
Dat tekent de sportieve gekozen, maar waarschijnlijk  vanwege de geringe deelname 
en vriendschappelijke is er sinds enkele jaren voor het huidige format gekozen. 
sfeer die altijd tijdens de Desalniettemin heeft Annelieke natuurlijk keurig gereden 
AVS dressuurwedstrijden het afgelopen seizoen, dus deze eerste prijs is een knappe 
aanwezig is! prestatie. Dergelijke hoge scores halen in de Z2, wat we 
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INTERVIEW  
MARIAN LEIJENHORST

Door Marian van der Meulen uitgebreid van 12 naar 26 stuks. Op haar 18e begon Marian aan 
Foto’s Paula Böhmer de Orun opleiding, thuis runde zij de pensionstal en gaf les. 

Enkele jaren geleden hield de droom echter op toen de grond 
verkocht werd en zij moesten stoppen met het bedrijf. Gelukkig Op een winderige dag in november ontmoeten we Marian 
kon ze haar carrière voortzetten op de Hippische club Starnmeer. Leijenhorst bij de Hippische club Starnmeer waar zij 

bedrijfsleidster is. Arnout Muller, een bekende naam in de wereld  
van de springsport, is de eigenaar van deze pension anex Pajk heeft ze al twaalf jaar in haar bezit, zij kocht hem als veulentje 
handelsstal. De Ier Sean Cuibitt brengt de springpaarden uit bij de Rikihoeve. Ze reed in die tijd de 1e-premie hengst Pelaton 
in de sport, door de 29-jarige Marian worden ze dressuurmatig van de familie Verkerk. Die vertelde haar dat de Rikihoeve een 
getraind. ,,We zitten midden in een verbouwing” zegt aantal Arabisch Volbloeden te koop had staan. 
de nuchtere, vriendelijke Noord-Hollandse. Over 
enige tijd zal het bedrijf twee binnenbakken, één 
buitenbak, zestig boxen, een traditionele 
stapmolen en een waterstapmolen in zijn bezit 
hebben. Mogelijkheden genoeg om een paard 
in conditie te houden dus.

Allereerst krijgen we Marian en Pajk in training te 
zien. We lopen de stal in waar een schimmel tot 
over zijn knieën in het stro staat. ,,Ja dat is wel 
nodig om hem wit te houden” lacht Marian. 
Het dek gaat eraf en er staat een aansprekend, 
bijzonder goed gebouwd paard voor onze neus. 
Door zijn hoogbenigheid toont hij groter dan 
1.60 cm maar dat blijkt niet het geval te zijn. 
,,Dat is ook niet meer nodig om ZZ-licht te 
kunnen starten”, legt Marian uit. Doordat de 
minimale stokmaat is afgeschaft hoopt ze dat ook 
andere dressuurruiters met een Arabier hun kans 
zullen grijpen om de basissport uit te gaan. 
Ondertussen is ze Pajk aan het losrijden, dit 
gebeurt in alle rust met subtiele hulpen, het ziet 
er uit alsof alles vanzelf gaat. 
Als haar paard er klaar voor is volgen een aantal 
oefeningen uit het ZZ-licht zoals bijvoorbeeld 
een kwart pirouet in galop. Nadat Paula Böhmer 
een aantal foto's heeft gemaakt wordt Pajk op stal 
gezet en gaan we naar binnen voor een nadere 
kennismaking.

Marian is op haar zevende begonnen met 
ponylessen op een boerderij in de buurt. 
Vijf jaar lang reed ze daar met veel plezier en 
spendeerde er ieder vrij uurtje totdat ze op een dag 
in tranen thuiskwam. De staleigenaar werd wat 
ouder en stopte ermee. Haar vader hield zich 
daarvoor nooit bezig met paarden. Hij had het 
echter zo met haar te doen dat hij een onverwachte 
stap zette en de stal overnam. Vanaf dat moment 
werd de boerderij door het gezin gehuurd en 
binnen enkele jaren werd het aantal boxen 
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ZZ-licht rijden op een Arabisch Volbloed, kan dat? Ja dat kan. Onlangs behaalde 
Marian Leijenhorst haar eerste winstpunt in deze rubriek met RH Pajkovski 
(Focus Khemali x Pajturma). Tijd om eens langs te gaan bij deze talentvolle amazone.
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kreeg ik dan een vier, in het 
ZZ-licht heb je meteen een 1 
te pakken”.
Maar de aanhouder wint en na 
enkele wedstrijden haalde ze 
haar eerste winstpunt.

Hoe ver denk je te komen?
,,De grens is nog niet bereikt, 
meent Marian, ik kan nog 
vooruit, of Pajk het aller-
zwaarste werk aan kan, passage 
en piaff, weet ik niet, we zijn 
wel aan het oefenen en er zit 
progressie in”.

Wat zijn verder je plannen? 
,,Momenteel ben ik op zoek 
naar een extra paard, het liefst 
een Arabier. Er zijn alleen niet 
zoveel Arabieren die de ideale 
bouw hebben om het hogere 
werk aan te kunnen en ik wil 
graag verder komen dan de 
basissport. Maar ik blijf zeker 
nog om me heen kijken”.Met name de hengstveulens gingen voor een aantrekkelijk bedrag 

van de hand. Pajk was de laatste die over was, zij kocht hem voor 
Heb je nog tips voor nieuw talent? ,,Houd je paard fris tussen de 500,- gulden. Het bleek een goede koop. ,,Eigenlijk reed ik 
oren, wissel af met buitenritten of een sprongetje en niet minder meestal op KWPN-ers maar dit is het leukste paard dat ik ooit 
belangrijk, neem les van een goede instructeur die zijn sporen heb gehad”, vertelt ze.
verdiend heeft”.

Op zijn vierde reed Marian hem aan en volgden er rustig aan wat 
Vlak voordat ik wegga laat ze nog een foto zien van Pajkovski wedstrijden. In deze periode leerde ze haar instructeur kennen, 
als veulen. Het is echt een goedgebouwd veulen maar inderdaad Arie Schram. Ze kwam met hem in contact via de clinics die 
zijn ogen hebben witte randen en hij heeft één hoog wit been. georganiseerd werden door het AVS. ,,Ik hou van Arie” zegt ze 
Omdat hij nu helemaal wit is valt dat allemaal niet meer op. half serieus. ,,Buiten het feit dat het een goede instructeur is, weet 
,,Zijn fokkers vonden hem zo lelijk dat ze hem achter een muurtje hij ook hoe je een Arabier moet rijden, dat laatste geldt zeker niet 
verstopte toen zijn moeder op een keuring werd uitgebracht” voor iedere andere goed instructeur”. Onder zijn begeleiding 
zegt ze lachend. ontwikkelt de combinatie zich verder. Het ging goed en ze 
Wij vinden dat hij zich ruimschoots heeft gerevancheerd en haalde redelijk eenvoudig haar winstpunten in iedere rubriek. 
wensen de combinatie veel succes in de toekomst!,,Op een gegeven moment reed ik al drie jaar in het Z2 en 

kon heel goed meekomen. Ik 
reed bijna iedere wedstrijd 4 
winstpunten en toen ging het 
kriebelen”. Ook gestimuleerd 
door haar ouders ging ze maar 
eens een kijkje nemen bij een 
aantal subtopwedstrijden. Toen 
ze er een aantal gezien had, 
kwam ze tot de conclusie dat 
dat ook maar gewoon mensen 
zijn die ook weleens een punt 
laten liggen en waagde ze de 
sprong.
,,Het viel toch nog een beetje 
tegen, de oefeningen zijn onge-
veer hetzelfde als in het Z2. De 
proeven zijn zelfs eenvoudiger te 
rijden omdat er meer tijd tussen 
de oefeningen zit. Er wordt 
alleen véél strenger gejureerd, 
Pajk is weleens een keer stout en 
geeft dan een bok, in het Z2 
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WERELDKAMPIOENSCHAPPEN

Door Pieter Stoop
Foto’s Paula Böhmer

Het was een superlocatie, gemakkelijk te bereiken en een 
verademing om te constateren dat de organisatie het super voor 
elkaar heeft gekregen. Dit na enkele jaren, waarin het minder 
goed geregeld was.
De locatie was geweldig, mooie grote ring, inclusief een 
gigantische voorring. Goede bereikbare stallen en volop ruimte.
Een adembenemende V.I.P., waar de aanwezigen werden verwend 
en alles was tot in de puntjes verzorgd. Volop tribunes en prima 
toegankelijk. Een compliment is op zijn plaats en er was geen 
sprake van de bekende Franse Slag.
En de paarden, die waren fantastisch en uiteraard een belangrijk 
onderdeel van de show. De muziek, commentator en verlichting 
waren allemaal prima op elkaar ingespeeld zodat alle aanwezigen 
optimaal hebben kunnen genieten van de sfeermakers.

Er zijn uit alle voortreffelijke paarden vier nieuwe 
wereldkampioenen gekozen door de jury: mevrouw Garde-Ehlert 
en de heren Doug Dahmen, Holger Ismer, Jaroslav Lacine, 
Richard Pihlström, Pierluigi Rota en Francesco Santoro.
Bij de Junior Merries werd Najdah Al Zobair wereldkampioen, 

Alle zeven juryleden hebben deze schoonheid op de eerste (Marwan Al Shaqab x JFN Bint Ludhan v.Ab Magnum).  
plaats gekozen. Een echte unanieme 
wereldkampioen!
Bij de Junior Hengsten werd Abha Qatar 
(Marwan Al Shaqab x ZT Ludjkalba 
v.Ludjin el Jamaal) wereldkampioen. 
Vijf van de zeven juryleden kozen voor 
deze toekomstbelofte.
Bij de Senior Merries werd unaniem tot 
wereldkampioen gekozen de volmaakte 
schoonheid: Kwestura (Monogramm x Kesta 
v.Pesennik). 
Bij de benoeming van de Senior Hengsten 
werd door vier van de zeven juryleden 
de keuze gemaakt voor Royal Colours 
(True Colours x Xtreme Wonder 
v.The Elixir). Hij toonde zich gedurende 
alle dagen een waar kampioen.

Het feest was compleet en het enthousiaste 
publiek is ongetwijfeld met een goed gevoel 
huiswaarts gekeerd.

In het weekend van 4, 5 en 6 december 2009 zijn de wereldkampioenschappen voor de 
Arabische Volbloeden gehouden in Parijs. Dit jaar op een nieuwe locatie in de buurt van 
het vliegveld Charles de Gaulle in Villepinte.

Wereldkampioene Senior Merries: Kwestura

Wereldkampioen Senior Hengsten: 
Royal Colours 
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te pakken”.
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National Championship Show 2009 Gold Ruinen: Piper 10 BB 
fokker E.T.L.M. Dorssers / eigenaar J.G.A. Steegs 

Arabissimo 2009 - Senior Kampioen Allround 
Silvia v.d. Veen met A.F. Thabay

DAWRA Nederlands Kampioen 2009 L2 Trail
en Highpoint L2 Trail: Angela van Duyvenbode en Penthor

Barbara Peters en Pachinco: CEI2* NK Fasna 
beste Nederlander op deze afstand 5e pl./ 
Uddel 1e pl. en Denemarken 124km CEI2* 3e pl.

National Championship Show 2009

Gold Junior merries: Indiana 'T' 

fokker L. Schutrups  / eigenaar J.G. Liefers-Vriendts 

DAWRA Nederlands Kampioen 2009 L2 Reining
en Highpoint L2 Reining : Nancy Groenenboom 

National Championship Show 2009 
Gold Senior hengsten: Aranik Kossack 
fokker/eigenaar The Kossack Stud 

National Championship Show 2009 
Gold Senior hengsten: Aranik Kossack 
fokker/eigenaar The Kossack Stud 

Arabissimo 2009 - Junior Kampioen Allround 
Shannon v.d. Hoogenband met Gipsy HNational Championship Show 2009

Gold Junior hengsten: Klarc EA 
fokker Agropecuaria de Moianes  
eigenaar The Kossack Stud 

National Championship Show 2009
Gold Junior hengsten: Klarc EA 
fokker Agropecuaria de Moianes  
eigenaar The Kossack Stud 

National Championship Show 2009
Gold hengstveulens: Pristice Kossack 
Gold merrieveulens: Agolden Girl Kossack 
beide fokker/eigenaar The Kossack Stud 

National Championship Show 2009
Gold hengstveulens: Pristice Kossack 
Gold merrieveulens: Agolden Girl Kossack 
beide fokker/eigenaar The Kossack Stud 

Winnares Dressuurcompetitie Senioren 2009 
Annelieke Stoop met Amira Lazize 

National Championship Show 2009Gold Senior merries:Veruska Monpelou (*ster) fokker F.A. van Schaik-Tjerkstra / eigenaar Tanja Valerius 

SPORT & SHOWHOOGTEPUNTEN 2009SPORT & SHOWHOOGTEPUNTEN 2009

Theo van Helden met D-Prodigy:
CEI2* 120km Mont Le Soie België 3e pl 7&8jarige paarden 
WK Compiegne jonge paarden CEI3*160km 14e plaats 
c: Maria Jonkman

Theo van Helden met D-Prodigy:
CEI2* 120km Mont Le Soie België 3e pl 7&8jarige paarden 
WK Compiegne jonge paarden CEI3*160km 14e plaats 
c: Maria Jonkman

DAWRA Nederlands Kampioen 
2009 L1 Pleasure 
en Highpoint L1 Pleasure: 
Paulette Zorn en Fabanco

DAWRA Nederlands Kampioen 
2009 L1 Pleasure 
en Highpoint L1 Pleasure: 
Paulette Zorn en Fabanco

Winnares Dressuurcompetitie 
Junioren 2009: Munus &
Michelle Heersink

De belangrijkste Nederlandse race-overwinning:
 Sjacour in de listed Adams Management North European Derby
De belangrijkste Nederlandse race-overwinning:
 Sjacour in de listed Adams Management North European Derby
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met het krachtvoer. Dat geeft energie die je wilt gebruiken met het tijdstip van voeren. 
tijdens het rijden. Je voert het niet voor de lol, je wilt er wat Hinnen: ,,Wacht na het geven 
mee bereiken. Dus dan moet je ook zorgen dat het paard het zo van krachtvoer twee tot drie 
kan omzetten dat het beschikbaar is voor de arbeid. Je kunt uur voor je gaat rijden. 
beter voeren na het werk. Of, als dat met het tijdstip van 
Daar moet je uiteraard wel een half uurtje mee wachten, tot het je training of wedstrijd slecht uitkomt, sla de voerbeurt ervoor 
paard voldoende tot rust is gekomen. Bij inspanning stelt het over en geef het na de arbeid.” 
lichaam namelijk de spieren boven het verteringsapparaat.”

Aangezien de dip pas zo'n twee uur na het voeren optreedt, zou 
Ruwvoer mag welje ook meteen na het eten kunnen rijden. Of toch beter van 
Zetmeel- en suikerrijk krachtvoer is de boosdoener bij een niet? Hinnen staat meteen weer met een toepasselijk 
glucosedip, want daar zitten de granen in die zetmeel en suiker spreekwoord klaar: een volle maag presteert niet graag. 

,,Je moet je afvragen wat je bedoeling is 

Suzanne van Rijswijk is actief in de 
endurance en eventing sport. 
,,Mijn paarden krijgen hun voer in 
verschillende malen over de dag 
verspreid in kleine hoeveelheden. 
Daarnaast hebben ze altijd 
beschikking over voldoende hooi en 
drinkwater.
Als de paarden lang op transport gaan 
naar het buitenland, krijgen ze 
onderweg hooi en om de 3 uur wordt 
er gestopt voor het voeren van slobber 
en het geven van water.
Voor de grote wedstrijden neem ik 
vaak ook nog speciaal paardenhooi 
mee, wat is voorverpakt in kleine 
balen, handig om mee te nemen en de 
kwaliteit blijft goed. Dit hooi is wat 
zoeter van smaak wat de paarden 
graag eten.
Vooral op de grote wedstrijden is het belangrijk dat de paarden genoeg ruwvoer eten zodat ze een goede basis aan waterreserves 
kunnen opbouwen, anders beginnen ze al met een tekort en drogen sneller uit.
Op de lange afstanden hebben ze een grote keuze aan lekkere hapjes zoals: muesli, slobber, appels, wortelen, luzerne etc. waar ze 
zoveel van mogen eten als ze zelf willen. Het belangrijkste is dat ze goed blijven eten en drinken.
Wat ik zelf merk is dat de paarden tot ongeveer 100km. de voorkeur geven aan nat voer, zoals slobber en boven de 100km. 
steeds droger voer willen eten zoals, luzerne en stro.
Het verbaast mij soms hoeveel ze eten tijdens de vetgates en erna weer volop in actie zijn. De paarden moeten het spelletje van 
de wedstrijd ook leren; het uitrusten en goed eten en drinken op de vetgates en na de pauze weer klaar voor vertrek.
Ik weet dat er verschillende ideeën zijn binnen de endurance, om voor de start dus ’s morgens vroeg alleen ruwvoer te geven 
omdat krachtvoer negatief zou werken. Bij mij worden ze wel gevoerd ongeveer ander half uur voor de start."
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Paulien Chardon, vrouw van menner IJsbrand is verantwoordelijk voor het voermanagement op stal.
Ze houdt terdege rekening met de glucosedip. ,,We hebben er eentje die steevast een uur na het eten in slaap valt. Tijdens 
wedstrijden krijgen onze paarden twee uur voor de start geen krachtvoer meer. Op de dag van de marathon geven we ze 
's ochtends een halve portie voer. De rest krijgen ze na afloop.”
Bij Chardon krijgen de paarden dagelijks hetzelfde, aangepast aan het seizoen. Paulien: ,,Ons hoogtepunt ligt in de 
zomermaanden, vandaar dat het voer vanaf februari iets omhoog gaat, gelijk aan de trainingsintensiteit. 
In het najaar bouwen we dit weer af. De training gaat wel het hele jaar door, maar is dan minder intensief. 

's Winters vullen we het rantsoen aan met winterpeen en luzerne. 
De meeste paarden krijgen 's ochtends anderhalve schep Pavo kruidenmelange, 's middags 
1 schep brokken en 's avonds weer melange. In een schep zit ongeveer 700 gram. 
De zenuwachtige paarden die meer energie gebruiken krijgen iets meer.”
De voerbehoefte van een paard is een belangrijk punt bij familie Chardon. ,,Onze kinderen 
doen aan eventing, dat vergt ook veel energie. Je moet je er wel in verdiepen hoe je in 
zo'n geval het beste kunt voeren, maar daarnaast is het ook een gevoelskwestie. Ieder paard 
is anders, daar houd ik wel rekening mee.”

foto

HOUD REKENING 
GLUCOSEDIP

MET 
DE 
EEN VOLLE MAAG PRESTEERT NIET GRAAG

C
Eigenlijk kent iedereen het gevoel zelf wel, dat je na een Bron Pavo
maaltijd sloom wordt. Een paard heeft dat ook. Dit wordt Door Vincent Hinnen
de 'glucosedip' genoemd. En die kan zo hard aankomen dat 
het flink ten koste gaat van de prestaties.Carolien uit Gelderland wist niet wat haar overkwam tijdens 
Wat gebeurt er precies? Door het eten van krachtvoer komen de endurancewedstrijd van Laag Soeren. Haar Zilandra 
koolhydraten zoals zetmeel en voedingssuiker in het maag-(Elmshorn x Lux) was niet vooruit te branden, terwijl ze in 
darmkanaal terecht. Daar worden ze verder verteerd en wedstrijdconditie verkeert en normaal erg heet is. Het tweede 
omgezet tot glucose, een suiker die in de bloedbaan wordt deel van de rit onderging de merrie een metamorfose en had 
opgenomen en zo door het lichaam kan worden getrans-Carolien ineens haar handen vol om het tempo te bepalen. 
porteerd. Deze glucose kan in de spieren  en de lever worden Wat was er aan de hand? Ze had haar paard twee uur voor de 
gecomprimeerd tot glycogeen en opgeslagen als reserve-start een extra portie muesli gegeven. De glucosedip speelde hen 
brandstof.parten!

Meteen na het eten ontstaat er dus een piek aan glucose in 
het bloed. Het lichaam reageert hierop met de aanmaak van 
hormonen, zoals insuline. Dat zorgt ervoor dat de lever en 
de spieren een seintje krijgen dat ze het teveel aan glucose uit 
het bloed moeten halen. Het lichaam wil namelijk terug naar 
de normaalwaarde. Dit proces kost enige tijd. Er moeten stofjes 
worden aangemaakt en weer afgebroken. 
Gevolg daarvan is dat nog niet alle insuline uit het bloed is, 
als de normaalwaarde alweer is bereikt. De spieren en 
de lever gaan dus nog even door met opnemen, waardoor 
er zo'n twee uur na de laatste krachtvoermaaltijd een dipje 
aan glucose in het bloed ontstaat. Dit is een volkomen 
natuurlijk proces, dat vanzelf weer stabiliseert. 

Coördinatie
Is een glucosedip erg? ,,Nee”, zegt Pavo-nutritionist Vincent 
Hinnen. ,,Maar als je het treft tijdens een wedstrijd is het 
wel vervelend, want het kan de prestaties behoorlijk 
beïnvloeden. Ken je het gezegde: een volle maag studeert 
niet graag? 
Dat klopt als een bus, ook voor paarden. Er zit altijd een 
bepaalde hoeveelheid glucose in het bloed, dat dient als 
brandstof voor de hersenen en het zenuwstelsel. Zit je in 
zo'n dip, dan is er minder beschikbaar en functioneren 
die dus iets minder, wat gevolgen heeft voor de coördinatie 
van de bewegingen. En dat is een belangrijk aspect in alle 
takken van paardensport. Ga je trainen of een wedstrijd 
rijden tijdens een glucosedip, dan is je paard fysiek niet 
in staat tot optimale coördinatie.”
Hoe merk je nu of je paard last heeft van een glucosedip? 
,,Dat is een lastige vraag”, vindt Hinnen. ,,Soms zijn ze loom, 
reageren ze slechter, is de fut eruit of zijn ze niet enthousiast, 
terwijl ze dat normaal wel zijn. Maar dat kan natuurlijk ook 
andere oorzaken hebben, je kunt dat niet altijd aan een 
glucosedip toeschrijven. Is het wel door de dip, dan gaat 
het weer over.”

Even wachten
Als je een glucosedip wilt vermijden, moet je rekening houden 

EEN VERANTWOORD 
RANTSOEN

Wat is een verantwoord rantsoen voor een sportpaard, dat 
minstens vijf tot zes keer per week flink traint? Dat is 
samen te vatten in enkele punten:

- Zorg voor voldoende vezels. Het maag-darm kanaal is 
voor het grootste deel uitgerust om vezels te verteren, 
geef die dus ook. Een vuistregel is 1,5 kilo ruwvoer per 
100 kilo lichaamsgewicht. Dat is voor een gemiddeld 
paard 8 tot 9 kilo per dag.

- Houd rekening met de bodembedekking in je stal. 
Een paard dat op stro staat zal daar misschien nog 
wat van knabbelen. Op vlas of zaagsel hebben ze meer 
ruwvoer nodig.

- Een sportpaard heeft 1,5 tot maximaal 5 kilo krachtvoer 
per dag nodig, waarbij moet worden aangemerkt dat die 
5 kilo alleen geldt voor extreme inspanning. Drie kilo 
per dag is al best veel.

- Geef per voerbeurt nooit meer dan anderhalve kilo. 
Meer kan de maag niet aan. Het is beter om het over 
kleinere porties te verdelen over zoveel mogelijk 
voerbeurten. Kijk naar je paard. Te dik, geef iets minder. 
Te dun, schepje meer.

- Voer elke dag hetzelfde. Geef je meer op de wedstrijddag, 
dan ligt de glucosedip op de loer.

- Beloning met voer of slobber? Trek deze hoeveelheid van 
het normale rantsoen af. Of geef een plakje hooi, daar 
doet hij nog langer mee ook.
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Suzanne van Rijswijk is actief in de 
endurance en eventing sport. 
,,Mijn paarden krijgen hun voer in 
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verspreid in kleine hoeveelheden. 
Daarnaast hebben ze altijd 
beschikking over voldoende hooi en 
drinkwater.
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en het geven van water.
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Wat ik zelf merk is dat de paarden tot ongeveer 100km. de voorkeur geven aan nat voer, zoals slobber en boven de 100km. 
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Het verbaast mij soms hoeveel ze eten tijdens de vetgates en erna weer volop in actie zijn. De paarden moeten het spelletje van 
de wedstrijd ook leren; het uitrusten en goed eten en drinken op de vetgates en na de pauze weer klaar voor vertrek.
Ik weet dat er verschillende ideeën zijn binnen de endurance, om voor de start dus ’s morgens vroeg alleen ruwvoer te geven 
omdat krachtvoer negatief zou werken. Bij mij worden ze wel gevoerd ongeveer ander half uur voor de start."
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Paulien Chardon, vrouw van menner IJsbrand is verantwoordelijk voor het voermanagement op stal.
Ze houdt terdege rekening met de glucosedip. ,,We hebben er eentje die steevast een uur na het eten in slaap valt. Tijdens 
wedstrijden krijgen onze paarden twee uur voor de start geen krachtvoer meer. Op de dag van de marathon geven we ze 
's ochtends een halve portie voer. De rest krijgen ze na afloop.”
Bij Chardon krijgen de paarden dagelijks hetzelfde, aangepast aan het seizoen. Paulien: ,,Ons hoogtepunt ligt in de 
zomermaanden, vandaar dat het voer vanaf februari iets omhoog gaat, gelijk aan de trainingsintensiteit. 
In het najaar bouwen we dit weer af. De training gaat wel het hele jaar door, maar is dan minder intensief. 

's Winters vullen we het rantsoen aan met winterpeen en luzerne. 
De meeste paarden krijgen 's ochtends anderhalve schep Pavo kruidenmelange, 's middags 
1 schep brokken en 's avonds weer melange. In een schep zit ongeveer 700 gram. 
De zenuwachtige paarden die meer energie gebruiken krijgen iets meer.”
De voerbehoefte van een paard is een belangrijk punt bij familie Chardon. ,,Onze kinderen 
doen aan eventing, dat vergt ook veel energie. Je moet je er wel in verdiepen hoe je in 
zo'n geval het beste kunt voeren, maar daarnaast is het ook een gevoelskwestie. Ieder paard 
is anders, daar houd ik wel rekening mee.”
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de 'glucosedip' genoemd. En die kan zo hard aankomen dat 
het flink ten koste gaat van de prestaties.Carolien uit Gelderland wist niet wat haar overkwam tijdens 
Wat gebeurt er precies? Door het eten van krachtvoer komen de endurancewedstrijd van Laag Soeren. Haar Zilandra 
koolhydraten zoals zetmeel en voedingssuiker in het maag-(Elmshorn x Lux) was niet vooruit te branden, terwijl ze in 
darmkanaal terecht. Daar worden ze verder verteerd en wedstrijdconditie verkeert en normaal erg heet is. Het tweede 
omgezet tot glucose, een suiker die in de bloedbaan wordt deel van de rit onderging de merrie een metamorfose en had 
opgenomen en zo door het lichaam kan worden getrans-Carolien ineens haar handen vol om het tempo te bepalen. 
porteerd. Deze glucose kan in de spieren  en de lever worden Wat was er aan de hand? Ze had haar paard twee uur voor de 
gecomprimeerd tot glycogeen en opgeslagen als reserve-start een extra portie muesli gegeven. De glucosedip speelde hen 
brandstof.parten!

Meteen na het eten ontstaat er dus een piek aan glucose in 
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Coördinatie
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Hinnen. ,,Maar als je het treft tijdens een wedstrijd is het 
wel vervelend, want het kan de prestaties behoorlijk 
beïnvloeden. Ken je het gezegde: een volle maag studeert 
niet graag? 
Dat klopt als een bus, ook voor paarden. Er zit altijd een 
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RANTSOEN
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Te dun, schepje meer.

- Voer elke dag hetzelfde. Geef je meer op de wedstrijddag, 
dan ligt de glucosedip op de loer.

- Beloning met voer of slobber? Trek deze hoeveelheid van 
het normale rantsoen af. Of geef een plakje hooi, daar 
doet hij nog langer mee ook.



bewaren, geef dan een ruwvoermengsel, bijvoorbeeld Pavo 
DailyPlus. Of geef hem slechts een klein gedeelte van de 
normale portie, want een verminderde hoeveelheid krachtvoer 
geeft een kleinere dip. 
Hinnen: ,,Het is niet verstandig om vlak voor een wedstrijd 
ineens op een andere soort voer over te schakelen, 
bijvoorbeeld met meer olie en minder zetmeel. Zoiets 
moet een paard geleidelijk aan wennen, ze kunnen slecht 
tegen plotselinge grote veranderingen in hun voerregime.”

leveren. Hoe zit het dan met ruwvoer? ,,Daar zit veel minder 
suiker en zetmeel in, dus dat geeft niet zulke pieken. 
Bovendien is de opnamesnelheid laag, dus dat kun je gerust 
geven. Ruwvoer voor een wedstrijd is juist goed. Een paard 
moet er flink op kauwen en dat werkt als anti-stress methode. 
Hij krijgt er dorst van en water is erg belangrijk voor een goede 
prestatie. Het lichaam wordt namelijk gekoeld door zweet uit te 
scheiden en dat kan alleen als er voldoende watervoorraad is.”

Als je je paard toch iets wilt geven voor de arbeid, bijvoorbeeld 
omdat andere paarden op stal ook eten krijgen en je de rust wilt 
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De paarden van Zenith Arabians doen mee aan 
verschillende discipline's. 
Zoals dressuur- en springwedstrijden, eventing en rennen, 
maar omdat we een thuis voor onze fokmerrie's en jonge 
paarden loopstallen hebben, is het voerschema daarop 
aangepast. 
Zo krijgen paarden in de loopstallen de hele dag (24 uur) 
ruw (kuil) voer met daarbij twee maal daags krachtvoer. 
De jonge paarden krijgen daar nog extra pavo 2 en 3 voor 
de botopbouw bij. De fokmerries krijgen Pavo Lac extra 
bijgevoerd tijdens de laatste maanden van de dracht en als 

het veulen erbij drinkt.
Dosator is bijna vijfentwintig, dus 
die krijgt drie keer per dag 
hardvoer met daarbij muesli met 
geweekte pulp. 
De wedstrijd paarden krijgen 
minimaal een uur voor vertrek 
hun hardvoer, maar tijdens 
transport en op de wedstrijd hooi 
of kuilgras. Hardvoer geven we 
eigelijk nooit op een wedstrijd. 
Indien we de paarden langer op 
transport mee hebben dan geven 
we niet te veel krachtvoer, maar 
liever meer ruwvoer en wortels 
en/of appels. Daarentegen krijgt 
het renpaard enkele uren voor de 
koers helemaal geen voer, alleen 
maar water.

Krista Sterrenburg traint haar paarden in de 
westernsport.
De paarden die bij onze op stal staan, krijgen vier 
keer daags gevoerd. Vier keer een ruime portie 
ruwvoer en daarnaast ’s morgensvroeg en eind van 
de middag krachtvoer naar behoefte. Aan het eind 
van de avond vaak nog luzerne en/of penen.
Omdat ik vaak in de middag aan het trainen ben, 
heb ik bewust gekozen om geen krachtvoer tussen 
de middag te verstrekken. Het is fijn dat er op die 
momenten geen krachtvoergift is, de paarden zijn 
er dus lekker fris bij.
Wanneer ik op wedstrijd ga, krijgen de dieren die 
meegaan ruim voor vertrek hun eventuele 
krachtvoer, voor de rest voer ik ruim hooi. 
Wanneer er een lange pauze is tussen de 
rubrieken, zet ik ze graag even op rust, zodat ze 
hooi kunnen eten en water kunnen drinken. 
Penen en appels geef ik ze dan juist niet, ik heb al 
een paar keer een verslikking meegemaakt!
Mocht er een rubriek de voertijd overlappen, waarop 
eigenlijk krachtvoer verstrekt dient te worden, dan 
krijgen ze dit voer wanneer ze klaar zijn, zo’n half uur 
na de arbeid.
Het voerschema is redelijk strikt, echter in opbouw naar 
een zware wedstrijd, voer ik de voerhoeveelheid ietwat op, 
zodat er een reservebuffer is. Bij sommige paarden heb ik 
gemerkt dat ze anders toch wat schraal thuiskomen van een 
5-daags verblijf op bijvoorbeeld het NK.

V
Door Ine en Pieter Stoop

Van 20 tot en met 22 
november werd in Den 
Bosch wederom een grote 
beurs gehouden met de 
huidige naam Equirience 
(het oude Paard en Koets). 
De reactie van de speaker 
was: ’die Arabieren zorgen 
voor sfeer en maken er een 
feest van waarbij het 
publiek betrokken wordt’. 
Dat was ook net de be-
doeling, dus de opdracht 
van de organisatie hebben 
we goed uitgevoerd. Op de 

dag voor de beurs hebben Ine en Pieter Stoop tezamen met Tine 
Kubbe de stand opgebouwd en ingericht. Uit de stand moest 
duidelijk het land van herkomst te halen zijn. Ook die opdracht 
was goed uitgevoerd, hetgeen resulteerde in een tweede prijs, die 
door Mensport werd uitgereikt onder de aanwezige stamboeken.
Op vrijdag werd ons ras vertegenwoordigd door de hengst Poker 
in de aaibox en is er veel positieve reclame gemaakt en uitgereikt. 
Op zaterdag was de aaibox voor de merrie ND’s Pirouette, die 
ook meedeed met een aantal andere paarden in de presentatie 
in de hoofdring.
Hier hebben we verschillende disciplines laten zien: Western door 
Krista Sterrenburg en Anja Diephout. Dressuur door Vera Dopper, 
Ilona Bax en Emmy Graafland. Oosters door Rian van de Ven en 
het renpaard was van Margje van de Starre. Veel publiek was er 
op beide dagen aanwezig en onze oosterse tent was een rustpunt 
voor de vele deelnemers en belangstellenden voor onze Arabische 
Volbloed.
Op de zondag hebben we in de middag een voorstelling gegeven 
met vier hengsten, die door professionele handlers zijn 
voorgebracht. Dankzij Flaxmans Rabdan, VD Ghillian, Sheikan 
Star en Durango hebben we ons van een prima kant laten zien. 
De tribune puilde uit en de bezoekers stonden drie rijen dik, 
hetgeen in drie dagen nog niet was voor gekomen.
De hengsten werden met veel spektakel voorgebracht, netjes neer 
gezet en het publiek mocht op interactieve wijze de publieks-
lieveling aanwijzen. Vele bezoekers stonden rondom die wilde 
hengsten, die zo mak als een lammetje stonden te genieten van alle 
aandacht en aanrakingen. Rabdan was met zijn gitzwarte 
voorkomen dit jaar de grootste lieveling. 
Durango was daarnaast ook de hele zondag te bewonderen 
in de aaibox. Wederom hebben we veel ondersteuning gehad om 
onze aanwezigheid 
tot een succes te 
maken, daarvoor 
onze dank.
Als we de gelegen-
heid krijgen om 
ons ras op de juiste 
wijze te presenteren, 
dan zullen we dat 
zeker doen! 

ARABISCHE VOLBLOEDEN 
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H
Door Ellen de Man

Het was tijdens een bezoek aan Lodge Stud Farm in Engeland 
toen ik Maleik el Kheil voor het eerst zag. Dat moet in 1990 
zijn geweest. Major Pat, zijn vrouw Joanna en dochter Emma 
verzorgden voor ons een mooie presentatie van hun 
schitterende paarden. Als laatste werd een prachtige hengst 
binnen gebracht. Het eerste wat mij op viel was zijn uitstraling 
en trotse houding. Joanna had waarschijnlijk gedacht “let's save 
the best for last” en hij wist het. Hij was de beste. Het was 
onmiddellijk duidelijk waarom hij zoveel titels op zijn naam 
had staan. 
Toch is zijn showcarrière niet zo goed begonnen. Joanna 
vertelde: Maleik werd geboren in 1979 en we waren gelijk weg 
van hem, vandaar dat we hem Maleik el Kheil hebben 
genoemd, wat “King of the horses” betekent. 
Toen we hem als jaarling mee namen naar een regionale 
keuring werd hij dertiende. We waren hevig teleurgesteld. 
Was onze mooie zwaan dan toch een lelijk eendje? Hadden we 
het dan zo verkeerd gezien? Bij thuiskomst stelde mijn man 
hem voor me op en ik kwam tot de conclusie dat het toch een 
zwaantje was. We wisselden van plaats en ik stelde Maleik nog 
eens op voor mijn man Pat. Ook hij vond het een jonge zwaan 
een zeker geen lelijk eendje. 
Drie weken later was de Britse Nationale keuring in Ascot waar 
hij niet alleen zijn klasse won, maar ook het junior 
kampioenschap op zijn naam schreef en Supreme Male 
Champion werd. Dat jaar werd hij ook Jr. Kampioen op de 
internationale keuring in Vlimmeren en wereldkampioen op de 
allereerste Salon du Cheval in Parijs. Als drie-jarige werd 
Maleik kampioen in Aken en in 1987 werd hij voor de tweede 
keer Brits nationaal kampioen. 

Maleik is een zoon van de legendarische El Shaklan. El Shaklan 
werd als jonge hengst voor twee jaar gehuurd door de familie 
Maxwell. De meeste merries werden met hem gedekt, want 
de verwachtingen waren hoog gespannen. Toen bleek dat 
El Shaklan al na één dekseizoen terug moest naar de eigenaar, 
omdat zijn vader Shaker el Masri was gestorven, werd de 
tweejarige Muneera gedekt, al was het eigenlijk tegen hun 
principes om een tweejarige te dekken... 
Muneera was een Egyptisch/Crabbet gefokte merrie van 
Fakr el Kheil, die door de Maxwells als jaarling uit Egypte 
werd geïmporteerd. Uit deze combinatie werd dus Maleik 
geboren. 

ARABIAN LEGENDS:

Maleik el Kheil

Vanaf nu in het AVS magazine een nieuwe rubriek, 
Arabische Volbloeds van weleer. Deze keer in:

Maleik el Kheil *1979

El Shaklan

Muneera

Shaker el Masri

Estopa

Fakhr el Kheil

Muzri
Indriss

Kazra

Morafic

Zebeda
Tabal

Uyaima

Korayem

Bint Muneera

Muneera (v.Fakhr el Kheil), moeder van Maleik el Kheil 
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HOE KWAMEN 

DE DOOR?
WILDE PAARDEN

WINTER 

De winter staat weer voor de deur en dat is doorgaans 
niet het favoriete seizoen van paardenhouders. 

A
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wereldkampioen bij de hengsten en is verkocht naar Prinses combinatie kwam de multikampioene Aliha. Deze merrie is 
Alia, Jordanie. Het moet een goed jaar zijn geweest, want uit heel belangrijk geweest voor hun fokkerij. Later is Aliha gedekt 
dezelfde jaargang kwam Khashil (uit Khamala) en werd Jr. res. met El Shaklan en dat bracht de tweevoudig wereldkampioene 
wereldkampioene bij de merries. Jerrash (uit Jaiba) is verkocht Atlantica. Atlantica gaf op haar beurt van Maleik el Kheil de 
naar Prinses Zain van Jordanie en werd drie keer Middle merrie Ayat, dus dubbel El Shaklan. 
Eastern Champion. Eén van de meest opvallende hengsten van Ayat is vier maal geplaatst in de top tien tijdens de Salon 
Maleik is waarschijnlijk El Saleem, gefokt uit de crabbetmerrie du Cheval, en was Brits nationaal kampioene. Zij heeft 
Chrysilla. Zelf zeer succesvol geshowd, maar onder andere ook ondertussen haar sporen als fokmerrie verdiend. Met twee 
vader van multikampioen Rushan. wereldkampioenen als ouders was dat ook te verwachten.
Heloua, Hejaz en Hazika mogen in dit rijtje niet ontbreken. 
Hazika (uit Hashemiya) was Jr. kampioen op de Nations Cup Dat Maleik niet alleen een succesvol showpaard was, maar 
en wordt door dochter Emma nog steeds als fokmerrie ook een geweldig fokkende dekhengst was niet onopgemerkt 
gebruikt. Hejaz (ook uit Hashemiya) is succesvol in de gebleven. Zo kwam het dat Maleik in 1992 werd verkocht aan 
showring en wordt ook als rijpaard op wedstrijden uitgebracht. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan en de overtocht maakte 
Heloua (weer Hashemiya) is een voormalig Europees jr. naar de Royal stables in Abu Dhabi. 
kampioene en is nog steeds een waardevolle fokmerrie. Sindsdien had ik zelf niet veel meer over hem vernomen. 
Eén van de dochters van Heloua is Heloisa van Crusader. Ik heb mezelf wel eens afgevraagd wat er van hem geworden 
Zij is één van de belangrijke fokmerries bij Aja Arabians in was in het Midden Oosten. Tot mijn grote plezier zag ik deze 
Engeland. Uit dezelfde combinatie is de  bekende showmerrie zomer in alle grote Arabierenmagazines een paginagrote 
Helaliya geboren. Het is duidelijk dat Maleik zeer invloedrijk advertentie ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van 
is geweest op de “H” lijn van de Maxwells. Maleik el Kheil. “Still king of the stables” stond er met dikke 

letters bij vermeld. Ik was blij om te zien dat hij nog leefde en 
De belangrijkste fokmerrie voor de familie Maxwell zelf is Ayat schijnbaar in buitengewone gezondheid. Hij ziet er fantastisch 
(uit Atlantica) Ze vertegenwoordigd de “A” lijn van hun uit op deze respectabele leeftijd. 
fokkerij. Deze lijnen gaan al terug naar 1973, toen de Maxwells 

Navraag wijst uit dat hij sinds zijn komst in Abu Dhabi de merrie AK Atallah uit de Verenigde Staten importeerden. 
zeer gewaardeerd is om zijn schoonheid, karakter en Deze merrie werd gedekt door de Crabbethengst Indian Silver. 
fokkwaliteiten. Eén van de meest succesvolle nakomelingen Iedereen verklaarde ze voor gek dat ze zo´n kostbare Egyptische 
in Abu Dhabi is RS Banafsaj (uit Batale van Aspirant). merrie dekten met een Crabbet hengst, maar uit deze 
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Deze merrie behaalde vele klasse overwinningen, o.a. tijdens 
de Dubai Arabian Horse Show en werd vorig jaar nog tweede 
achter de bekende Pianissima op het Al Khaleida Arabian 
Horse Festival. 
Als jonge hengst was RS Mahannad (uit Mamluka) succesvol 
in de showring en ook de jonge merrie Tala (uit Choumous 
Bouznika van Imperial Mashhar) is een opvallende en 
veelbelovende verschijning. 

Na het overlijden van Sheikh Zayed in 2007 verhuisde Maleik 
naar Al Aryam Arabians van zijn zoon Sheikh Hamdam. Deze 
stoeterij is genoemd naar het eiland waarop de stoeterij zich 
bevind. Dit eiland is privé eigendom en niet voor publiek 
toegankelijk. Het is fijn om te horen dat deze hengst in zijn 
nadagen een prachtig leven lijkt te hebben op dit schitterende 
eiland en gewaardeerd wordt voor de invloed die hij heeft 
gehad op de Arabierenfokkerij.

Meer weten? Neem een kijkje op 
www.lodge-farm-arabians.com
www.alaryamarabians.com
www.emmamaxwellarabians.co.uk

Want paarden zijn gebouwd om winters te doorstaan, want ze zijn Door Saskia Klaassen
Foto’s Dick Reed, Gideon Reisel, Krista Sterrenburg voor een belangrijk deel gevormd door een Super Winter, beter 

bekend als de IJstijd.
Als je een volledige baan hebt kan je alleen 's avonds rijden en 
wanneer je geen eigen binnenbak hebt en alles buiten moet doen Eerlijk gezegd zijn er meerdere ijstijden geweest, afgewisseld 
betekent dat heel vaak een ijskoud modderballet (tenzij je over een met tussenijstijden of interglacialen waarin de gemiddelde 
perfect gedraineerde buitenbak kan beschikken) in ietwat duistere temperatuur even hoog, of zelfs nog hoger, was dan die van nu. 
omstandigheden (tenzij je een optimale verlichting op je terrein Waarschijnlijk leven wij in een interglaciaal; er zou best nog eens 
hebt). Daarbij komt nog dat je paard zich hult in een dikke een nieuwe ijstijd kunnen komen.
wintervacht die, als je sport op hoog niveau wil uitoefenen, voor Typerend voor een ijstijd is het ontstaan van grote massa's landijs 
jou eerder een last is dan een gemak en je noopt tot actie met die in de vorm 
scheerapparaat en dekens. van enorme 
En dan heb ik het nog niet eens gehad over het beruchte kuchje gletsjers hele 
en de snotterneuzen die zich in de winter niet alleen bij mensen, continenten 
maar ook bij paarden kunnen manifesteren zodra de 'r' in de bedekken. Ook 
maand is… de gletsjers op 
Soms vraag je je wel eens af hoe paarden dat vroeger deden, zonder de bergtoppen 
hulp van de mens die hen van dekens, extra vitaminen, een lekkere breiden zich  
warme stal en fenegriek voorzag. tijdens een 
Het antwoord is nogal verrassend (of, voor wie de geschiedenis van ijstijd tot diep 
het paard goed kent, juist helemaal niet): met het grootste gemak! in de dalen uit. 

Ayat v.Maleik el Kheil uit Atlantica

Heloua v.Maleik el Kheil uit Hashemiya
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gewelfd om koude vochtige lucht voor te verwarmen en te dienen Arabiertje weet ik dat de winter op stal doorbrengen niet haar 
als ''sneeuwschuif'' om het gras ook in de winter te kunnen favoriete bezigheid was: niet alleen snotterde ze maar ze viel ook 
bereiken. Desondanks is het leven hard op de Shetlandeilanden of kilo's af. Pas toen we haar het jaarrond buiten konden houden met 
in de Schotse hooglanden en daarom is de stokmaat bescheiden. een schuilstal, fijn gezelschap en zoveel hooi als ze eten kon bloeide 
In halfwilde staat waar de paardjes over grote oppervlakten ze op. Nu staat ze erbij als Hollands welvaren, en soms moet ze 
kunnen beschikken is er altijd wel ergens beschutting te vinden en zelfs wat afslanken.
staat men dicht bijeen in de kudde ter bescherming, maar iedereen 
weet wel wat het miserabele lot is van pony's die in de winter op De moraal van dit verhaal: een paard hoort eigenlijk buiten, daar 
een klein modderveldje moeten bivakkeren zonder schuilhok of is hij op gebouwd en zo heeft hij miljoenen jaren lang zonder onze 
bijvoer, omdat hun baas denkt dat zo'n beestje daar toch tegen hulp overleefd. Een paard heeft heel veel ruwvoer nodig want 
moet kunnen! daarvoor is zijn verteringsapparaat nu eenmaal op gebouwd. 
IJstijd-overleef-strategiën helpen dan niet echt… Een paard, en zeker een Arabier, kan veel verdragen, maar er is een 

grens aan zijn vermogens. In ieder paard, zelfs in de edelste 
Ter vergelijking is onze Arabier, met zijn dunne enkele manenkam, volbloed Arabier, schuilt nog steeds het ijstijdpaard dat de barste 
van het lichaam afstaande staart en ranke benen zonder veel tijden kan overleven, als we het maar de kans geven een 
kootbehang, en zijn verfijnde in een theekop passende snoetje paardwaardig leven te leiden.
helemaal niet aangepast aan een ijstijdwinter en ook niet aan een Ik wens U en Uw Arabiertjes een prettige wintertijd toe!
Hollandse. Dat klopt in die zin dat bovengenoemde kenmerken 
naar alle waarschijnlijkheid pas na de ijstijd zijn ontwikkeld toen 
de voorouders van de Arabier niet bij hun verwanten in Siberië 
bleven buurten, maar meteen doortrokken naar zuidelijker 
streken. Hoge bergketens met enorme gletsjers versperden hen 
de weg op een aantal plaatsen zodat ze gedwongen werden in 
bepaalde richtingen te trekken. Ze kwamen in warmere streken 
die echter al snel verdroogden. Na de ijstijden ontstonden er op 
verschillende plaatsen op het continent woestijnen en 
paardenpopulaties die ten zuiden daarvan terecht waren gekomen 
konden niet meer terug. Een paard is geen woestijndier zoals een 
kameel en moet geregeld drinken. Als het niet door de mens was 
gedomesticeerd op dat punt was het waarschijnlijk daar 
uitgestorven. 
Maar de halfwoestijnen en steppen waar het zich toen bevond 
hadden droog gras en daarop is het paard in gespecialieerd. 
Het hoefde zich alleen aan te passen aan een heet klimaat en zo 
ontstond het type paard waaruit onze Arabier uit is ontwikkeld. 
Het heeft echter nog steeds de mogelijkheid om een wintervacht te 
kweken en om de winter te overleven op een dieet van hooi, mits 
het ook voldoende beschutting kan vinden tijdens perioden van 
heel slecht weer. 
Waar het niet tegen kan is de benauwde vochtigheid van slecht 
geventileerde stallen. Niets in zijn lange evolutiegeschiedenis heeft 
het daarop kunnen voorbereiden. Ik heb wel eens gehoord van een 
Arabierenkenner dat je bij menig Arabierenfokker die zijn paarden 
op stal heeft staan maar liever niet in de winter moet langskomen 
omdat vaak de halve stal staat te snotteren…en van mijn eigen 

Dit maakt hooggebergten tot onneembare verijsde bastions en De eerste is om het ingeslikte voedsel, voordat het de dunne darm 
hele gebieden onleefbaar door de bedekking van reusachtige, bereikt, te laten fermenteren door micro-organismen. Het moet 
onafzienbare ijsvlakten. dan eerst worden verzameld en opnieuw gekauwd om dit proces 
Veel water werd vastgehouden in de vorm van ijs. Als het in de goed te laten verlopen. Deze strategie wordt gebruikt door de orde 
winter sneeuwde, gebeurde dat vooral boven de landijsmassa's, van dieren die heel mooi de Artiodactyla of evenhoevigen wordt 
waardoor die aangroeiden. genoemd. Dat het een succesvolle strategie is blijkt wel hieruit dat 
Allemaal kommer en kwel, zo lijkt het, maar juist deze laatste er ontzettend veel soorten tot deze diergroep behoren, van de 
omstandigheden waren ideaal voor grote grazers, zoals het paard. kleine duikerantilope tot de massieve kafferbuffel.
Want als het meestal boven de ijslaag sneeuwt, doet dat het minder Een andere methode is om de fermentatie plaats te doen vinden 
in andere gebieden. Ten zuiden van de gletsjers ontstond een na de passage van de voedselbrij door de dunne darm. Voordat 
droog gebied, een steppe waar alleen grassen konden gedijen. het de dikke darm ingaat wordt het in de grote blindedarm 
In de lente was de enige periode waarin het voldoende regende gefermenteerd. Dit is de strategie van de Perissodactyla of 
om die grassen te laten groeien; in de zomer, die toch best warm onevenhoevigen waartoe ook het paard behoort. 
kon zijn, begonnen ze te verdrogen en in de herfst en winter Welke methode is nu de beste?
vormde al dat gras een enorme voorraad 'staand hooi'. Zolang 
dit niet ondergesneeuwd raakte was het gemakkelijk te bereiken Vergelijk je een paard met een koe, dan blijkt dat wanneer het gras 
voor grote grazers. jong en sappig is de koe inderdaad dit allersappigste gras het liefst 
Sneeuw is sowieso lastig omdat een herbivoor het van het gras eet, terwijl een paard toch liever de wat drogere stengels kiest. 
moet verwijderen om te kunnen eten (dit kan door het weg te De snelheid waarmee het opgenomen gras het maagdarmkanaal 
schrapen of het met de neus als een sneeuwploeg opzij te duwen), passeert is bij een paard twee keer zo snel als bij een koe, maar de 
maar vooral omdat diepe sneeuw de voortbeweging bemoeilijkt. fermentatie van het normaal voor een zoogdier onverteerbare 
Je zakt er diep in weg en als wolven of andere roofdieren je cellulose dat een belangrijk bestanddeel is van gras, vooral van 
achterna zitten, kost elke galopsprong een hoop energie. de stengels, is bij een paard 70% van de efficiëntie van die van 

een koe. De koe 'wint' dus in dit geval.
En die energie, daar gaat het nu om. De bedoeling van een Maar wat gebeurt er als er hoog, maar verdroogd gras staat met 
herbivoor in het algemeen en een grazer in het bijzonder is dat maar heel weinig eiwitten en heel veel cellulose? Dus in de 
je je energie moet halen uit vrij laagwaardige voeding. Vlees is ijstijdherfst en –winter? Dan heeft de koe het moeilijk omdat de 
hoogwaardige voeding en je hebt er dus niet zoveel van nodig, efficiëntie van haar verteringsapparaat sterk afneemt terwijl die van 
maar om genoeg voeding uit planten te halen loop je tegen het het paard gelijk blijft. De koe moet, als haar pens vol is, stoppen 
probleem op dat alleen die plantendelen die bedoeld zijn om met eten en herkauwen. Het paard, met zijn in verhouding kleine 
opgegeten te worden echt veel hoogwaardige voedingsstoffen maag, blijft gewoon dooreten. 
bevatten: de vruchten. Eet je bladeren of takken of gras dan is Het blijkt dat voor een dier heel zwaar telt dat het opnemen en 
dat veel minder en dat betekent dat je allerlei trucjes moet verwerken van voedsel niet meer energie mag kosten dan dat het 
ontwikkelen om er toch voldoende energie uit te halen. voedsel zelf oplevert. Celluloserijk gras levert de koe te weinig op 
Veel ervan eten is een optie. De hulp van vriendelijke bacteriën in verhouding tot de hoeveelheid 'werk' die ze moet verrichten om 

inroepen kan daar nog bijkomen. Verschillende soorten het te verzamelen (grazen) en verwerken (herkauwen).Bij het 
dieren hebben dit trucje toegepast; paard is dat niet zo. Als het genoeg droog gras kan krijgen kan het 

elk op hun eigen manier. de strengste winter overleven. 

Dit verklaart waarom de ijstijd een gouden tijd was voor het paard. 
Het breidde zich uit over het Amerikaanse continent en vandaar 
via de drooggevallen Beringlandbrug tussen Alaska en Siberië naar 
heel Eurazië. Van deze paarden stammen alle nu bekende paarden 
af, van het Przewalskipaard dat nooit getemd werd door de mens 
en in de droogste steppen overleefde, tot aan de Tarpan die 
de voorouder werd van alle tamme paarden, inclusief onze 
geliefde Arabier. 
Het verklaart ook waarom kou niet zozeer de grootste vijand is 
voor ons paard, maar wel vochtigheid. Droge kou kan een 
paard heel goed verdragen, maar zeer natte klimaten die na 
de ijstijden ontstonden vereisen aanpassingen van paarden. 
Halfwilde ponyrassen die in vochtige gebieden leven 
ontwikkelden een dikke, grove vacht met een aan twee 
zijden afhangende dubbele manenkam. Hangende manen 
voeren regenwater beter af dan staande. Ook hebben 
dergelijke pony's een 'dakje' van extra haren bovenaan 
de staart om anus en geslachtsorganen te beschermen, 
en is de staart laag ingeplant. Bij storm en regen staan ze 
met de achterhand naar de wind gekeerd. Verder zijn 
de onderbenen zwaarder behaard. De neus is vlezig en 
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gewelfd om koude vochtige lucht voor te verwarmen en te dienen Arabiertje weet ik dat de winter op stal doorbrengen niet haar 
als ''sneeuwschuif'' om het gras ook in de winter te kunnen favoriete bezigheid was: niet alleen snotterde ze maar ze viel ook 
bereiken. Desondanks is het leven hard op de Shetlandeilanden of kilo's af. Pas toen we haar het jaarrond buiten konden houden met 
in de Schotse hooglanden en daarom is de stokmaat bescheiden. een schuilstal, fijn gezelschap en zoveel hooi als ze eten kon bloeide 
In halfwilde staat waar de paardjes over grote oppervlakten ze op. Nu staat ze erbij als Hollands welvaren, en soms moet ze 
kunnen beschikken is er altijd wel ergens beschutting te vinden en zelfs wat afslanken.
staat men dicht bijeen in de kudde ter bescherming, maar iedereen 
weet wel wat het miserabele lot is van pony's die in de winter op De moraal van dit verhaal: een paard hoort eigenlijk buiten, daar 
een klein modderveldje moeten bivakkeren zonder schuilhok of is hij op gebouwd en zo heeft hij miljoenen jaren lang zonder onze 
bijvoer, omdat hun baas denkt dat zo'n beestje daar toch tegen hulp overleefd. Een paard heeft heel veel ruwvoer nodig want 
moet kunnen! daarvoor is zijn verteringsapparaat nu eenmaal op gebouwd. 
IJstijd-overleef-strategiën helpen dan niet echt… Een paard, en zeker een Arabier, kan veel verdragen, maar er is een 

grens aan zijn vermogens. In ieder paard, zelfs in de edelste 
Ter vergelijking is onze Arabier, met zijn dunne enkele manenkam, volbloed Arabier, schuilt nog steeds het ijstijdpaard dat de barste 
van het lichaam afstaande staart en ranke benen zonder veel tijden kan overleven, als we het maar de kans geven een 
kootbehang, en zijn verfijnde in een theekop passende snoetje paardwaardig leven te leiden.
helemaal niet aangepast aan een ijstijdwinter en ook niet aan een Ik wens U en Uw Arabiertjes een prettige wintertijd toe!
Hollandse. Dat klopt in die zin dat bovengenoemde kenmerken 
naar alle waarschijnlijkheid pas na de ijstijd zijn ontwikkeld toen 
de voorouders van de Arabier niet bij hun verwanten in Siberië 
bleven buurten, maar meteen doortrokken naar zuidelijker 
streken. Hoge bergketens met enorme gletsjers versperden hen 
de weg op een aantal plaatsen zodat ze gedwongen werden in 
bepaalde richtingen te trekken. Ze kwamen in warmere streken 
die echter al snel verdroogden. Na de ijstijden ontstonden er op 
verschillende plaatsen op het continent woestijnen en 
paardenpopulaties die ten zuiden daarvan terecht waren gekomen 
konden niet meer terug. Een paard is geen woestijndier zoals een 
kameel en moet geregeld drinken. Als het niet door de mens was 
gedomesticeerd op dat punt was het waarschijnlijk daar 
uitgestorven. 
Maar de halfwoestijnen en steppen waar het zich toen bevond 
hadden droog gras en daarop is het paard in gespecialieerd. 
Het hoefde zich alleen aan te passen aan een heet klimaat en zo 
ontstond het type paard waaruit onze Arabier uit is ontwikkeld. 
Het heeft echter nog steeds de mogelijkheid om een wintervacht te 
kweken en om de winter te overleven op een dieet van hooi, mits 
het ook voldoende beschutting kan vinden tijdens perioden van 
heel slecht weer. 
Waar het niet tegen kan is de benauwde vochtigheid van slecht 
geventileerde stallen. Niets in zijn lange evolutiegeschiedenis heeft 
het daarop kunnen voorbereiden. Ik heb wel eens gehoord van een 
Arabierenkenner dat je bij menig Arabierenfokker die zijn paarden 
op stal heeft staan maar liever niet in de winter moet langskomen 
omdat vaak de halve stal staat te snotteren…en van mijn eigen 

Dit maakt hooggebergten tot onneembare verijsde bastions en De eerste is om het ingeslikte voedsel, voordat het de dunne darm 
hele gebieden onleefbaar door de bedekking van reusachtige, bereikt, te laten fermenteren door micro-organismen. Het moet 
onafzienbare ijsvlakten. dan eerst worden verzameld en opnieuw gekauwd om dit proces 
Veel water werd vastgehouden in de vorm van ijs. Als het in de goed te laten verlopen. Deze strategie wordt gebruikt door de orde 
winter sneeuwde, gebeurde dat vooral boven de landijsmassa's, van dieren die heel mooi de Artiodactyla of evenhoevigen wordt 
waardoor die aangroeiden. genoemd. Dat het een succesvolle strategie is blijkt wel hieruit dat 
Allemaal kommer en kwel, zo lijkt het, maar juist deze laatste er ontzettend veel soorten tot deze diergroep behoren, van de 
omstandigheden waren ideaal voor grote grazers, zoals het paard. kleine duikerantilope tot de massieve kafferbuffel.
Want als het meestal boven de ijslaag sneeuwt, doet dat het minder Een andere methode is om de fermentatie plaats te doen vinden 
in andere gebieden. Ten zuiden van de gletsjers ontstond een na de passage van de voedselbrij door de dunne darm. Voordat 
droog gebied, een steppe waar alleen grassen konden gedijen. het de dikke darm ingaat wordt het in de grote blindedarm 
In de lente was de enige periode waarin het voldoende regende gefermenteerd. Dit is de strategie van de Perissodactyla of 
om die grassen te laten groeien; in de zomer, die toch best warm onevenhoevigen waartoe ook het paard behoort. 
kon zijn, begonnen ze te verdrogen en in de herfst en winter Welke methode is nu de beste?
vormde al dat gras een enorme voorraad 'staand hooi'. Zolang 
dit niet ondergesneeuwd raakte was het gemakkelijk te bereiken Vergelijk je een paard met een koe, dan blijkt dat wanneer het gras 
voor grote grazers. jong en sappig is de koe inderdaad dit allersappigste gras het liefst 
Sneeuw is sowieso lastig omdat een herbivoor het van het gras eet, terwijl een paard toch liever de wat drogere stengels kiest. 
moet verwijderen om te kunnen eten (dit kan door het weg te De snelheid waarmee het opgenomen gras het maagdarmkanaal 
schrapen of het met de neus als een sneeuwploeg opzij te duwen), passeert is bij een paard twee keer zo snel als bij een koe, maar de 
maar vooral omdat diepe sneeuw de voortbeweging bemoeilijkt. fermentatie van het normaal voor een zoogdier onverteerbare 
Je zakt er diep in weg en als wolven of andere roofdieren je cellulose dat een belangrijk bestanddeel is van gras, vooral van 
achterna zitten, kost elke galopsprong een hoop energie. de stengels, is bij een paard 70% van de efficiëntie van die van 

een koe. De koe 'wint' dus in dit geval.
En die energie, daar gaat het nu om. De bedoeling van een Maar wat gebeurt er als er hoog, maar verdroogd gras staat met 
herbivoor in het algemeen en een grazer in het bijzonder is dat maar heel weinig eiwitten en heel veel cellulose? Dus in de 
je je energie moet halen uit vrij laagwaardige voeding. Vlees is ijstijdherfst en –winter? Dan heeft de koe het moeilijk omdat de 
hoogwaardige voeding en je hebt er dus niet zoveel van nodig, efficiëntie van haar verteringsapparaat sterk afneemt terwijl die van 
maar om genoeg voeding uit planten te halen loop je tegen het het paard gelijk blijft. De koe moet, als haar pens vol is, stoppen 
probleem op dat alleen die plantendelen die bedoeld zijn om met eten en herkauwen. Het paard, met zijn in verhouding kleine 
opgegeten te worden echt veel hoogwaardige voedingsstoffen maag, blijft gewoon dooreten. 
bevatten: de vruchten. Eet je bladeren of takken of gras dan is Het blijkt dat voor een dier heel zwaar telt dat het opnemen en 
dat veel minder en dat betekent dat je allerlei trucjes moet verwerken van voedsel niet meer energie mag kosten dan dat het 
ontwikkelen om er toch voldoende energie uit te halen. voedsel zelf oplevert. Celluloserijk gras levert de koe te weinig op 
Veel ervan eten is een optie. De hulp van vriendelijke bacteriën in verhouding tot de hoeveelheid 'werk' die ze moet verrichten om 

inroepen kan daar nog bijkomen. Verschillende soorten het te verzamelen (grazen) en verwerken (herkauwen).Bij het 
dieren hebben dit trucje toegepast; paard is dat niet zo. Als het genoeg droog gras kan krijgen kan het 

elk op hun eigen manier. de strengste winter overleven. 

Dit verklaart waarom de ijstijd een gouden tijd was voor het paard. 
Het breidde zich uit over het Amerikaanse continent en vandaar 
via de drooggevallen Beringlandbrug tussen Alaska en Siberië naar 
heel Eurazië. Van deze paarden stammen alle nu bekende paarden 
af, van het Przewalskipaard dat nooit getemd werd door de mens 
en in de droogste steppen overleefde, tot aan de Tarpan die 
de voorouder werd van alle tamme paarden, inclusief onze 
geliefde Arabier. 
Het verklaart ook waarom kou niet zozeer de grootste vijand is 
voor ons paard, maar wel vochtigheid. Droge kou kan een 
paard heel goed verdragen, maar zeer natte klimaten die na 
de ijstijden ontstonden vereisen aanpassingen van paarden. 
Halfwilde ponyrassen die in vochtige gebieden leven 
ontwikkelden een dikke, grove vacht met een aan twee 
zijden afhangende dubbele manenkam. Hangende manen 
voeren regenwater beter af dan staande. Ook hebben 
dergelijke pony's een 'dakje' van extra haren bovenaan 
de staart om anus en geslachtsorganen te beschermen, 
en is de staart laag ingeplant. Bij storm en regen staan ze 
met de achterhand naar de wind gekeerd. Verder zijn 
de onderbenen zwaarder behaard. De neus is vlezig en 
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OOp voorhand van de notulen wil het bestuur u met dit b. Harde beenspat
schrijven op de hoogte stellen van de wijzigingen omdat Röntgenologisch spatonderzoek met een slechtere uitslag 
deze op korte termijn op u van toepassing zijn. dan klasse 2

c. Aanwezigheid van een ernstig afwijkende hoefvorm
DE HENGSTENKEURING ZOALS U DIE GEWEND waaronder bokhoef en varianten daarvan 
BENT, ZAL IN DRIE DELEN WORDEN OPGESPLITST: d. Te lage spermakwaliteit

Niet minimaal 1500 totaal normaal bewegende 
spermacellen, minimaal 50% levende cellen en minimaal 
50% normaal gebouwde cellen

e. Abnormaal ontwikkeld geslachtsapparaat 
De gehele veterinaire keuring zal plaatsvinden, als één pakket Buiten andere te constateren afwijkingen, geen twee 
en bij voorkeur op dezelfde dag, op de Faculteit Diergenees- normaal ontwikkelde testikels of wanneer de onderlinge 
kunde te Utrecht. Aldaar zal de hengst op alle door het AVS afwijking in volume meer dan 50% is
aangegeven onderdelen op de lijst van ongewenste veterinaire f. SCID drager
gebreken worden gecontroleerd. Deze lijst wordt volgens DNA mutatie waarbij punt f. wordt vastgesteld bij 
het keuringsreglement jaarlijks, indien nodig, bijgesteld en het DNA onderzoekslaboratorium van Haeringen te 
goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. Door de Wageningen
jl. ALV is de volgende lijst van ongewenste veterinaire gebreken 
voor AVS dekhengsten aangenomen: De uitslag van het gehele onderzoek zal te allen tijde aan het 

stamboekkantoor worden toegestuurd, ongeacht de uitkomst. 
a. Over- of onderbijter Constatering van één van bovengenoemde gebreken zal leiden 

Indien bij een normaal gesloten mond (centrale occlusie) tot weigering van een deklicentie.
meerdere antagonerende elementen geen contact maken

Naast de lijst van ongewenste gebreken moedigt het bestuur 
iedere houder van een dekhengst (en merriehouders) aan om 
hun paarden op vrijwillige basis te laten testen op CA 
(Cerebellaire Abiotrofie). Deze ziekte, waar een aantal wereld-
beroemde hengsten drager van zijn en genetisch exact zo vererft 
als SCID, zal bij veulens die lijders  blijken te zijn, altijd leiden 
tot euthanasie van het dier wat een teleurstellend eind is van 
een 11 maanden durende dracht vol hoop.

Hengsten zullen met ingang van 2010 niet meer geprimeerd 
worden op een centrale hengstenkeuring, maar op de 
premiekeuringslocaties zoals u dat reeds gewend was voor 
merries en ruinen, met die uitzondering, dat hengsten tevens 
de beweging in vooral galop in vrijheid moeten tonen in een 
daarvoor geschikte ruimte. Inschrijving geschiedt per 
inschrijfformulier behorend bij het respectievelijke evenement 
(amateurkeuring of C-show).

M.i.v. van 2010 zal voor alle ter keuring verschijnende 
hengsten (nieuw of eerder gekeurd)  door een driekoppige 
premiekeuringsjury, behalve de standaardscore t.b.v. een 
premie, tevens een lineair scoringsformulier worden opgemaakt 
wat ter inzage zal worden gepubliceerd op de AVS website. 

1. VETERINAIRE KEURING EN SCID ONDERZOEK 
VOOR NIEUW TE KEUREN HENGSTEN

2. EXTERIEURPREMIEKEURING  VAN HENGSTEN

Dit formulier is gelijk aan het merriekeuringsformulier en zal Van eventuele buitenlandse hengsten hoeft de houder niet 
dus hopelijk beter informatie verschaffen aan de merriehouder. persé een AVS lid te zijn, maar: alle hengsten die wensen 

deel te nemen aan het hengstengala moeten veterinair zijn 
Hengstenhouders mogen hun hengsten aanbieden bij de goedgekeurd volgens AVS norm op de Faculteit 
premiekeuring op voorhand van de veterinaire keuring te Diergeneeskunde te Utrecht ! 
Utrecht. Zij zullen worden geprimeerd, echter deze premie is 
een zgn. “voorwaardelijke” premie. Totdat de hengst veterinair Voor hengsten met een AVS goedkeuring vóór 27 november 
is goedgekeurd zal er geen melding van gemaakt worden, noch 2009 geldt de tot die datum geldende norm, voor de rest geldt 
zal de hengstenhouder het keuringsformulier overhandigd de nieuwe norm, volgens de lijst van ongewenste gebreken, 
krijgen. De voorwaardelijke premie moet vóór het einde van goedgekeurd door de ALV dd. 27 november 2009.
het volgende kalenderjaar “verzilverd” worden tot een 
onvoorwaardelijke premie middels een veterinaire goedkeuring, Wilt u dus deelnemen aan het AVS hengstengala met 

uw nieuw te keuren- of buitenlandse hengst, dan moet, anders vervalt de “voorwaardelijke premie” en moet de hengst 
vóór het verstrijken van uiterlijke inschrijfdatum, wederom verplicht verschijnen op de premiekeuring. Met de 
de uitslag van het veterinair- en SCID onderzoek op komst van deze optie komt de oude “hengsten-info-keuring” 
het stamboekkantoor ontvangen zijn!!! te vervallen.
Maak dus zo spoedig mogelijk een afspraak bij de 
faculteit te Utrecht!Nieuw te keuren hengsten die wél reeds veterinair zijn 

goedgekeurd in Utrecht, en vóór 2010 goedgekeurde 
Deelname aan het hengstengala is gratis, boxen worden hengsten die opnieuw ter keuring verschijnen, zullen een 
tegen de gangbare prijzen verhuurd. Alle leden van het AVS “onvoorwaardelijke” premie ontvangen van de jury. 
ontvangen jaarlijks een uitnodiging. Alleen van ingeschreven Van alle AVS goedgekeurde hengsten uit het verleden, wordt 
hengsten zal een halve promotiepagina worden opgemaakt in de premie ook omgezet tot een  “onvoorwaardelijke” premie, 
de hengstencatalogus jaarlijks zijn primeur heeft op het waarmee de term “definitieve premie” komt te vervallen. 
hengstengala. Deze hengsten mogen dus ook, opnieuw naar de premiekeuring 
Indien de hengst verschijnt op het gala is deze pagina gratis. komen indien gewenst. Het enige wat blijft staan, is een 
Indien de hengst niet verschijnt, zal de achteraf een eventueel behaald Sterpredikaat waarbij geldt dat hengsten 
advertentietarief van € 50,- in rekening gebracht worden, met een Sterpredikaat of een eerste premie niet meer kunnen 
ongeacht een medisch attest van verhindering. verschijnen op de premiekeuring, maar uiteraard wel op het 
Deze € 50,- kan verrekend worden met de afname van een hengstengala.
deklicentie en dekboek boek in hetzelfde kalenderjaar. Alle andere hengsten mogen dus te allen tijde (terug)komen 
Van alle andere, niet aangemelde, maar bij het AVS recent naar de premiekeuring indien de eigenaar denkt dat zijn hengst 
actieve dekhengsten zal een overzicht worden geplaatst in in premie zou kunnen stijgen. Dalen in premie is niet meer 
de gala catalogus.mogelijk met dien verstande dat het lineaire scoringsformulier 

wel uitgebreid ingevuld cq. aangepast zal worden gebaseerd op 
Naast de gratis halve promotiepagina kan de hengstenhouder de bevindingen van de jury ter publicatie op de AVS website.
deze pagina uitbreiden met een halve pagina kleur of zwart-wit 
advertentie of kan elders in de catalogus een grotere advertentie Hengsten mogen maar éénmaal per kalenderjaar deelnemen aan 
geplaatst worden. Deze advertenties kunnen ook in het een premiekeuring.
eerstvolgende AVS magazine geplaatst worden, wat uitkomt 
na het hengstengala voor optimale promotie. Nieuwe, “onvoorwaardelijk” geprimeerde hengsten en hengsten 
Als tarief voor deze advertentie-combo geldt dat de tweede die zijn gestegen in premie worden geacht te verschijnen op 
advertentie voor de halve prijs geplaatst wordt. Mogelijk wordt het jaarlijkse hengstengala, alwaar zij het bijbehorende 
u nog benaderd door de advertentiewerving van Media Primair premielint in ontvangst mogen nemen. Hengsten die met 
voor deze advertentiebundeling.ingang van 2010 een onvoorwaardelijke 1e premie krijgen, 

worden daarna geacht minimaal drie keer te verschijnen op 
het hengstengala. Bij de derde verschijning zal aan een eerste 
premiehengst het predikaat “Ster” met bijbehorend lint 
worden uitgereikt.

Om ook Showresultaten uit het Comparative System te 
accomoderen kunnen nu ook de kampioensplaatsingen van 
veulens betrokken worden in de punten voor de ouderdieren, 
met dien verstande dat in een gepunte rubriek, die automatisch Jaarlijks zal in het eerste kwartaal een hengstengala 
ook het kampioenschap bepaald, het hoogste cumulatieve plaatsvinden ter promotie van nieuwe-,  aanbevolen en 
punt geldt tussen het behaalde percentage of de behaalde onder bepaalde voorwaarden - buitenlandse hengsten.
medaille (meestal de veulen- en de ruinenrubrieken).
Verder zijn er nu ook punten beschikbaar voor nakomelingen Nieuw te keuren hengsten krijgen een eenmalige wildcard 
die op hun beurt ook weer een fokpredikaat behalen en zijn omdat de eerste premiekeuring pas in april zal plaatsvinden. 
er de nodige wijzigingen doorgevoerd als gevolg van het Aanbevolen hengsten zijn AVS goedgekeurde dekhengsten 
introduceren van het gold, silver- en bronze medal system.met minimaal een 3e premie en/of een prestatiepredikaat. 

Wijzigingen in de voorwaarden cumulatieve puntenlijst 
t.b.v. Fokpredikaten

3. HENGSTENGALA

BELANGRIJKE BESLUITEN
N.A.V. ALGEMENE LEDENVERGADERING II

Op 27 november 2009 heeft het AVS een Algemene Ledenvergadering 
gehouden waarin een aantal voorstellen en wijzigingen zijn 
voorgelegd aan de leden. Alle wijzigingen op reglementen en 
voorwaarden zijn door de vergadering unaniem goedgekeurd.
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Wijzigingen in de voorwaarden voor deelname aan Wijzigingen in de 
de National Championship Showvoorwaarden voor deelname 

aan 
National C Shows m.i.v. 
2010

Deelname aan een “AVS National C Show” is een verplichte 
voorwaarde voor paarden die in datzelfde jaar deel willen 
nemen aan de “AVS National Championship Show”, 

Om meer met de volgende uitzonderingen:
deelnamemogelijkheden te 
bieden aan eigenaren - Klasse aparte: Deelnemers aan Zadelrubrieken, Liberty- 
van showpaarden is m.i.v. het en Veulenklassen zijn vrijgesteld van deze verplichte 
a.s. showseizoen meervoudige voorwaarde.
deelname aan “AVS National 
C Shows” in hetzelfde - Vrijstelling: Indien een paard (veulens uitgezonderd), op 
kalenderjaar toegestaan mits minimaal een ECAHO geaffilieerde C show éénmaal een 
het paard nog geen “Medal” rubriek of een “medal” heeft gewonnen, is de verplichte 
heeft gewonnen op een deelname aan een “AVS National C Show”, als voorwaarde 
andere “AVS National C voor deelname aan de “AVS National Championship 
Show” in datzelfde Show”, vanaf dat moment optioneel, met dien verstande 
kalenderjaar. dat een paard dat is vrijgesteld voor de categorie juniore 

paarden, zich moet herkwalificeren voor deelname aan - 
Indien een paard op een en eventuele vrijstelling voor - de categorie seniore 
”AVS National C Show” drie paarden op de “AVS National Championship Show”.
maal seniorkampioen, 
libertywinnaar of winnaar - Pechclausule: Alleen indien een paard op tijd ingeschreven 
van een rijrubriek en betaald is voor de laatste “AVS National C Show” van 

(zadelrubriek, ridden-class of soortgelijke rubriek) is geworden, het seizoen en het paard kan niet deelnemen, dan mag 
zal dit paard voor verdere deelname aan die respectievelijke dit paard zich alsnog kwalificeren voor deelname aan de 
rubriek, categorie of klasse op  ”AVS National C Shows” in “AVS National Championship Show” door deel te nemen 
Nederland worden uitgesloten, met dien verstande dat voor aan enige ECAHO geaffilieerde show met een showdatum 
deelname aan de “AVS National Championships Show” geen gelegen tussen de laatste “AVS National C Show” en de 
voorwaarden worden gesteld. Deze regel zal worden ingevoerd “AVS National Championship Show”. 
met terugwerkende kracht.
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Hengstengala Algemene Ledenvergadering 2010, Bunnik

Dressuurwedstrijd Didam Lowland Cup, Exloo

Dressuurwedstrijd, Sint OedenrodeDAWRA Oefenwedstrijd

Nationale C Show Zuid, Sint OedenrodeDAWRA Clinic Horsemanship o.l.v. Astrid de Visser 

DAWRA WeekendDAWRA Western Snuffeldag o.l.v. Paulette Zorn

Nationale C Show Oost, RaalteAmateurkeuring

DAWRA Clinic ’Presteren onder druk’Sportweekend, IJzerlo

Arabissimo 2010, Renswoude
DAWRA Springshow

9 National Championship Show, Ermelo
DAWRA Clinic Trail en In Hand Trail
o.l.v. Barry Schuurman

DAWRA AVS Western Riding Cup 2010, Ermelo

Hemelvaartdressuur, Middenbeemster
NK Westernriding, incl. NK DAWRA

Nationale C Show West, Middenbeemster 
Sportweekend, Sint Oedenrode 

NK Dressuur, Soest
DAWRA Fall Show

AVS EVENEMENTENKALENDER 2010

D

PAARDEN 
AAN SCHIMMEL OP GRAS
IN KOLHAM

BEZWIJKEN 

Een voor paarden dodelijke schimmel op grasland is in opmars. 
Bij Kolham zijn begin november twee paarden bezweken aan 
gifstoffen in hun weiland. Dierenarts Fred Smit uit Schildwolde 
luidt de noodklok.

Bron: Dagblad van het noorden faculteit van de universiteit in Utrecht en de Universiteit van 
Luik doen naarstig onderzoek om de schimmel te traceren. 

De schimmel, die zorgt voor de afbraak van spieren, kwam Het lijkt erop dat de schimmel vaker voorkomt op weilanden 
afgelopen jaren sporadisch voor. "Maar deze herfst gedijt tussen bomen.
de schimmel beter dan in voorgaande jaren", aldus Smit. Smit: "Het is te hopen dat ze het snel ontdekken zodat we 
Twee paarden waren vorige week zo vergiftigd, dat ze niet de schimmel kunnen bestrijden.“
meer waren te redden. Ernstig vergiftigde paarden sterven vaak 
binnen drie dagen. Behandeling:
Omdat niet bekend is welke schimmel de vergiftiging De door schimmel vergiftigde paarden (atypische myopathie) 
veroorzaakt, is er weinig tegen te doen. In deze tijd van het jaar zijn alleen te redden in een vroeg stadium. Ze vertonen 
is het beter paarden niet te lang achtereen te laten grazen en spierzwakte en stijfheid en hebben een moeilijke ademhaling 
ze goed bij te voeren. en koffie kleurige urine. Het proces van afbraak van de spieren 
Uit contacten met collega's blijkt volgens Smit dat er dit jaar is te stoppen door via een infuus een zoutoplossing en 
in het hele land veel meer meldingen zijn dan voorgaande jaren, medicijnen toe te dienen.
met mogelijk rampzalige gevolgen. De diergeneeskundige 
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5. Hoe bepaalt u welke hengst het beste geschikt is voor een De belangrijkste opvoeding begint al meteen na de geboorte, 
bepaalde merrie? wat ze als veulen leren vergeten ze nooit meer. 
Eerst moet je goed je eigen merrie beoordelen (wees eerlijk en Wees wel altijd eerlijk, rechtvaardig en consequent. Daar 
kritisch tegen over je zelf ). De merrie is de belangrijkste basis kom je het verste mee.
om mee te gaan fokken. Dan ga je op zoek naar een hengst die 
de zwakke punten kan verbeteren, bestudeer zijn pedigree en 9. Wat zou u anders willen zien binnen de Arabierenwereld 
ga de hengst het liefst thuis bekijken. Het karakter is uitermate en/of het AVS ? Hoe zou u dat veranderen?

Ik zou graag zien dat de ruiters van het Arabische ras elkaar nog belangrijk.
meer opzoeken. Dat wil zeggen, ik hoop dat we op een Kijk ook goed om je heen wat andere fokkers presteren en 
dressuurwedstrijd, clinic, dressuurcompetitie en tijdens de hoe die hun beleid uitvoeren.
jaarlijkse Arabissimo, meer deelnemers mogen verwelkomen.
Dit kunnen we met elkaar veranderen door er de schouders 6. Hoe bereidt u uw paarden voor op een show?

Dat begint al in het begin van het jaar. Dan bespreken we thuis onder te zetten en daar in 2010 mee te beginnen.
met de hele familie aan welke shows we gaan deelnemen. Als je ‘n idee, suggestie of een probleem hebt, maak dat kenbaar 
Twee maanden van te voren maken we de keuze welke paard we en bespreekbaar. Dit zullen we binnen de commissie 
gaan inschrijven. Dan beginnen we met werken aan de conditie behandelen en uiteindelijk worden we hier allemaal beter van, 
en het opbouwen van de juiste bespiering. Jonge paarden inclusief de vereniging. Samen zijn we sterk.
nemen we veel het dorp in, naar het strand of bos, zodat ze 

10. Tot slot: Welke goede raad zou u de jeugdleden van het ervaring kunnen op doen en aan veel verschillende situaties 
AVS willen meegeven? wennen.
Of het nu om het rijden of om het fokken gaat, luister naar De dag van de show zelf laten we helemaal over aan 
anderen die meer ervaring hebben opgebouwd en leer daarvan. de voorbrenger, dat geeft het minste stress. Voor ons en 
Je zult ervaren dat je gerust een vraag kunt stellen, waar je een voor het paard.
goed antwoord op krijgt.
De Commissie Gebruik organiseert diverse clinics en 7. Wat is het mooiste, leukste moment dat u ooit heeft 
oefenproeven. Wedstrijden volgens het KNHS reglement meegemaakt met de paarden?

We hebben diverse mooie momenten mee gemaakt. Er schieten geven de juiste beoordelingen.
me zo twee voorvallen binnen. De eerste was de Futurity Cup De Fokkerijadvies Commissie organiseert diverse fokkerij en 
bij de Kossack Stud in 1993. Wij wilden met onze Arabier informatie avonden. Ga daar eens een keer kijken en luisteren. 
naar een keuring en hadden een showhalster laten maken. Diverse shows en keuringen zorgen er voor dat je in je regio 
Veel te groot, zelfs een groot paard zou er in verzuipen. prachtige paarden kunt zien en mede verenigingsleden kunt 
Onze Arabier op de trailer en op het show terrein aangekomen ontmoeten.
zagen we alle paarden tip top gewassen en geschminkt. Ontdek de wereld van Endurance en de Cross. Dat zou wel 
Voorbrengers liepen daar heen en weer te rennen. eens heel verrassend kunnen zijn. Ook op Duindigt worden 
Op het terrein dus ook maar een voorbrenger geregeld, snel open dagen georganiseerd en sta open voor wat je daar ziet en 
het paard geborsteld en laten voorbrengen. Onze verwachting kunt beleven. Op de Arabissimo worden vele takken van sport 
daalde naar het nulpunt, maar wat bleek: onze merrie werd beoefend gedurende het hele weekend.
uit veertig andere merries beloond met de vijfde plaats. Ga ook naar de open dagen van de diverse stoeterijen, niet 
Op de weg terug naar huis keken we elkaar aan en we hebben alleen om van te genieten, maar ook om daar te praten met 
tot thuis een big smile op het gezicht gehad. anderen en zo ervaring op een ander gebied mee naar huis te 
Ons laatste mooie moment was deze zomer en dat kwam van nemen. Ook op verenigingsgebied wordt van alles 
onze dochter Shannon. De vreugdegil die zij op de laatste georganiseerd waaronder vergaderingen en het voorzien van 
hindernis gaf, toen ze foutloos was tijdens het Z springen allerlei informatie via het secretariaat of via de bestuursleden. 
bezorgde ons als ouders een bijzonder trots gevoel, haar doel Het AVS magazine en de website geven ook allerlei bruikbare 
was bereikt. Voor Gipsy H betekende dat een Prestatiepredikaat informatie.
Springen. Maar het allerbelangrijkste is dat je blijft genieten van je 

Arabische Volbloed, wat voor tak van sport je ook beoefent of 
8. Hebt u wel eens specifieke karakterproblemen meegemaakt aan welke activiteit je meedoet. Vergeet ook niet om ook voor 
met paarden en hoe heeft u deze opgelost? ontspanning te zorgen voor je paard zelf, door buitenritten te 
Paarden zijn soms net als mensen, ieder heeft een ander maken en samen nieuwe dingen te ontdekken.
karakter. Het ene dier vraagt een lieve aanpak en de andere De Arabier is tenslotte Het Paardenras, wat de "will to please" 
een wat strengere... heeft en samen met zijn baas actief wil zijn.
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1. Kunt u zich even kort voorstellen? met de Familie Jimmink de show in West georganiseerd 
Mijn naam is Stefan v/d Hoogenband, ik ben 42 jaar jong en gedurende de eerste drie jaar. Sinds mei 2009 ben ik ook 
woon in Hippolytushoef. Samen met mijn vrouw Janetta v/d gekozen tot bestuurslid AVS, met als aandachtsgebied het 
Hoogenband, onze dochter Shannon, 15 jaar (jeugdruiter AVS) gebruik. Inmiddels ben ik ook voorzitter van de Commissie 
en onze zoon Wesley 12 jaar. Gebruik geworden en ben daar met veel motivatie aan 

begonnen.
2. Wat is uw betrokkenheid met het Arabische Volbloedpaard 
en hoe is dat zo gekomen? 3. Welke bloedlijn spreekt u het meeste aan?
Ik ben door mijn vrouw in contact gekomen met het Arabische Mijn voorkeur gaat uit naar de Russische bloedlijnen, pure 
ras. Zij trainde in Callantsoog een Arabier voor de renbaan. degelijkheid en krachtige bewegingen, maar daarnaast mag 
Ik ben een paar keer met belangstelling gaan kijken en toen ik ook graag een mooie Pool zien.
ben ik besmet geraakt met het Arabitis-virus.
In 1992 moest het zo zijn, wij kochten onze eerste Arabier 4. Fokt u met een bepaald doel voor ogen en hoe probeert u 
Shaqaya, v. Bora x Shifaq. Een mooie 1-jarige merrie. Hiermee dat te bereiken?
is ons avontuur begonnen. Iedere fokker moet een eigen visie ontwikkelen en dat duurt 
Nu in 2009 hebben wij acht mooie Volbloeds op stal staan, jaren, ik vind zelf dat ik mijn visie nog moet doorontwikkelen . 
waaronder onze eerste premie hengst Prismen, v.Menes x Ik ben pas 42 jaar en hoop nog vele jaren de tijd te krijgen om 
Pristina. Daarnaast verschillende mooie jonge paarden van zo veel mogelijk een tevreden gevoel te bereiken dat ik op de 
Psytadel, Enzo en Amalfi. Ook Shaqaya is nog steeds in ons juiste weg ben gekomen. Voor mij is tot nu toe het 
bezit met haar eerste veulen, een mooie Menes merrie. Zij is belangrijkste doel, dat de Arabier zijn rastypische 
inmiddels 13 jaar. eigenschappen behoudt. Ook ben ik van mening dat we 
Met betrekking tot activiteiten voor de vereniging heb ik samen moeten proberen te verbeteren en niet alleen vermeerderen.



5. Hoe bepaalt u welke hengst het beste geschikt is voor een De belangrijkste opvoeding begint al meteen na de geboorte, 
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BELANGRIJK

PAARDENMARKT
Te koop: leuke Arabier ruin. 

Te koop: fraaie fokmerrie 
uit bijzondere endurance 
stamlijnen 

Met je paard communiceren met minder ruis op de lijn? 

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

Gecertificeerd Paardentandarts Elles Hetem. 

v.Dosator m.Angelina 
Zeer aanhankelijk en 
erg lief, geb. 30-04-05. 
Erg leuk voor de sport.
Voor informatie: 
pluisjes23@hotmail.com

Communiceer 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

JOY O'Hara vos 8 jaar 
1.52 m. JOY Jashin 
(v. Fahred) x Haturanda 
(v. Lurex) 87.5% Engels/ 
Crabbet-12.5% Pools
E-mail: info@dutch-joy.nl  
Tel: 0032 80 444 919 www.dutch-joy.nl

B
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Door Suzanne van Rijswijk
Foto’s Farisia Polwijk

Bonjour komt van de renbaan en is in korte tijd omgeschoold 
voor de endurancesport en volgens mij zou hij ook heel 
geschikt zijn voor de eventing.
Op zondag was om 8 uur de start voor de 100 km. Bonjour ging 
rustig van start en verspilde geen onnodige energie. Opdracht 
voor mij en Bonjour was deze wedstrijd netjes uitrijden, voor 
Bonjour was dit zijn eerste CEI rit en het parcours was zwaar en 
technisch, veel klimmen en dalen. Omdat de meeste deelnemers 
met een hoog tempo van start gingen, besloot ik de wedstrijd 
alleen te rijden, zodat Bonjour in zijn eigen tempo kon lopen en 
hij rustig de afdalingen nam, aangezien hij hier nog niet veel 
ervaring mee heeft.

De eerste ronde was 40 km. welke tweemaal gereden moest 
worden. Er zaten een aantal slechte stukken in de route met veel 
blubber, aangezien de route de dag ervoor ook tweemaal was 
verreden door de deelnemers van de CEI2*130 km. Bonjour liep 
op kunststof beslag waardoor ik veel meer grip had op de stukken 
glad asfalt en losse stenen Hierdoor kon ik zonder moeite op straat 
galopperen, zodat ik rustig aan kon doen op de slechte stukken in 
het bos en de afdalingen.
Omdat het vrij koud was werd Bonjour onderweg op de 
groompunten niet gekoeld met flessenwater. Op de vetgates 
konden we bijna direct aanbieden, hij at en dronk goed. Bij 
vertrek voor de tweede ronde had hij wat aanmoediging nodig 
om alleen weg te gaan van het terrein. Eenmaal op weg liep hij 
braaf en zelfs alleen onder de tunnels door.
De derde lus van 20 km. vertrok ik samen met Yannick 
Rademaker en haar Arabisch Volbloed Fortuna G (v.Darike). 
Er moest deze ronde tweemaal door een stromende beek worden 
overgestoken. Bonjour nam gelijk de kans om te drinken. In het 
begin van deze laatste lus reden we verkeerd, op het kruispunt 
was de routeaanzetting weggehaald, dit kostte enige tijd.
Er zat één hele steile afdaling in waar de paarden erg weggleden, 
ik ging naast Bonjour lopen en voorzichtig stapte hij naar 
beneden. De laatste 5 kilometer moest ik nog behoorlijk hard 
rijden om op tijd te finishen. Bonjour begreep dat hij er bijna was 
en begon het steeds leuker te vinden, oren naar voren, in volle 
galop over het asfalt, tussen de auto's en onder de tunnel door, 
richting de finish. Uiteindelijk ben ik op de 6e plaats geëindigd 
vlak voor Yannick en Fortuna G.
Lei Römer, Farisia Polwijk en Jarmila Lakeman hebben mij en 
Bonjour de hele dag super verzorgd! 

CEI BELGIË  MIRWART 

De laatste CEI in België van het seizoen bracht ik de Arabisch Volbloed 
Bonjour el Samawi (v. Barour de Cardonne) van de familie Römer uit, 
op de CEI1* 100km. Het is niet de eerste keer dat ik Bonjour uitbreng in 
de endurance, zijn allereerste wedstrijd in 2007 reed ik hem in Holten 
klasse 2, 45 km. Vorig jaar won ik met hem een klasse 3, 80 km. in 
Lichtaart eveneens België. 

avs magazine

Yannick Rademaker (links) en Suzanne te water

Suzanne en Bonjour onderweg
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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 27 maart 2010 (deadline 26 
februari 2009). Dus lever tijdig de kopij cq uw advertentie in. De 
redactie verzoekt u de tekst aan te leveren in Word en als bijlage per e-
mail. Foto’s dienen te voldoen aan een resolutie van minimaal 300 
dpi op ware grootte en voorzien te worden van de naam van het 
paard/persoon waarover het artikel gaat. Foto’s waar uitsluitend een 
nummer aanhangt, zullen niet worden gebruikt.

BELANGRIJK

PAARDENMARKT
Te koop: leuke Arabier ruin. 

Te koop: fraaie fokmerrie 
uit bijzondere endurance 
stamlijnen 

Met je paard communiceren met minder ruis op de lijn? 

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

Gecertificeerd Paardentandarts Elles Hetem. 

v.Dosator m.Angelina 
Zeer aanhankelijk en 
erg lief, geb. 30-04-05. 
Erg leuk voor de sport.
Voor informatie: 
pluisjes23@hotmail.com

Communiceer 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

JOY O'Hara vos 8 jaar 
1.52 m. JOY Jashin 
(v. Fahred) x Haturanda 
(v. Lurex) 87.5% Engels/ 
Crabbet-12.5% Pools
E-mail: info@dutch-joy.nl  
Tel: 0032 80 444 919 www.dutch-joy.nl

B
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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.
Contactinformatie: Media Primair B.V. - Anthonie Fokkerstraat 2 - 3772 MR Barneveld

Telefoon (0342) 400 279 - Fax (0342) 421 580 - Mail: advertenties@mediaprimair.nl

’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,-

Door Suzanne van Rijswijk
Foto’s Farisia Polwijk

Bonjour komt van de renbaan en is in korte tijd omgeschoold 
voor de endurancesport en volgens mij zou hij ook heel 
geschikt zijn voor de eventing.
Op zondag was om 8 uur de start voor de 100 km. Bonjour ging 
rustig van start en verspilde geen onnodige energie. Opdracht 
voor mij en Bonjour was deze wedstrijd netjes uitrijden, voor 
Bonjour was dit zijn eerste CEI rit en het parcours was zwaar en 
technisch, veel klimmen en dalen. Omdat de meeste deelnemers 
met een hoog tempo van start gingen, besloot ik de wedstrijd 
alleen te rijden, zodat Bonjour in zijn eigen tempo kon lopen en 
hij rustig de afdalingen nam, aangezien hij hier nog niet veel 
ervaring mee heeft.

De eerste ronde was 40 km. welke tweemaal gereden moest 
worden. Er zaten een aantal slechte stukken in de route met veel 
blubber, aangezien de route de dag ervoor ook tweemaal was 
verreden door de deelnemers van de CEI2*130 km. Bonjour liep 
op kunststof beslag waardoor ik veel meer grip had op de stukken 
glad asfalt en losse stenen Hierdoor kon ik zonder moeite op straat 
galopperen, zodat ik rustig aan kon doen op de slechte stukken in 
het bos en de afdalingen.
Omdat het vrij koud was werd Bonjour onderweg op de 
groompunten niet gekoeld met flessenwater. Op de vetgates 
konden we bijna direct aanbieden, hij at en dronk goed. Bij 
vertrek voor de tweede ronde had hij wat aanmoediging nodig 
om alleen weg te gaan van het terrein. Eenmaal op weg liep hij 
braaf en zelfs alleen onder de tunnels door.
De derde lus van 20 km. vertrok ik samen met Yannick 
Rademaker en haar Arabisch Volbloed Fortuna G (v.Darike). 
Er moest deze ronde tweemaal door een stromende beek worden 
overgestoken. Bonjour nam gelijk de kans om te drinken. In het 
begin van deze laatste lus reden we verkeerd, op het kruispunt 
was de routeaanzetting weggehaald, dit kostte enige tijd.
Er zat één hele steile afdaling in waar de paarden erg weggleden, 
ik ging naast Bonjour lopen en voorzichtig stapte hij naar 
beneden. De laatste 5 kilometer moest ik nog behoorlijk hard 
rijden om op tijd te finishen. Bonjour begreep dat hij er bijna was 
en begon het steeds leuker te vinden, oren naar voren, in volle 
galop over het asfalt, tussen de auto's en onder de tunnel door, 
richting de finish. Uiteindelijk ben ik op de 6e plaats geëindigd 
vlak voor Yannick en Fortuna G.
Lei Römer, Farisia Polwijk en Jarmila Lakeman hebben mij en 
Bonjour de hele dag super verzorgd! 

CEI BELGIË  MIRWART 

De laatste CEI in België van het seizoen bracht ik de Arabisch Volbloed 
Bonjour el Samawi (v. Barour de Cardonne) van de familie Römer uit, 
op de CEI1* 100km. Het is niet de eerste keer dat ik Bonjour uitbreng in 
de endurance, zijn allereerste wedstrijd in 2007 reed ik hem in Holten 
klasse 2, 45 km. Vorig jaar won ik met hem een klasse 3, 80 km. in 
Lichtaart eveneens België. 

avs magazine

Yannick Rademaker (links) en Suzanne te water

Suzanne en Bonjour onderweg




