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Alle informatie met showdata en inschrijftermijnen is te vinden 
op de website van het AVS.
Extra aandacht graag voor de vaccinatie. Er zal goed op 
gecontroleerd worden tijdens de shows en daar de boetes 
hoog zijn, is het aan te raden op tijd te vaccineren.

Natuurlijk zijn er niet alleen shows. Ook gebruiksactiviteiten 
zijn er dit seizoen weer volop. In maart heeft de DAWRA 
een clinic horsemanship en in april een Western snuffeldag, 
beiden in Zeist.
In april en mei is er dressuur en springen in IJzerlo en een 
dressuurwedstrijd in  Midden Beemster. Al met al genoeg 
evenementen om aan deel te nemen.

Inmiddels is er weer een vergadering van de Show-Cie van 
de ECAHO achter de rug en de Algemene Ledenvergadering 
in Caïro. In een apart stukje over de ECAHO kunt u zich op 
de hoogte stellen van de behandelde items.

Ik wens iedereen een goede voorbereiding toe en we zien elkaar 
op de Amateurkeuring.

Namens het bestuur
Marianne Dijkman, voorzitter

Ondanks het feit dat het nu nog koud is, houden we ons al 
bezig met het komende seizoen.
We zouden beginnen met het Hengstengala op 28 maart a.s., 
maar door te weinig inschrijvingen heeft het bestuur besloten 
dit evenement niet door te laten gaan. Jammer, maar wij 
beraden ons op wat een alternatief kan zijn.
Het volgende evenement is de Amateurkeuring. Een leuke 
start van het showseizoen. Laten we er deze dag ook echt 
een amateurevenement van maken, waar getrainde, 
professionele voorbrengers cq paarden niets te zoeken hebben.
Het op tijd inschrijven voor alle shows willen we goed 
handhaven, zodat het maken van een catalogus ook geen 
haastwerk meer wordt. Dus hou goed de data in de gaten.
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De conceptagendaen eventuele bestuursvoorstellen zullen twee 
maanden voor de vergadering te bekijken en/of te downloaden 
zijn via de AVS website. Leden zonder internetverbinding kunnen 
gratis op verzoek de stukken aanvragen via het stamboekkantoor.

Vier weken voor de vergadering zal ook de definitieve agenda 
online geplaatst worden. Ook deze kan  zonder kosten op verzoek 
naar u gepost of gefaxt worden.

UITNODIGING 

2010

AVS 
LEDENVERGADERING 



avs magazine

2

Ter dekking voor 2010

(Mel Rintin x Mel Royala)

A.8314 - 08/05/1994 - SCID vrij

Meer informatie: D. Lankester     Lochtstraat 34  6035 BN OSPEL     Tel 00.31-6.55841997     info@lankesterpetfood.nl

Vader van o.a. NK 2001 Reserve
 Jeugdkampioen en premiehengst 
MILANO

Hengstenkeuringen 
2001 3e premie 

 2002 3e premie

Sport
2 x 2e plaats Limburgse 
kampioenschappen M springen 
Meervoudig Kampioen Springen 
ANC Aken 
M2 dressuur met winstpunten 
2e plaats Nederlandse 
kampioenschappen 4 talrijden

MEL XILIOMEL XILIO

Spring-, Dressuur- en SGW-Sportpaard 
met een gouden karakter  !

Spring-, Dressuur- en SGW-Sportpaard 
met een gouden karakter! 

O
Alle informatie met showdata en inschrijftermijnen is te vinden 
op de website van het AVS.
Extra aandacht graag voor de vaccinatie. Er zal goed op 
gecontroleerd worden tijdens de shows en daar de boetes 
hoog zijn, is het aan te raden op tijd te vaccineren.

Natuurlijk zijn er niet alleen shows. Ook gebruiksactiviteiten 
zijn er dit seizoen weer volop. In maart heeft de DAWRA 
een clinic horsemanship en in april een Western snuffeldag, 
beiden in Zeist.
In april en mei is er dressuur en springen in IJzerlo en een 
dressuurwedstrijd in  Midden Beemster. Al met al genoeg 
evenementen om aan deel te nemen.

Inmiddels is er weer een vergadering van de Show-Cie van 
de ECAHO achter de rug en de Algemene Ledenvergadering 
in Caïro. In een apart stukje over de ECAHO kunt u zich op 
de hoogte stellen van de behandelde items.

Ik wens iedereen een goede voorbereiding toe en we zien elkaar 
op de Amateurkeuring.

Namens het bestuur
Marianne Dijkman, voorzitter

Ondanks het feit dat het nu nog koud is, houden we ons al 
bezig met het komende seizoen.
We zouden beginnen met het Hengstengala op 28 maart a.s., 
maar door te weinig inschrijvingen heeft het bestuur besloten 
dit evenement niet door te laten gaan. Jammer, maar wij 
beraden ons op wat een alternatief kan zijn.
Het volgende evenement is de Amateurkeuring. Een leuke 
start van het showseizoen. Laten we er deze dag ook echt 
een amateurevenement van maken, waar getrainde, 
professionele voorbrengers cq paarden niets te zoeken hebben.
Het op tijd inschrijven voor alle shows willen we goed 
handhaven, zodat het maken van een catalogus ook geen 
haastwerk meer wordt. Dus hou goed de data in de gaten.

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

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ..................... 3

ECAHO meeting & nieuws .......................................... 4

Vijf prestatiepredikaten toegekend ................................ 5

Prestatiepredikaat Endurance: D-Prodigy ..................... 5

Prestatiepredikaat Endurance: Noniusz ......................... 7

Prestatiepredikaat Endurance: Pachinco ........................ 7

Prestatiepredikaat Endurance: Eenhoorn’s Dahman ...... 8

Prestatiepredikaat Dressuur: A.R. Sivmayall .................. 8

AVS Jordaniëreis 2010 .................................................. 9

Korte berichten ............................................................. 9

Fokkerijdag bij Forelocks Arabians ................................ 11

DAWRA Oefenwedstrijd Woudenberg .......................... 13

DAWRA Clinics 2010 .................................................. 15

Arabian Legends: Monogramm ..................................... 17

AVS Activiteitenweekend IJzerlo ................................... 21

ECAHO Sportkampioenschappen ................................ 21

Weideonderhoud .......................................................... 23

Dressuurclinic Nico Verwer ........................................... 27

Promotieblad Arabisch Volbloed ................................... 27

Overzicht veulens en dekkingen 2009 ........................... 28

In Memoriam: Thijs Mercuur ....................................... 31

Trainers in the picture: Peter Wilms .............................. 32

Cerebellaire Abiothrophy .............................................. 35

Belangrijke info stamboekkantoor ................................ 36

AVS Evenementenkalender ........................................... 37

AVS Dressuur in Didam ............................................... 38

Paardenmarkt ............................................................... 39

Colofon ........................................................................ 39

Advertentietarieven ....................................................... 39

VAN DE 
BESTUURSTAFEL

INHOUD

3

Op de cover: 

Estashan ibn Estopa

(v.Ibn Estopa x Estasha) 

Eigenaar: Shah Arabians

avs magazine

Vrijdag 28 mei 2010

Mercure Hotel - Kosterijland 83 - 981AJ Bunnik

Zaal geopend vanaf 19:30 u – aanvang 20:00 u

De conceptagendaen eventuele bestuursvoorstellen zullen twee 
maanden voor de vergadering te bekijken en/of te downloaden 
zijn via de AVS website. Leden zonder internetverbinding kunnen 
gratis op verzoek de stukken aanvragen via het stamboekkantoor.

Vier weken voor de vergadering zal ook de definitieve agenda 
online geplaatst worden. Ook deze kan  zonder kosten op verzoek 
naar u gepost of gefaxt worden.

UITNODIGING 

2010

AVS 
LEDENVERGADERING 



4

H
Door Marianne Dijkman In het bestuur van de ECAHO was een ver(her)kiesbare plaats. 

Essam Abullah kon herverkozen worden en werd dat ook met 
overgrote meerderheid. Het bestuur bestaat nu uit: W. Luder Het weekend van 6 en 7 februari was weer geheel bezet door 
(voorzitter), A. Norden, F. Santorro, E. Abdullah, activiteiten van de ECAHO. Zaterdag waren er bijeenkomsten 
T. Modderman, W. Bijnens, C. Jamar, M. Trela, S. Eberhardt.van de Show Cie, de Sport Cie en de Registar Meeting (alle 

secretarissen). De Show Cie had een korte agenda dit keer, 
omdat de Blue Book al uitgegeven was. Wel werd er gesproken Op maandag was de mogelijkheid om stoeterijen te bezoeken.
over punten die in de Blue Book 2011 eventueel verbeterd zouden 's Morgens naar de staatsstoeterij El Zahraa Stud. Zij lieten een 
kunnen worden. Alle belangrijkste veranderingen, waaronder aantal paarden zien, die in het algemeen wat tegen vielen. 
de vaccinatie, staan op de website van het AVS. Wel mochten we met gepaste eerbied een blik werpen op het 

skelet van Nazeer. Een bijzondere ervaring. In de middag was 
er een presentatie van ongeveer vijftien Egyptische fokkers met Wel belangrijk is dat de zogenaamde “panda-eyes” niet meer 
ieder twee of drie paarden. Dat was bijzonder de moeite waard. mogen per 1-1-2010. De showcommissie heeft een brief 
Afstammelingen van Royal Colour, Jamil Al Rayan, Tabayan ontvangen namens een aantal voorbrengers, trainers en eigenaren, 
Al Qusar, Ansata Safeera enz. Goed gepresenteerd en we kwamen waarin bezwaren werden gemaakt 
daar ook enthousiast vandaan.o.a. tegen het verbod van de panda-
Al met al een interessant weekend waarin het toch goed is om te eyes en het niet mogen showen van 
zien hoe wij als klein land een behoorlijke inbreng hebben in de veulens op A-shows en Title shows. 
Europese commissies en het bestuur.Omdat de shows in de UAE en 

omgeving al in volle gang zijn vanaf 
januari 2010 heeft de show-
commissie de datum van ingang 
verschoven naar 30 april 2010. 
Wel zullen de paarden met panda-
eyes en hun voorbrengers/ eigenaren 
worden vermeld in de rapporten 
van de DC. Dit heeft geen gevolgen, 
maar vanaf 1-5-2010 zal er strikt 
op worden toegezien!
Er was nogal wat onduidelijkheid 
over de handlers permit voor 
voorbrengers die het paard alleen 
in de voorring en tijdens de eerste 
bezichtiging vast hadden. 

Duidelijk is nu dat ook die voorbrengers een handlers permit 
moeten hebben. Ook de positie van de ringmaster kwam aan de 
orde en er zal meer aandacht aan geschonken moeten worden, 
wat betreft opleiding.
De registar meeting was de eerste na een aantal jaar oninteressante 
bijeenkomsten, maar Wynand Bijnens heeft er dit jaar alles aan 
gedaan om een nieuwe start te maken. Dat bleek niet zonder 
succes te zijn. Gideon Reisel hield een goede presentatie over ons 
predikatenstelsel en veel buitenlandse secretarissen waren daar in 
geïnteresseerd.
Mevr. Modderman als voorzitter van de Sport Cie heeft ervoor 
gezorgd dat het Europees Kampioenschap Western en Klassiek 
dit jaar in Bökeberg Gård in Zweden wordt gehouden. Op de 
website van de ECAHO staat een uitgebreide brief over het hoe en 
waarom. Tevens is er voorgesteld om een Europese lijst te maken 
van alle sportevenementen, net zoals voor de shows gebeurt.

Zondag was de Algemene Ledenvergadering. De voorzitter – 
Willy Luder – schetste het afgelopen jaar en constateerde dat er 
minder shows waren, maar dat dit jaar het aantal opgegeven shows 
waren toegenomen. De financiën waren goed op orde, voor 
het grootste deel door het prijzengeld uit de UAE. Een aantal 
landen hadden het lidmaatschap van de ECAHO aangevraagd, 
o.a. Kroatië en Roemenië. Deze landen werden toegelaten. 
Het lidmaatschap van Slovenië is met een jaar opgeschoven.

ECAHO NIEUWSMEETING & 

avs magazine

ADDENDUM 4 ECAHO BLUEBOOK 2010: 
Influenza vaccinatie voor alle paarden op ECAHO 
shows 
1. Primaire vaccinatie van twee entingen met een minimum van 21 

en een maximum van 92 dagen na elkaar; 
2. Daarna een derde dosis, genaamd de eerste boostervaccinatie, 

gegeven niet later dan 6 maanden na de tweede vaccinatie van de 
primaire kuur; (een kortere interval tussen de tweede primmaire 
vaccinatie en de eerste is dus toegestaan) Deze drie entingen 
vormen tezamen de zgn.(nieuwe) “basisvaccinatie”; 

3. Volgende booster vaccinaties moeten binnen 365 dagen na de 
laatste booster gegeven zijn. Paarden geboren vóór 1 januari 
2009 voldoen met alleen een primaire vaccinatie zoals om-
schreven onder 1, aan de (oude) eisen van een “basisvaccinatie” 
met dien verstande dat de eerste en daaropvolgende booster-
vaccinaties niet later dan 365 dagen na de laatste vaccinatie of 
booster moet zijn toegediend; 

4. Geen enkele vaccinatie mag zijn gegeven binnen 7 dagen voor 
aankomst op een ECAHO evenement; 

5. Toediening van het vaccin mag een intramusculaire injectie of 
intranasale toediening zijn, maar het is niet toegestaan om te 
veranderen van wijze van toediening tussen de eerste en de 
tweede vaccinatie van de primaire vaccinatie;

6. Vaccins moet worden toegediend door een dierenarts. De details 
van het vaccin, serie- en/of batchnummer, de datum en wijze van 
toediening moeten worden geregistreerd in het paspoort, 
ondertekend en afgestempeld door de dierenarts die de 
vaccinatie heeft toegediend;

7. Het invoeren van vaccinatie details in een nieuw of een duplicaat 
paspoort: Als de geschiedenis van de vaccinatie erg lang is, kan 
de dierenarts met de volgende verklaring "De vaccinatie van dit 
paard is correct tot op heden ... ... (voer de laatste vaccinatie 
datum)", ondertekend en afgestempeld door een dierenarts;

8. Sancties voor vaccinatie onregelmatigheden, aangaande 
maximale 12 maandelijkse interval tussen boosters: 
a. Tot 1 week te laat: een boete van € 130,- 
b. Tussen 1 en 2 weken te laat: een boete van € 200,- 
c. Meer dan 2 weken te laat: een boete van € 280,-; het paard zal 
uitgesloten worden van deelname en moet het showterrein zo 
spoedig mogelijk verlaten. 
d. Geen correcte basisvaccinatie zoals hierboven onder 1 en 2 
omschreven is: boete van € 280,-; zal uitgesloten worden van 
deelname en moet het showterrein zo spoedig mogelijk verlaten. 
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Vier daarvan hebben dit behaald in de endurance. Gezien de haar ruin Pachinco het NK gewonnen in Ermelo. Bijzonder 
groeiende belangstelling voor deze sport kon dit natuurlijk niet knap, wetende dat zij begin 2009 moeder is geworden. 
uitblijven. Daarbij blijkt het Arabische paard hier echt in uit Het vierde paard is de hengst Eenhoorn's Dahman van Marly 
te blinken en streeft het over het algemeen paarden uit andere van Ditzhuyzen. Het komt nog weleens voor dat een hengst 
stamboeken voorbij. gecastreerd moet worden omdat de hartslag te wild wordt bij 
Dat we hier niet met de eerste de beste te maken hebben blijkt het zien van de andere paarden bij de Vetgate. Bij hem blijkt 
wel uit het feit dat alle paarden internationaal gestart worden dit niet nodig te zijn, hij wist zelfs een aantal keer de “Best  
en er zelfs twee in het B-kader van het KNHS zijn opgenomen. Condition prijs” te behalen.
In het voorgaande Magazine hebben we al kennis kunnen Blijft er nog een vijfde predikaat over en deze gaat zeker niet 
maken met twee ervan, via het overzicht van de hoogtepunten naar de minste! De hengst AR Sivmayall is de laatste jaren door 
uit 2009. Door hun opvallend goede resultaten waren Theo Ilona Bax zeer succesvol uitgebracht in de dressuur. Iedereen die 
van Helden met D-Prodigy en Barbara Peterse met Pachinco weleens een show of AVS dressuurwedstrijd bezoekt zal zich 
vanuit de endurancewereld hiervoor aangewezen. deze prachtige combinatie zeker herinneren. “Siv” is een 

rastypisch paard met veel uitstraling en mede door de 
vakkundige manier waarop Ilona hem rondstuurt is het altijd Theo werd met zijn ruin D-Prodigy in 2008 startgerechtigd 
weer een plezier om naar hen te kijken. Het zal dan ook voor klasse IV. In deze klasse presteerden zij goed en in april 
niemand verbazen dat deze hengst het Prestatiepredikaat heeft 2009 werd de combinatie opgenomen in het B-kader. Enkele 
behaald.maanden daarna wist hij tijdens het WK in Compiegne in 

deze klasse een mooie 13e plaats te behalen. 
Nog een ruin wist in 2009 tot het B-kader door te dringen. Het valt op dat alle paarden nog jong zijn. Het prestatie 
De in Polen gefokte Noniusz heeft dit met Suzanne Pen in het predikaat lijkt slechts het begin van een mooie sportcarrière. 
zadel bereikt. Met hun 4e plaats op de zware CEI wedstrijd te Allen van harte gefeliciteerd! Dit geldt voor zowel de Arabische 
Vrensted in Denemarken behaalden zij de laatste punten om in Volbloed paarden als hun getalenteerde ruiters. Het mag 
aanmerking te komen voor het Prestatiepredikaat. duidelijk zijn dat die tenslotte hebben bewezen dat het om 
De al eerder genoemde Barbara Peterse heeft in juni 2009 met kwaliteitvolle paarden gaat.

Wel vijf Arabische Volbloed paarden hebben zich een Prestatie 
Predikaat toegeëigend door hun verdienstelijke optreden in de sport. 

VIJF PRESTATIEPREDIKATEN TOEGEKEND

PRESTATIEPREDIKAAT 
ENDURANCE
D-PRODIGY

Op 17 april 2001 werd D-prodigy, roepnaam Prody, geboren in goed. Prody kreeg meer 
de stallen van La Dolce Vita Arabians van Amber Leylayan. wedstrijdervaring en werd 
Zijn vader is Primo OX (v.Engano x Polka v.Pohaniec). Zijn rustiger, hij ging steeds 
moeder is Dolce Vita (v.Gil v.Probat x Dahra AA v.Malik). meer op mij vertrouwen 
Prody komt uit de Murana 1 stam. Op 3 jarige leeftijd is Prody en waar het moeilijk of 
bij Amber Leylayan gekocht door Theo Heldens en verhuisde spannend werd in de route 
hij naar Meijel in Limburg. Erica Heldens is hem toen eerst ging Prody meestal voorop. 
dressuurmatig gaan rijden. Ze heeft hem in de dressuur tot en Het derde jaar begonnen we 
met de L1 gereden, en in zijn korte dressuurcarrière heeft hij in klasse II maar het hoogte 
goede prestaties neergezet en verschillende prijzen gewonnen. punt werd een klasse III 
Toen Prody 4 jaar werd, ben ik, Theo Heldens, hem uit gaan wedstrijd, de Fasna Trail 
brengen op endurance wedstrijden. Het eerste jaar rustig aan in 100 km. 
de klasse I. Prody vond dit allemaal nog spannend en werd Door twee internationale klasse 
vrolijk en speels met zoveel paarden bij elkaar en bij het III wedstrijden goed uit te rijden 
voordraven liep hij als een showpaard, maar zijn waardes met in het vierde jaar waren we 
de keuringen waren steeds heel goed. Deze endurance startgerechtigd voor klasse IV. 
wedstrijden pakte hij zo goed op dat hij het jaar daarna één We hebben dat jaar ook onze 
klasse hoger kon starten in de  klasse II en dit verliep bijzonder eerste klasse IV van 126 km. 
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wat betreft opleiding.
De registar meeting was de eerste na een aantal jaar oninteressante 
bijeenkomsten, maar Wynand Bijnens heeft er dit jaar alles aan 
gedaan om een nieuwe start te maken. Dat bleek niet zonder 
succes te zijn. Gideon Reisel hield een goede presentatie over ons 
predikatenstelsel en veel buitenlandse secretarissen waren daar in 
geïnteresseerd.
Mevr. Modderman als voorzitter van de Sport Cie heeft ervoor 
gezorgd dat het Europees Kampioenschap Western en Klassiek 
dit jaar in Bökeberg Gård in Zweden wordt gehouden. Op de 
website van de ECAHO staat een uitgebreide brief over het hoe en 
waarom. Tevens is er voorgesteld om een Europese lijst te maken 
van alle sportevenementen, net zoals voor de shows gebeurt.

Zondag was de Algemene Ledenvergadering. De voorzitter – 
Willy Luder – schetste het afgelopen jaar en constateerde dat er 
minder shows waren, maar dat dit jaar het aantal opgegeven shows 
waren toegenomen. De financiën waren goed op orde, voor 
het grootste deel door het prijzengeld uit de UAE. Een aantal 
landen hadden het lidmaatschap van de ECAHO aangevraagd, 
o.a. Kroatië en Roemenië. Deze landen werden toegelaten. 
Het lidmaatschap van Slovenië is met een jaar opgeschoven.

ECAHO NIEUWSMEETING & 

avs magazine

ADDENDUM 4 ECAHO BLUEBOOK 2010: 
Influenza vaccinatie voor alle paarden op ECAHO 
shows 
1. Primaire vaccinatie van twee entingen met een minimum van 21 

en een maximum van 92 dagen na elkaar; 
2. Daarna een derde dosis, genaamd de eerste boostervaccinatie, 

gegeven niet later dan 6 maanden na de tweede vaccinatie van de 
primaire kuur; (een kortere interval tussen de tweede primmaire 
vaccinatie en de eerste is dus toegestaan) Deze drie entingen 
vormen tezamen de zgn.(nieuwe) “basisvaccinatie”; 

3. Volgende booster vaccinaties moeten binnen 365 dagen na de 
laatste booster gegeven zijn. Paarden geboren vóór 1 januari 
2009 voldoen met alleen een primaire vaccinatie zoals om-
schreven onder 1, aan de (oude) eisen van een “basisvaccinatie” 
met dien verstande dat de eerste en daaropvolgende booster-
vaccinaties niet later dan 365 dagen na de laatste vaccinatie of 
booster moet zijn toegediend; 

4. Geen enkele vaccinatie mag zijn gegeven binnen 7 dagen voor 
aankomst op een ECAHO evenement; 

5. Toediening van het vaccin mag een intramusculaire injectie of 
intranasale toediening zijn, maar het is niet toegestaan om te 
veranderen van wijze van toediening tussen de eerste en de 
tweede vaccinatie van de primaire vaccinatie;

6. Vaccins moet worden toegediend door een dierenarts. De details 
van het vaccin, serie- en/of batchnummer, de datum en wijze van 
toediening moeten worden geregistreerd in het paspoort, 
ondertekend en afgestempeld door de dierenarts die de 
vaccinatie heeft toegediend;

7. Het invoeren van vaccinatie details in een nieuw of een duplicaat 
paspoort: Als de geschiedenis van de vaccinatie erg lang is, kan 
de dierenarts met de volgende verklaring "De vaccinatie van dit 
paard is correct tot op heden ... ... (voer de laatste vaccinatie 
datum)", ondertekend en afgestempeld door een dierenarts;

8. Sancties voor vaccinatie onregelmatigheden, aangaande 
maximale 12 maandelijkse interval tussen boosters: 
a. Tot 1 week te laat: een boete van € 130,- 
b. Tussen 1 en 2 weken te laat: een boete van € 200,- 
c. Meer dan 2 weken te laat: een boete van € 280,-; het paard zal 
uitgesloten worden van deelname en moet het showterrein zo 
spoedig mogelijk verlaten. 
d. Geen correcte basisvaccinatie zoals hierboven onder 1 en 2 
omschreven is: boete van € 280,-; zal uitgesloten worden van 
deelname en moet het showterrein zo spoedig mogelijk verlaten. 
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Vier daarvan hebben dit behaald in de endurance. Gezien de haar ruin Pachinco het NK gewonnen in Ermelo. Bijzonder 
groeiende belangstelling voor deze sport kon dit natuurlijk niet knap, wetende dat zij begin 2009 moeder is geworden. 
uitblijven. Daarbij blijkt het Arabische paard hier echt in uit Het vierde paard is de hengst Eenhoorn's Dahman van Marly 
te blinken en streeft het over het algemeen paarden uit andere van Ditzhuyzen. Het komt nog weleens voor dat een hengst 
stamboeken voorbij. gecastreerd moet worden omdat de hartslag te wild wordt bij 
Dat we hier niet met de eerste de beste te maken hebben blijkt het zien van de andere paarden bij de Vetgate. Bij hem blijkt 
wel uit het feit dat alle paarden internationaal gestart worden dit niet nodig te zijn, hij wist zelfs een aantal keer de “Best  
en er zelfs twee in het B-kader van het KNHS zijn opgenomen. Condition prijs” te behalen.
In het voorgaande Magazine hebben we al kennis kunnen Blijft er nog een vijfde predikaat over en deze gaat zeker niet 
maken met twee ervan, via het overzicht van de hoogtepunten naar de minste! De hengst AR Sivmayall is de laatste jaren door 
uit 2009. Door hun opvallend goede resultaten waren Theo Ilona Bax zeer succesvol uitgebracht in de dressuur. Iedereen die 
van Helden met D-Prodigy en Barbara Peterse met Pachinco weleens een show of AVS dressuurwedstrijd bezoekt zal zich 
vanuit de endurancewereld hiervoor aangewezen. deze prachtige combinatie zeker herinneren. “Siv” is een 

rastypisch paard met veel uitstraling en mede door de 
vakkundige manier waarop Ilona hem rondstuurt is het altijd Theo werd met zijn ruin D-Prodigy in 2008 startgerechtigd 
weer een plezier om naar hen te kijken. Het zal dan ook voor klasse IV. In deze klasse presteerden zij goed en in april 
niemand verbazen dat deze hengst het Prestatiepredikaat heeft 2009 werd de combinatie opgenomen in het B-kader. Enkele 
behaald.maanden daarna wist hij tijdens het WK in Compiegne in 

deze klasse een mooie 13e plaats te behalen. 
Nog een ruin wist in 2009 tot het B-kader door te dringen. Het valt op dat alle paarden nog jong zijn. Het prestatie 
De in Polen gefokte Noniusz heeft dit met Suzanne Pen in het predikaat lijkt slechts het begin van een mooie sportcarrière. 
zadel bereikt. Met hun 4e plaats op de zware CEI wedstrijd te Allen van harte gefeliciteerd! Dit geldt voor zowel de Arabische 
Vrensted in Denemarken behaalden zij de laatste punten om in Volbloed paarden als hun getalenteerde ruiters. Het mag 
aanmerking te komen voor het Prestatiepredikaat. duidelijk zijn dat die tenslotte hebben bewezen dat het om 
De al eerder genoemde Barbara Peterse heeft in juni 2009 met kwaliteitvolle paarden gaat.

Wel vijf Arabische Volbloed paarden hebben zich een Prestatie 
Predikaat toegeëigend door hun verdienstelijke optreden in de sport. 

VIJF PRESTATIEPREDIKATEN TOEGEKEND

PRESTATIEPREDIKAAT 
ENDURANCE
D-PRODIGY

Op 17 april 2001 werd D-prodigy, roepnaam Prody, geboren in goed. Prody kreeg meer 
de stallen van La Dolce Vita Arabians van Amber Leylayan. wedstrijdervaring en werd 
Zijn vader is Primo OX (v.Engano x Polka v.Pohaniec). Zijn rustiger, hij ging steeds 
moeder is Dolce Vita (v.Gil v.Probat x Dahra AA v.Malik). meer op mij vertrouwen 
Prody komt uit de Murana 1 stam. Op 3 jarige leeftijd is Prody en waar het moeilijk of 
bij Amber Leylayan gekocht door Theo Heldens en verhuisde spannend werd in de route 
hij naar Meijel in Limburg. Erica Heldens is hem toen eerst ging Prody meestal voorop. 
dressuurmatig gaan rijden. Ze heeft hem in de dressuur tot en Het derde jaar begonnen we 
met de L1 gereden, en in zijn korte dressuurcarrière heeft hij in klasse II maar het hoogte 
goede prestaties neergezet en verschillende prijzen gewonnen. punt werd een klasse III 
Toen Prody 4 jaar werd, ben ik, Theo Heldens, hem uit gaan wedstrijd, de Fasna Trail 
brengen op endurance wedstrijden. Het eerste jaar rustig aan in 100 km. 
de klasse I. Prody vond dit allemaal nog spannend en werd Door twee internationale klasse 
vrolijk en speels met zoveel paarden bij elkaar en bij het III wedstrijden goed uit te rijden 
voordraven liep hij als een showpaard, maar zijn waardes met in het vierde jaar waren we 
de keuringen waren steeds heel goed. Deze endurance startgerechtigd voor klasse IV. 
wedstrijden pakte hij zo goed op dat hij het jaar daarna één We hebben dat jaar ook onze 
klasse hoger kon starten in de  klasse II en dit verliep bijzonder eerste klasse IV van 126 km. 



gereden in Libramont, dit was heuvelachtig terrein maar te kwalificeren voor de Wereld Ruiter Spelen in 2010 in 
doordat ons trainings gebied in Limburg en in de Eifel is was Kentucky in Amerika. 
dat geen probleem. In 2009 zijn we ons gaan voorbereiden op Prody geniet van deze wedstrijden en loopt met zoveel gemak 
het WK 8 jarige paarden in Compiegne. We startten deze en vreugde en zo zijn we in zowel 2008 als in 2009 op de FEI 
wedstrijd met als doel hem uit te rijden binnen de gestelde tijd. wereld ranglijst endurance als beste Nederlandse combinatie 
Dit lukte en we zijn op de 13de plaats gefinisht. Sinds april geëindigd. 
2009 zijn we als combinatie lid van het B-kader en hopen in We hebben nog nooit een wedstrijd proberen te winnen want: 
2010 door te kunnen stromen naar het A-kader. Prody is nu TO FINISH IS TO WIN.
klaar om EK's en WK's te gaan rijden en we gaan proberen ons 
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PPachinco (v.Nard) komt uit de merrie Penzjina (v.Nizjni x in 2007 en 2009, Vrensted (Denemarken) 124 km in 2009 
Pengona HT) met wie Barbara Peterse in 1997 begonnen is en Stuhr (Duitsland) 
in de endurance-sport. 160 km (2008).
Vanaf 2002 reed zij met haar op internationaal niveau. 
Ruim een jaar geleden ontving Penzjina het Prestatiepredikaat. Daarnaast heeft hij 
Momenteel word zij ingezet voor de fokkerij. in 2007 het WK 

jonge paarden in 
Eén van haar nakomelingen is dus Pachinco op wie Barbara Compiegne over 
sinds 2007 internationaal actief is. Hij heeft vier klasse IV 119 km met succes 
wedstrijden gelopen. Twee maal succesvol de Fasna 125 km uitgelopen.

x

genieten, want hij werd gekocht door Frens van 't Zand en 
geruind om aan zijn derde carrière te kunnen beginnen in 
de endurance. Een sport die hem beter ligt, want hij vindt 
het heerlijk om eindeloos door de bossen te struinen. 
Met Suzanne Pen in het zadel heeft hij alle klassen doorlopen 
en in 2008 voltooide hij zijn eerste klasse IV (120 km) 
wedstrijd in Wanroij. In 2009 gevolgd door de 125 km CEI** 
van de Fasna Trail. Hij liep deze wedstrijd fantastisch en wist 
in het laatste rondje een aantal andere deelnemers in te halen, 
waardoor hij precies bij de eerste 50% finishte. Dit leverde 
hem een plekje in het B-kader van de KNHS op. Zijn derde 
120 km wedstrijd volbracht hij op de stranden van Vrensted 
in Denemarken. Een uitdagende CEI wedstrijd door zwaar 
terrein waar hij als 4e van de 18 deelnemers eindigde.

Noniusz is een levensgenieter; hij speelt veel in de wei en 
heeft tijdens het werk altijd de oren erop. Hij is heel sociaal 
en loopt het liefst uren naast een ander paard. Heuvels vindt 

Noniusz is in 2001 geboren bij Bialka Stud in Polen. Zijn hij helemaal het einde, een voorkeur die hij waarschijnlijk 
ouders zijn de Partner-merrie Nostalgia en de hengst Wachlarz, heeft overgehouden aan zijn jeugd in Polen. Een held is hij 
een zoon van Arbil. In Polen is hij op de renbaan uitgebracht, dan weer niet en hij reageert soms schrikkerig, maar bij 
maar dat lag hem niet zo; hij finishte bijna altijd in de tweede een zelfverzekerde ruiter komt hij tot rust. Noniusz is een 
helft van het deelnemersveld. fijn sportpaard met goede benen en hoeven en een 

ongecompliceerd karakter. Daarnaast is het ook een heel 
mooi paard met een schitterend Arabisch hoofd. Toen Noniusz 4 jaar was, importeerde Arabian Fantasie hem 
Oftewel, een dier om elke dag van te genieten!naar Nederland als dekhengst. Daar kon hij niet lang van 
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PRESTATIEPREDIKAAT DRESSUUR
AR SIVMAYALL

PRESTATIEPREDIKAAT ENDURANCE
EENHOORN’S DAHMAN
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Eenhoorn's Dahman, hengst, geboren in 2002 uit prestatie snelheid van 15,65 km per uur.
merrie Nefisa des Camards en van Oosterveld's Marsaz, heeft Hoewel Dahman op de Fasna Trail 
inmiddels al laten zien dat hij voor de endurance uit het goede te Ermelo nog teveel energie 
hout gesneden is. verspilde voor de start en in de 
Als 6-jarige liep hij zijn eerste klasse IV wedstrijd in Wanroij. eerste ronde, heeft hij inmiddels 
Daarna volgde in 2009 twee CEI's namelijk 90 km in geleerd dat de afstanden lang zijn 
Dronninglund te Denemarken en 100 km op de Fasna Trail in en hij zijn energie moet verdelen. 
Ermelo, waar hij 3e werd en de prijs voor de Best Condition Dahman eet en drinkt goed 
kreeg. Ook in Uddel liep hij een klasse IV, en wel twee dagen onderweg en in de vetgates. 
achtereen 82 km. Hier werd hij 1e en kreeg wederom de prijs Hij heeft dan ook alles in huis om 
voor Best Condition. Tijdens de Sprengenrit in Laag Soeren nog veel meer te presteren in deze 
liep hij al snel op de rest van de deelnemers voor en finishte als tak van sport.
1e op 127 km met een snelheid van 14,5 km per uur. Een heerlijk paard met een gouden 
Hiermee had hij zijn prestatiepredikaat verdiend maar ik heb karakter en een geweldige looplust. 
gewacht tot de laatste wedstrijd van dat seizoen, de Peelrand in Ik hoop hem in 2010 vaker op 
Wanroij. Hier liep hij wederom de klasse IV goed uit met een CEI's te kunnen starten.

De hengst AR Sivmayall (v.Sivmen B) is in eigendom van Arabian resultaat viel in het niets bij het feit dat hij er weer helemaal was! In 
Ranch en werd daar tevens gefokt. Tot zijn vierde jaar liep hij mijn ogen is dit wonderbaarlijke herstel te danken aan zijn sterke 
zeer verdienstelijk shows en op zijn vijfde jaar kreeg ik hem onder karakter en doorzettingsvermogen. Dit is ook zeker merkbaar 
mijn hoede. tijdens wedstrijden, hij zet zich altijd 200% in en is zeer stabiel wat 
AR Sivmayall alias "Siv" maakte me tijdens onze eerste kennis- het tot een heel fijn sportpaard maakt.
making direct duidelijk dat hij een heel wijs baasje was en ik van Samen schreven we de afgelopen drie jaar meerdere titels op onze 
goede huize moest komen om hem wat te leren. Door water bij de naam waaronder: Overall Nederlands Kampioen Zadelrubriek 
wijn te doen kregen we toch al snel een ijzersterke samenwerking '09; Nederlands Kampioen Zadelrubriek '06; Europees Reserve 
die voor veel succes zou gaan zorgen! Kampioen zadelrubriek '08; Reserve Kampioen AVS 
Tijdens onze eerste wedstrijd wonnen we direct de titel Neder- Dressuurcompetitie '06; Kampioen AVS Dressuurcompetitie L 
lands Kampioen zadelrubriek en in een razend tempo stroomde '07; Europees Reserve Kampioen zadelrubriek '08; Overall 
de winstpunten binnen, soms zelfs drie in één proef. Dit succes Kampioen AVS Dressuurcompetitie '08; Nederlands Kampioen 
werd abrupt onderbroken toen Siv ernstig ziek werd. Na weken- AVS dressuur M-II '09; Reservekampioen Interland Ned-Bel 
lang slecht eten, koorts, verlammingsverschijnselen, koliek- '09; Winnaar Oosterveld's Marzas prijs '06,'08 & '09.  Daarnaast 
aanvallen en nachtenlang waken werd hij in de winter van 2006 hebben we ook op int. niveau gepresteerd in Aachen waar we ons 
opgenomen in de kliniek. Er kon geen duidelijke diagnose gesteld drie jaar achtereen in de top 5 van de All Nations Cup konden 
worden en we moesten rekening houden met het ergste... Als door plaatsten. Al deze Nationale en Internationale prestaties leverde 
een wonder knapte hij door zware antibioticakuren toch op en ons een plakkaat op met als titel: "sportkampioen" van het 
mocht hij na twee weken naar huis. In overleg met de eigenaren, ECAHO op; een onderscheiding om te eren! Door een Engels 
zouden we zijn herstel afwachten om te zien of hij nog terug kon jurylid zijn we uitgenodigd in Towerlands mee te rijden. Nu 
komen in de sport. hebben we inmiddels alweer vijf winstpunten in het Z1 te pakken 

en is het sportpredikaat dressuur aangevraagd.Zo snel als hij aan het begin van zijn ziekte achteruitging zo snel 
knapte hij op. Voordat ik het wist kon ik al weer een kalm bosritje Op de vraag wat in hun ogen de mooiste prestatie van AR 

maken en daarna de Sivmayall is antwoorden eigenaren Isabel en Alfons: ,,Er zijn 
training rustig aan weer zoveel mooie momenten. Dat hij Europees res. kampioen Ridden 
oppakken. In april Class werd in Moorsele in 2008. Vaak winnen daar de Engelsen, 
kwamen we weer aan start maar het Engelse jurylid was zelfs enorm onder de indruk van hen 
tijdens het sportweekend beiden. Ook de uitnodiging van het Engelse jurylid aan Ilona Bax 
in IJzerlo. Na een half jaar om te komen rijden in Towerlands tijdens het NK Ridden Class in 
geen wedstrijden te 2009. Wij zijn gewoon enorm blij dat hij ondanks al zijn 
hebben gereden gingen tegenslagen zo enorm sterk is teruggekomen. Dit typeert ook heel 
we er met twee 1e plaatsen erg zijn karakter. Sivmayall is voor ons een 'once in a lifetime 
vandoor. Maar dat mooie horse' waar wij emotioneel heel erg bij betrokken zijn geraakt.”
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RECTIFICATIE Engeland bij enkele uit Roemenië afkomstige paarden.
Paarden die besmet zijn vertonen koorts, sloomheid en 

In het AVS Magazine jaargang 29-2009 / nummer 6 staat in gebrek aan eetlust. Equine infectieuze anemie is een virale 
het artikel 'Sportweekend St. Oedenrode Geslaagde Afsluiter paardenziekte die niet op de mens overdraagbaar is. 
2009' een fout. 
Op pagina 11 staat in de uitslagen dat Annelieke Stoop Na een incubatieperiode van meestal één tot drie weken, 
twee keer een 1e plaats behaalde met 199 en 209 punten. maar soms ook drie maanden, kan de ziekte zowel acuut als 
Dit klopt echter niet. Nadine Koo behaalde een 1e plaats chronisch verlopen. De acute versie gaat gepaard met koorts, 
met 199 punten en een 2e plaats met 204 punten. Annelieke zenuw-, hart- en bloedsymptomen (anemie). De ziekte kent 
behaalde een 2e plaats met 199 punten en een 1e plaats soms een dodelijk verloop, terwijl een groot aantal dieren 
met 209 punten. nooit symptomen vertoont. Stress of andere ziekten kunnen 

de ziekte opnieuw activeren. 
De dieren worden voornamelijk via het bloed besmet, door 

LTO vraagt aandacht voor EIA insectenbeten of besmet materiaal (bv. naalden). De dieren 
blijven levenslang besmet en vormen zo een besmettingsbron 

Boerenorganisatie LTO roept paardenhouders op om alert te voor andere paarden. Er bestaat geen behandeling of vaccin. 
zijn op Besmette dieren worden dus afgemaakt om de verdere 
paardenziekte verspreiding van de ziekte te vermijden.
Equine 
Infectious Een uitbraak heeft grote gevolgen voor de export van paarden 
Anemia (EIA). uit het getroffen land. De meeste landen vragen bij import 
De ziekte dook van paarden een negatieve Coggins-test ter controle van EIA. 
onlangs op in Bij de zending uit Roemenië is ergens iets misgegaan, 
België en want de paarden waren wel gecertificeerd.

Voor diegenen die een onvergetelijke reis willen maken naar de 
geboortegronden van het Arabische Volbloedpaard heeft het AVS 
wederom de optie om een groepsreis te organiseren i.s.m. Jezra Travel.

AVS JORDANIËREIS 2010

KORTE BERICHTEN 

Uiteraard zal een deel van deze reis te paard zijn en zullen 
de historische plaatsen als Petra, Wadi Rum en 
de Koninklijke Stallen behoren tot enkele van de 
culturele hoogtepunten van deze reis!
Vanzelfsprekend is zo'n reis niet goedkoop, maar het 
AVS heeft een bijzonder tarief afgedongen en we zijn 
nog in conclaaf met Royal Jordanian Airways voor 
een aantrekkelijk vliegtarief .
Ondanks het feit dat het nog een klein jaar voor uitkijken 
is, zouden we toch graag willen weten of er al mensen 
zijn die kunnen aangeven of er interesse is voor zo'n reis. 
De reis heeft ruimte voor een groep van maximaal 10 
deelnemers. Bij een boeking van voldoende deelnemers 
vóór 1 mei 2010 is de vliegreis met Royal Jordanian bijna 
de helft goedkoper dan een normale lijnvlucht! 

Op de AVS website staat de nodige info aangaande 
het programma, de vliegreis en de kosten.
Dus grijp die unieke kans en meldt je snel aan!

avs magazine
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PRESTATIEPREDIKAAT DRESSUUR
AR SIVMAYALL

PRESTATIEPREDIKAAT ENDURANCE
EENHOORN’S DAHMAN
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Eenhoorn's Dahman, hengst, geboren in 2002 uit prestatie snelheid van 15,65 km per uur.
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Als 6-jarige liep hij zijn eerste klasse IV wedstrijd in Wanroij. eerste ronde, heeft hij inmiddels 
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Dronninglund te Denemarken en 100 km op de Fasna Trail in en hij zijn energie moet verdelen. 
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kreeg. Ook in Uddel liep hij een klasse IV, en wel twee dagen onderweg en in de vetgates. 
achtereen 82 km. Hier werd hij 1e en kreeg wederom de prijs Hij heeft dan ook alles in huis om 
voor Best Condition. Tijdens de Sprengenrit in Laag Soeren nog veel meer te presteren in deze 
liep hij al snel op de rest van de deelnemers voor en finishte als tak van sport.
1e op 127 km met een snelheid van 14,5 km per uur. Een heerlijk paard met een gouden 
Hiermee had hij zijn prestatiepredikaat verdiend maar ik heb karakter en een geweldige looplust. 
gewacht tot de laatste wedstrijd van dat seizoen, de Peelrand in Ik hoop hem in 2010 vaker op 
Wanroij. Hier liep hij wederom de klasse IV goed uit met een CEI's te kunnen starten.

De hengst AR Sivmayall (v.Sivmen B) is in eigendom van Arabian resultaat viel in het niets bij het feit dat hij er weer helemaal was! In 
Ranch en werd daar tevens gefokt. Tot zijn vierde jaar liep hij mijn ogen is dit wonderbaarlijke herstel te danken aan zijn sterke 
zeer verdienstelijk shows en op zijn vijfde jaar kreeg ik hem onder karakter en doorzettingsvermogen. Dit is ook zeker merkbaar 
mijn hoede. tijdens wedstrijden, hij zet zich altijd 200% in en is zeer stabiel wat 
AR Sivmayall alias "Siv" maakte me tijdens onze eerste kennis- het tot een heel fijn sportpaard maakt.
making direct duidelijk dat hij een heel wijs baasje was en ik van Samen schreven we de afgelopen drie jaar meerdere titels op onze 
goede huize moest komen om hem wat te leren. Door water bij de naam waaronder: Overall Nederlands Kampioen Zadelrubriek 
wijn te doen kregen we toch al snel een ijzersterke samenwerking '09; Nederlands Kampioen Zadelrubriek '06; Europees Reserve 
die voor veel succes zou gaan zorgen! Kampioen zadelrubriek '08; Reserve Kampioen AVS 
Tijdens onze eerste wedstrijd wonnen we direct de titel Neder- Dressuurcompetitie '06; Kampioen AVS Dressuurcompetitie L 
lands Kampioen zadelrubriek en in een razend tempo stroomde '07; Europees Reserve Kampioen zadelrubriek '08; Overall 
de winstpunten binnen, soms zelfs drie in één proef. Dit succes Kampioen AVS Dressuurcompetitie '08; Nederlands Kampioen 
werd abrupt onderbroken toen Siv ernstig ziek werd. Na weken- AVS dressuur M-II '09; Reservekampioen Interland Ned-Bel 
lang slecht eten, koorts, verlammingsverschijnselen, koliek- '09; Winnaar Oosterveld's Marzas prijs '06,'08 & '09.  Daarnaast 
aanvallen en nachtenlang waken werd hij in de winter van 2006 hebben we ook op int. niveau gepresteerd in Aachen waar we ons 
opgenomen in de kliniek. Er kon geen duidelijke diagnose gesteld drie jaar achtereen in de top 5 van de All Nations Cup konden 
worden en we moesten rekening houden met het ergste... Als door plaatsten. Al deze Nationale en Internationale prestaties leverde 
een wonder knapte hij door zware antibioticakuren toch op en ons een plakkaat op met als titel: "sportkampioen" van het 
mocht hij na twee weken naar huis. In overleg met de eigenaren, ECAHO op; een onderscheiding om te eren! Door een Engels 
zouden we zijn herstel afwachten om te zien of hij nog terug kon jurylid zijn we uitgenodigd in Towerlands mee te rijden. Nu 
komen in de sport. hebben we inmiddels alweer vijf winstpunten in het Z1 te pakken 

en is het sportpredikaat dressuur aangevraagd.Zo snel als hij aan het begin van zijn ziekte achteruitging zo snel 
knapte hij op. Voordat ik het wist kon ik al weer een kalm bosritje Op de vraag wat in hun ogen de mooiste prestatie van AR 

maken en daarna de Sivmayall is antwoorden eigenaren Isabel en Alfons: ,,Er zijn 
training rustig aan weer zoveel mooie momenten. Dat hij Europees res. kampioen Ridden 
oppakken. In april Class werd in Moorsele in 2008. Vaak winnen daar de Engelsen, 
kwamen we weer aan start maar het Engelse jurylid was zelfs enorm onder de indruk van hen 
tijdens het sportweekend beiden. Ook de uitnodiging van het Engelse jurylid aan Ilona Bax 
in IJzerlo. Na een half jaar om te komen rijden in Towerlands tijdens het NK Ridden Class in 
geen wedstrijden te 2009. Wij zijn gewoon enorm blij dat hij ondanks al zijn 
hebben gereden gingen tegenslagen zo enorm sterk is teruggekomen. Dit typeert ook heel 
we er met twee 1e plaatsen erg zijn karakter. Sivmayall is voor ons een 'once in a lifetime 
vandoor. Maar dat mooie horse' waar wij emotioneel heel erg bij betrokken zijn geraakt.”
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RECTIFICATIE Engeland bij enkele uit Roemenië afkomstige paarden.
Paarden die besmet zijn vertonen koorts, sloomheid en 

In het AVS Magazine jaargang 29-2009 / nummer 6 staat in gebrek aan eetlust. Equine infectieuze anemie is een virale 
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de ziekte opnieuw activeren. 
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LTO vraagt aandacht voor EIA insectenbeten of besmet materiaal (bv. naalden). De dieren 
blijven levenslang besmet en vormen zo een besmettingsbron 

Boerenorganisatie LTO roept paardenhouders op om alert te voor andere paarden. Er bestaat geen behandeling of vaccin. 
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Door Neeltje van Meerem kunnen, nogmaals applaus.
Foto’s Pim Valk Wat waren we fanatiek met z'n allen. 

Vele rondjes werden er om de 
Gewapend met een heel ingewikkeld formulier gingen we in verschillende paarden heen gelopen om 
vijf groepen van ongeveer acht personen (en een flink aantal hoofd, hals, benen type etc… te 
toeschouwers), na een globale uitleg van meneer Kuijf en beoordelen via de punten op het 
onze voorzitter Marianne Dijkman, richting binnenmanege. formulier. Met behulp van mijn mede 
De familie Kuijf had vier paarden opgesteld en Samantha “juryleden” en de heer Hulshof wist ik van de meeste punten 
Fischer had haar Desperado meegenomen. Ook dit is vind ik wat er mee bedoeld werd, maar oh, wat is dat lastig!
een applaus waard, want ga er maar aan… je paard Meneer Kuijf had de wind er goed onder dus we moesten 
als schietschijf voor ongeveer vijftig nog doorwerken ook, ieder kwartier door naar een 
(on)kundigen met een formulier! volgend paard. Als je er als jury zo lang over doet 
De familie Kuijf en Samantha tonen worden de shows een slaapverwekkende 
hiermee zelf ook tegen kritiek te aangelegenheid, maar ik had dat kwartier 
kunnen op hun edele per paard hard nodig.
viervoeters. Ik denk dat je zelf Na in hoog tempo vijf paarden beoordeeld 
toch ook in staat moet zijn te hebben kwam ik zelf tot een bijzondere 
om een beetje objectief conclusie! 
naar je eigen paarden te Aan het begin van het beoordelen 
kijken om hier tegen te van ieder paard moesten we in 

de eerste minuut punten geven 
voor: Type, Hoofd/Hals, 

Romp/Bovenlijn, Benen 
(beweging kwam later).

Al bij de vooraankondiging op 
het forum was te zien dat dit 
een gouden greep was van de 
fokkerij commissie.
We hebben met z'n allen altijd 
heel wat commentaar, begrip 
en onbegrip tijdens keuringen 
en shows, maar gelukkig willen 
we ook leren. Ik was onder de 
indruk van de hoeveelheid 
deelnemers die zondagmiddag 
van een heerlijke kop koffie 
stonden te genieten in  de 
kantine van de familie Kuijf.

FOKKERIJDAG 
FORELOCKS ARABIANS

BIJ 
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NIET goed zou zijn.
Het is maar goed dat wij 
niet met z'n allen in de 
ring staan op een show, 
want dat wordt een 
zooitje! 
Nu is het natuurlijk 
wel zo dat deze groep 
liefhebbers op zeer 
verschillend niveau 
(geen) verstand van 
Arabieren heeft, en we 
geen van allen juryleden zijn. Het jureren, dat moeten we dus 
nog maar even aan de experts overlaten!
De heer Hulshof heeft de meeste van de punten op het 

formulier de revue 
laten passeren, de 
uitleg van een 

Na het punt voor punt beoordelen kwam aantal dingen 
ik bij vier van de vijf paarden tot hele maakte veel 
andere cijfers. Ik laat mezelf in eerste duidelijk, er waren 
instantie kennelijk heel erg leiden door ook wat zaken die 
smaak en voornamelijk zichtbare me niet helder 
“on”volkomenheden, en als ik dan goed geworden zijn 
ga kijken, punt voor punt, blijk ik er heel (gewoon blijven 
anders over te denken... hmm. oefenen denk ik).
Na het beoordelen van de meeste Wat ik erg jammer 
onderdelen werden de paarden om de beurt vond was dat de 
in stap en draf getoond, zodat we ook de heer Hulshof lang 
laatste onderdelen van een gegronde mening niet voor iedereen 
konden voorzien. te verstaan was, hierdoor waren er veel mensen die heel fanatiek 
Op dit punt hoort overigens ook een enorm compliment voor hebben meegedaan met beoordelen, maar uiteindelijk van de 
de dames die ongeveer twee uur lang met de vijf paarden in uitleg veel gemist hebben.
hun hand hebben gestaan en ze steeds weer voor onze fanatieke Na afloop konden we allemaal nog even gezellig nakletsen en 
ogen opstelden, pasje naar voren, kan hij even mijn kant op opwarmen in de kantine, en werden we alweer voorzien van 
kijken? Laat ’m eens stilstaan als je wilt? Wat een engelen heerlijke koffie en thee.
geduld! Van deze gelegenheid is ook nog gebruik gemaakt om de 
Na de beweging waren we klaar voor het begin... nu ging de prijzen van de endurance competitie uit te reiken. Ik zag mooie 
heer Hulshof ons uitleggen hoe het nu echt moest! dekens voorbij komen, bedrukt met logo van het AVS en 
Als eerste werden wij er eens even haarfijn op gewezen dat sponsor Forelocks Arabians!
het nog niet zo makkelijk is om eensgezind te zijn. De paar 
mensen die gevraagd werden de paarden op volgende te zetten Al met al was het voor mij een geslaagde middag  die zeker (welke wordt 1e, 2e etc..) plaatsten allemaal de paarden in een voor herhaling vatbaar is. Nog even de mensen op een rij, die andere volgorde. ik in ieder geval wil bedanken voor een superleuke middag:
Ook bleek bij meer mensen (bevestigd door de expert) dat men De fokkerijcommissie: voor het organiseren!bij het beoordelen wel heel fanatiek op zoek gaat naar wat 

Forelocks Arabians: voor 
de super locatie, de mooie 
paarden, de warme 
ontvangst, de heerlijke 
koffie met koeken!
Samantha Fischer: voor 
het ter beschikking stellen 
van haar Spaanse topper!
De dames in de bak: 
het uren staan met de 
paarden en het blijven 
helpen om het beoordelen 
voor ons mogelijk te 
maken.
De heer Hulshof: voor 
het commentaar, de uitleg 
en het geduld.

De heer Hulshof legt uit...
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Door Jolanda van Duijvenbode
Foto’s Pim Valk

 
Zondag 28 februari was er de aftrap: de eerste 
oefenwedstrijd en clinic van dit jaar werd 
gegeven door Ed Gosen, in Woudenberg. Een 
dag georganiseerd voor de beginnende 
wedstrijdruiter. 
Door de strenge winter was het voor veel 
ruiters lange tijd lastig om te trainen, maar 
ondanks dit gegeven was er een aardige groep 
deelnemers, te weten: 

Patricia Kuipers met de NRPS-merrie Black 
Lake Sayda, Lorena Hospers met haar merrie 
Zadaria, Zefanja Vermeulen met de Quarter 
ruin Doc de Madine, Pieter ter Veer met zijn 
merrie AAS el Kamila, Angelique Lieven met 
de merrie Zarantha en Judith Valk met haar 

En zoals het een echte wedstrijd betaamd was er ook een ruin Xavier. Helaas konden de twee opgegeven combinaties 
officiële plaatsing. Judith Valk had een goede dag: zij haalde Claudia Mertens met Nadra en Melissa ter Haar met Countree 
met Xavier alle blauwe lintjes binnen. Zij heeft met haar ruin Shakira deze dag niet meerijden. Maar met zes andere was 
al enige wedstrijdervaring en zo'n clinic is dus een mooie de groep toch aardig gevuld. De harde storm die was 
aanvulling hierop. aangekondigd bleef gelukkig uit en iedereen kon na afloop 

weer veilig naar huis rijden. 
Na deze drie onderdelen werd door Ed nog het onderdeel 
Showmanship at Halter behandeld. Bij Showmanship wordt Het paard van Angelique was helaas spierbevangen waardoor 
het paard voorgebracht, maar de jury kijkt daarbij, zoals bij zij alleen het theoriegedeelte zou kunnen volgen. Maar gelukkig 
de Arabierenshows, niet naar de rastypische kenmerken, maar stelde Ed de Arabische merrie Ber Wipanja ter beschikking, 
naar de vakmanschap van de voorbrenger. Het onderdeel valt waardoor zij ook het praktijkgedeelte kon meerijden. 
dan ook onder de dressuur hoofdgroep van het Westernrijden. Een fijne oplossing! 
Als toeschouwer was het tijdens de clinic erg leuk om te zien 
hoe iedereen om zijn paard draait zodra de jury aan komt In de ochtend was er het theoriegedeelte, dat goed door de 
lopen. Een secure klus voor alle voorbrengers en voor de deelnemers werd ontvangen. Ed legde de verschillende 
deelnemers leuk om ook binnen dit onderdeel tips en trucs disciplines uit en gaf daarbij veel wedstrijdtips. Om 12.30 uur 
te ontvangen.  begon het praktijkgedeelte. Er werd gestart met het onderdeel 

Pleasure, daarna volgde Horsemanship en als afsluiter was er 
Het gedeelte 'wennen aan applausgeluid' kon ook worden de Trail. Na het oefenen van deze drie onderdelen volgde er 
geoefend: de dag werd namelijk goed bezocht door een wedstrijdgedeelte van alle drie bovenstaande onderdelen. 
verschillende leden, en ook veel niet-leden waren als 
toeschouwer aanwezig. In het begin schrokken de paarden nog 
erg van het applaus, maar dit was bij het laatste onderdeel 
aardig verminderd. Een mooie toevoeging aan de oefendag! 

De DAWRA vond het erg fijn te zien dat er drie kersverse leden 
aanwezig waren. Misschien fanatieke plannen voor dit 
wedstrijdjaar en we hopen iedereen dan ook graag op de 
komende wedstrijden te mogen verwelkomen. 

DAWRA OEFENWEDSTRIJD
WOUDENBERG

21

Dit jaar is er binnen de DAWRA 'voor elk wat wils'. Naast de vaste wedstrijden, het NK 
en het DAWRA Weekend organiseert de DAWRA dit jaar namelijk ook weer diverse 
clinics. Zo is er in maart een clinic Horsemanship met Astrid de Visser, op 6 juni een 
clinic Trail/In Hand Trail met Barry Schuurman en eind augustus geeft Paulette Zorn 
een clinic Presteren (z)onder druk. Veel verscheidenheid dus, en allen met een 
algemeen karakter, zowel voor beginnende als gevorderde ruiters interessant. 

Ed Gosen Judith Valk en haar ruin Xavier

Pieter ter Veer en AAS el Kamila
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Ook bleek bij meer mensen (bevestigd door de expert) dat men De fokkerijcommissie: voor het organiseren!bij het beoordelen wel heel fanatiek op zoek gaat naar wat 

Forelocks Arabians: voor 
de super locatie, de mooie 
paarden, de warme 
ontvangst, de heerlijke 
koffie met koeken!
Samantha Fischer: voor 
het ter beschikking stellen 
van haar Spaanse topper!
De dames in de bak: 
het uren staan met de 
paarden en het blijven 
helpen om het beoordelen 
voor ons mogelijk te 
maken.
De heer Hulshof: voor 
het commentaar, de uitleg 
en het geduld.

De heer Hulshof legt uit...
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Door Jolanda van Duijvenbode
Foto’s Pim Valk

 
Zondag 28 februari was er de aftrap: de eerste 
oefenwedstrijd en clinic van dit jaar werd 
gegeven door Ed Gosen, in Woudenberg. Een 
dag georganiseerd voor de beginnende 
wedstrijdruiter. 
Door de strenge winter was het voor veel 
ruiters lange tijd lastig om te trainen, maar 
ondanks dit gegeven was er een aardige groep 
deelnemers, te weten: 

Patricia Kuipers met de NRPS-merrie Black 
Lake Sayda, Lorena Hospers met haar merrie 
Zadaria, Zefanja Vermeulen met de Quarter 
ruin Doc de Madine, Pieter ter Veer met zijn 
merrie AAS el Kamila, Angelique Lieven met 
de merrie Zarantha en Judith Valk met haar 

En zoals het een echte wedstrijd betaamd was er ook een ruin Xavier. Helaas konden de twee opgegeven combinaties 
officiële plaatsing. Judith Valk had een goede dag: zij haalde Claudia Mertens met Nadra en Melissa ter Haar met Countree 
met Xavier alle blauwe lintjes binnen. Zij heeft met haar ruin Shakira deze dag niet meerijden. Maar met zes andere was 
al enige wedstrijdervaring en zo'n clinic is dus een mooie de groep toch aardig gevuld. De harde storm die was 
aanvulling hierop. aangekondigd bleef gelukkig uit en iedereen kon na afloop 

weer veilig naar huis rijden. 
Na deze drie onderdelen werd door Ed nog het onderdeel 
Showmanship at Halter behandeld. Bij Showmanship wordt Het paard van Angelique was helaas spierbevangen waardoor 
het paard voorgebracht, maar de jury kijkt daarbij, zoals bij zij alleen het theoriegedeelte zou kunnen volgen. Maar gelukkig 
de Arabierenshows, niet naar de rastypische kenmerken, maar stelde Ed de Arabische merrie Ber Wipanja ter beschikking, 
naar de vakmanschap van de voorbrenger. Het onderdeel valt waardoor zij ook het praktijkgedeelte kon meerijden. 
dan ook onder de dressuur hoofdgroep van het Westernrijden. Een fijne oplossing! 
Als toeschouwer was het tijdens de clinic erg leuk om te zien 
hoe iedereen om zijn paard draait zodra de jury aan komt In de ochtend was er het theoriegedeelte, dat goed door de 
lopen. Een secure klus voor alle voorbrengers en voor de deelnemers werd ontvangen. Ed legde de verschillende 
deelnemers leuk om ook binnen dit onderdeel tips en trucs disciplines uit en gaf daarbij veel wedstrijdtips. Om 12.30 uur 
te ontvangen.  begon het praktijkgedeelte. Er werd gestart met het onderdeel 

Pleasure, daarna volgde Horsemanship en als afsluiter was er 
Het gedeelte 'wennen aan applausgeluid' kon ook worden de Trail. Na het oefenen van deze drie onderdelen volgde er 
geoefend: de dag werd namelijk goed bezocht door een wedstrijdgedeelte van alle drie bovenstaande onderdelen. 
verschillende leden, en ook veel niet-leden waren als 
toeschouwer aanwezig. In het begin schrokken de paarden nog 
erg van het applaus, maar dit was bij het laatste onderdeel 
aardig verminderd. Een mooie toevoeging aan de oefendag! 

De DAWRA vond het erg fijn te zien dat er drie kersverse leden 
aanwezig waren. Misschien fanatieke plannen voor dit 
wedstrijdjaar en we hopen iedereen dan ook graag op de 
komende wedstrijden te mogen verwelkomen. 

DAWRA OEFENWEDSTRIJD
WOUDENBERG
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Dit jaar is er binnen de DAWRA 'voor elk wat wils'. Naast de vaste wedstrijden, het NK 
en het DAWRA Weekend organiseert de DAWRA dit jaar namelijk ook weer diverse 
clinics. Zo is er in maart een clinic Horsemanship met Astrid de Visser, op 6 juni een 
clinic Trail/In Hand Trail met Barry Schuurman en eind augustus geeft Paulette Zorn 
een clinic Presteren (z)onder druk. Veel verscheidenheid dus, en allen met een 
algemeen karakter, zowel voor beginnende als gevorderde ruiters interessant. 

Ed Gosen Judith Valk en haar ruin Xavier

Pieter ter Veer en AAS el Kamila
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De goede sfeer was naast al het enthousiasme ook weer als ruiters op de 
vanouds aanwezig. Erg leuk om te zien dat er mensen uit het wedstrijden. Naast het 
hele land de weg op gaan om deze middag aanwezig te zijn en geven van lessen houdt 
te supporten. Barry zich bezig met 
De deelnemers, bestuursleden, supporters en Ed Gosen het geven van clinics 
hartelijk dank voor het laten slagen van deze dag. Graag tot in alle disciplines van 
de volgende clinic in Zeist op 21 maart!  de western sport. 

Clinics tijdens het 
DAWRA-weekend, 
18 t/m 20 juni 2010
Hierover verklappen 
we lekker nog niets, 
meer informatie is 
te vinden in de 
eerstvolgende uitgave 
van de DAWRA 
Nieuwsbrief en t.z.t. 
op onze website.

Clinic Presteren 
(z)onder druk, 29 
augustus 2010
Deze clinic wordt 
gegeven door Paulette 
Zorn van Equidact 
Training & Coaching.  
Paulette is 
sporthaptonoom en haptotherapeut. Zij legt zich toe op het 
paardrijden met gevoel en gebruikt daarvoor de basisprincipes 

Dit jaar gaat de DAWRA – behalve de Springshow op 9 mei uit de haptonomie. In deze clinic laat Paulette je ervaren hoe 
a.s., de AVS Western Riding Cup, het DAWRA-NK en de het paard kan reageren op de nervositeit van zijn leider en hoe 
Fallshow – haar leden ook een aantal clinics aanbieden. je controle krijgt over je wedstrijdstress. Je krijgt zicht op waar 
We proberen de clinics zoveel mogelijk een algemeen karakter je je spanning vast zet en je ontdekt je eigen stressfactoren. 
te geven en ze zowel voor de beginnende ruiters (L5 en L4) als 
de gevorderde (L3) en vergevorderde ruiters (L2 en L1) 

We hopen hiermee een boeiend en afwisselend activiteitenjaar interessant te maken. Dit is wat we in de planning staan 
aan te bieden. “Voor elk wat wils” dachten we zo. En als jullie hebben staan: 
een onderwerp of thema hebben waarvan je denkt dat het 
interessant is voor een clinic, geef het door aan het bestuur Clinic Horsemanship, 21 maart 2010
dan gaan we proberen dat volgend jaar in te plannen. Deze clinic wordt gegeven door Astrid de Visser van 

Westernlessen.nl uit Kamperland (Zeeland). Astrid is 
Vergeet verder ook niet de DAWRA Snuffeldag op 11 april a.s.!gediplomeerd westerninstructeur en geeft trainingen en clinics 

in alle disciplines van het western rijden.  Als een rode draad in 
de clinics zal Astrid altijd aandacht schenken aan de fysieke en 
psychische (leer)mogelijkheden van paard en ruiter. Haar 
specialiteit ligt in het technisch correct, in rust en respect voor 
kunde en ambitie van paard en ruiter, naar doelen toe werken. 

Clinic Trail en In Hand Trail, 6 juni 2010
Deze clinic wordt gegeven door Barry Schuurman van All 
Around Performance Horses uit Zuidwolde. Barry legt zich 
toe op het begeleiden van non-pro en jeugdruiters, het trainen 
en wedstrijdklaar maken van paarden, het begeleiden van 

DAWRA CLINICS 2010
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Door Ellen de Man
Foto’s Monogramm: Christine Reed, overige: Jan Kan, e.a.
Bron Tutto Arabi, Koronaweb, Bishop Farm website

Als vaderpaard is Monogramm echter ongelooflijk invloedrijk 
geweest. Hij stempelt constant zijn veulens met Arabisch type 
met vooral droge, mooi gevormde  hoofden, lange halzen die 
op een elegante manier worden gedragen, sterk en soepel 
gangwerk en een overvloed aan charisma, de moeilijk te 
definiëren kwaliteit die aan een mooi paard dat extra “gouden 
randje” geeft. Het zijn deze eigen-schappen die Monogramm 
het best typeren  en dat hij deze kwaliteiten met opmerkelijke 
consistentie over een brede groep nakomelingen heeft verspreid 
is zijn waardevolle bijdrage aan het Arabische ras. 

Zijn verhaal begint eigenlijk bij Patterson Arabians in de 
Verenigde Staten, fokkers van voornamelijk Poolse Arabische 
Volbloeden en eigenaar en fokker van Negatraz, de vader 

17

Monogramm *1985

Negatraz

Monogramma

Bask

Negotka

Knippel

Monopolia
Priboj (Piolun x Rissalma)

Mammona (Ofir x Krucica)

Witraz (Ofir x Makata)

Balalajka (Amurath Sahib x Iwonka III)

Negatiw (Naseem x Taraszcza)

Bigotka (Arcus x Bint Munira)

Korej (Kann x Rixalina)

Parfumeria (Piolun x Florencia)

arabian legends:

Monogramm vertegenwoordigt voor velen een ideaal beeld van de Arabische Volbloed. 
Hij staat bekend om zijn onbetwistbare charismatische verschijning, zeer aansprekende 
droge hoofd, fraai gevormde en gedragen hals. Voeg aan deze kwaliteiten een sterk 
fundament, een opmerkelijk krachtige draf, en het is gemakkelijk om te begrijpen 
waarom Monogramm altijd de publieks-
favoriet was zodra hij in de ring verscheen. 

MonogrammMonogramm
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Ignacy zag Monogramm als driejarige in 
1988 in Scottsdale met Izabella 
Zawadska en wist dat hij hem voor 
Michalów nodig had. Deze deal was 
echter niet zo maar gesloten. 
De familie Bishop was erg gek op hun 
hengst en ze beschouwden hem bijna als 
een familielid, ze zagen hem 
dan ook niet graag vertrekken. Maar 
Ignacy bleef volhouden omdat hij 
Monogramm persé naar wilde Polen 
halen. Uiteindelijk heeft het bijna vijf 
jaar geduurd voordat het zover was. In 
oktober 1992 vertrok de hengst naar 
Polen, begeleid door Meredith Bishop en 
dochter Shilo. Hij ging voor twee 
jaar op leasebasis naar de Michalów stud. 
Het was een mijlpaal voor de Poolse 
fokkerij, niet alleen vanwege de vele 
showsuccessen, maar ook uit economisch 
oogpunt. “Dankzij de familie Bishop 
werd onze droom vervuld, Negatraz zelf 
ging dan wel niet naar Polen, maar wel 
onze eigen gefokte Negatraz-zoon,” 
vertelt Kay Patterson. Het was de eerste 
Amerikaans gefokte hengst die gebruikt 
zou worden in Polen. 

bewees direct de fokkwaliteit van Monogramm. In de klasse Het eerste veulenseizoen van 1994 bracht 52 veulens. 
van de jaarling hensten namen zijn nakomelingen de eerste Voornamelijk vossen en schimmels. Het waren 23 merrietjes 
vier plaatsen in beslag: 1ste Ekstern (uit Ernestyna v.Piechur), en 29 hengstjes. In deze eerste Poolse jaargang van 
2de Ganges (uit Garonna v.Fanatyk) 3de El Mundo Monogramm-nakomelingen zaten veel showkampioenen, 
(uit Emigrantka v.Eukaliptus en 4de Fernando (uit Frejlina naar later zou blijken. 
v.Pepton) met Ekstern als Kampioen en Ganges als Reserve Hun eerste verschijning in de showring was op 25 mei 1995 
Kampioen. tijdens de Junior Show gehouden op Michalów. Deze show 
Bij de jaarlingmerries werden plaats 2 t/m 6 bezet door 
Monogramm-dochters, met op de 2de plaats Zagrobla 
(uit Zguba v.Enrilo) de ook Reserve Kampioen werd. 
De tweede beproeving voor deze jaargang was later dat jaar op 
de Poolse Nationale show, gehouden bij Janów Podlaski waar 
wederom plaats 2 t/m 6 door Monogramm-kinderen werden 
bezet, met als Jr. kampioen de eerder genoemde Zagrobla. 
Dit jaar werd ook de tweede jaargang veulens van Monogramm 
geboren, die bestond uit 46 veulens. 
Het showseizoen van 1996 bewees onomstotelijk de 
dominantie van Monogramm-veulen boven de andere veulens. 
Bij de eerste negen jaarlingen zaten acht Monogramm-
dochters, bij de tweejarigen hetzelfde resultaat. 
Fallada (uit Fanaberia v.Probat) werd jeugdkampioen, voor 
haar halfzus Zagrobla. De top vier bij de jaarlingen en ook 
de tweejarige hengsten waren allemaal van Monogramm, 
met de donkerbruine Furiat (uit Furora v.Pepton) als kampioen 
en Ganges (uit Gironna v.Fanatyk) als reserve. 
Maar dit was slechts het begin. 
Dat jaar op de Poolse nationale show had Michalów zeven 
jaarlingmerries in de ring, ze bezetten de eerste t/m de zevende 

plaats. Bij de tweejarige merries 
was het eerste kwartet van 
Monogramm. Kwestura (uit 
Kwesta v.Pesennik) die hier 
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verschepen was het een onmogelijke droom.” 
“In 1983, kochten wij de "Queen" van Bob Stratmore's 
Russische fokprogramma, Monogramma (Knipple-Monopolia), 
op de leeftijd van 18 jaar voor $250.000 om met Negatraz te 
dekken. Ze werd vier maal op rij gedekt door deze hengst. 
Het eerste van veulen van deze combinatie was Monogramm, 
geboren in 1985, een fantastisch mooi vos hengstveulen. 
Hij werd verkocht op éénjarige leeftijd aan de familie Bishop, 
in Californië, die een veulen van wereldklasse zochten. 
In 1986 werd de bruine hengst Monopolii geboren en in 1987 
de eveneens bruine Mononov. In 1988 werd Monogracja 
geboren die door Doll Rea Arabians nog steeds als fokmerrie 
wordt gebruikt.” 

Mononov ging in 1990 naar Europa waar hij in Italië succesvol 
was op de renbaan. Later tijdens de Tersk Holland Sale, 
gehouden op de terreinen van de Kossack stud ging Mononov 
in Nederlandse handen over. Aurid Muskee werd de gelukkige 
eigenaar van de volle broer van Monogramm. Helaas is dit feit 
niet bij iedereen in Nederland doorgedrongen, waardoor deze 

van Monogramm. Negatraz, geboren in 1971, was een zeer hengst, ondanks zijn goedkeuring, nooit de kans heeft gekregen 
succesvol showpaard maar ook zeer invloedrijk als dekhengst. zich op meer dan een 
In 1987 was zijn dekgeld $12.500,-. In die tijden een enkele merrie te bewijzen. 
astronomisch hoog dekgeld. Dat feit was in Polen ook 
Kay Patterson vertelt: “Ignacy Jaworowski, stoeterijmanager niet onopgemerkt 
van Michalów stud, was eens te gast bij ons, zoals wij ook al gebleven, want Aurid werd 
een aantal keer bij hem te gast waren geweest. Ignacy was weg vereerd door een bezoek 
van Negatraz en vond hem de beste bruine, puur Poolse zoon van Izabella Zawadzka, 
van *Bask+ . Het was altijd onze droom om Negatraz voor twee afgevaardigde van 
seizoenen naar Polen te sturen om op een die manier iets terug Michalów en zeer 
te doen voor alle hulp en kennis die ons in de loop van de jaren deskundig op het gebied 
door zowel Ignacy als Andrzej Krzysztalowicz, manager van van de fokkerij. 
Janów Podlaski, werd gegeven. Omdat het in die tijd zeer Ze vond Mononov 
moeilijk was om een paard achter het IJzeren gordijn te zeker zo atletisch als 

Monogramm, misschien 
minder edel in het hoofd 
maar zag het wel zitten 
met deze hengst. Er werd 
overeen gekomen dat 
Mononov naar Polen zou 
gaan, maar Aurid, die hem 
net lekker had lopen in de 
hogere dressuur kreeg spijt 
en ketste de deal af. 
Een gemiste buitenkans  
in mijn ogen, want het 
was de perfecte 
mogelijkheid om te zien wat deze hengst zou kunnen 
betekenen voor de fokkerij. In ieder geval heeft hij zijn 
sportcarrière met succes vervolgd. Hij heeft diverse 
kampioenschappen op zijn naam geschreven als dressuurpaard 
tussen 1994 en 2001 en werd drie keer Nationaal kampioen. 

De familie Bishop was zeer in hun nopjes met de pas verworven 
aanwinst, jaarling Monogramm en hij behaalde voor hun in de 
loop der tijd de nodige successen:
- United States Reserve National Chamion Futurity Colt 
- United States Nationals Top Ten Stallion 
- Regional Champion Stallion 
- Scottsdale Top Ten Stallion 
- Scottsdale Champion Purebred Get of Sire 
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bewees direct de fokkwaliteit van Monogramm. In de klasse Het eerste veulenseizoen van 1994 bracht 52 veulens. 
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plaats. Bij de tweejarige merries 
was het eerste kwartet van 
Monogramm. Kwestura (uit 
Kwesta v.Pesennik) die hier 
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verschepen was het een onmogelijke droom.” 
“In 1983, kochten wij de "Queen" van Bob Stratmore's 
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van Monogramm. Negatraz, geboren in 1971, was een zeer hengst, ondanks zijn goedkeuring, nooit de kans heeft gekregen 
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Monogramm, misschien 
minder edel in het hoofd 
maar zag het wel zitten 
met deze hengst. Er werd 
overeen gekomen dat 
Mononov naar Polen zou 
gaan, maar Aurid, die hem 
net lekker had lopen in de 
hogere dressuur kreeg spijt 
en ketste de deal af. 
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in mijn ogen, want het 
was de perfecte 
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sportcarrière met succes vervolgd. Hij heeft diverse 
kampioenschappen op zijn naam geschreven als dressuurpaard 
tussen 1994 en 2001 en werd drie keer Nationaal kampioen. 

De familie Bishop was zeer in hun nopjes met de pas verworven 
aanwinst, jaarling Monogramm en hij behaalde voor hun in de 
loop der tijd de nodige successen:
- United States Reserve National Chamion Futurity Colt 
- United States Nationals Top Ten Stallion 
- Regional Champion Stallion 
- Scottsdale Top Ten Stallion 
- Scottsdale Champion Purebred Get of Sire 
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haar showdebuut maakte won het kampioenschap voor haar Hij schrijft: ”Dankzij Monogramm is de kwaliteit van de Poolse 
halfzus, de eerder genoemde Zagrobla. showpaarden enorm verbetert. ”Ze winnen kampioenschappen 

in elk land waarin ze wereldwijd verschijnen. Zowel Ignacy De eerste internationale show was Babolna International Show 
Jawarowski (van Michalów) als Andrzej Krzysztalowicz in Hongarije, waar Ekstern reserve jr. hengst werd en Zagrobla 
(van Janów Podlaski) zijn van mening dat zo'n invloedrijke kampioen bij de jr. merries. 
dekhengst misschien maar eens in de vijftig jaar op staat.  Tot grote tevredenheid van de fokker won in de herfst van dit 
De invloed van Monogramm spreidt zich over de wereld uit jaar Kwestura haar klasse op the All Nations Cup in Aken, voor 
door zijn vele nakomelingen.  Bijna 100 kampioenen in 20 halfzus Fallada. Zagrobla won het bij de tweejarige en werd ook 
landen, met inbegrip van 45 nationale winnaars en meer dan reserve kampioen. 
70 kampioenen op het regionaal niveau. Hij heeft winnaars op “Dit is slechts het begin” schrijft stoeterijmanager Jaworowski 
internationaal niveau voortgebracht en niet alleen in de later in een artikel waarin hij de showresultaten van 
showring, maar ook als gebruikspaard. Monogramm-kinderen opsomde. “Deze jonge paarden 

zullen zich alleen maar verder ontwikkelen en hopelijk voor 
Ook dit is een bekende capaciteit van veel Monogramm-veel Poolse successen zorgen.”  Achteraf weet men pas 
nakomelingen. Door een werklustig karakter en atletisch hoeveel succes! 
vermogen te combineren zijn zijn kinderen zeer geschikt 
gebleken in alle disciplines van de paardensport. Monogramm Kwestura zou uitgroeien tot één van de mooiste merries ooit 
heeft inmiddels precies bereikt wat van hem door veel van in Polen gefokt en haar erelijst is eindeloos: 1996 Pools 
's werelds meest deskundige paardenmensen werd verwacht. Nationaal Junior Kampioen, 1997 Spring Show Reserve 
Zoals Eukaliptus vóór hem, heeft Monogramm een onschatbare Junior Kampioen, 1999 All Nations Cup Kampioen in Aken, 
invloed gehad om de Poolse Arabische Volbloeden. in 2000 Europees Kampioen, 2000 en 2001 Pools Nationaal 
Ook in Nederland staat een bescheiden aantal Monogramm-Reserve Kampioen, 2003 US Nationaal Kampioene en in 2007 
nakomelingen, waaronder 1e premiehengst Poker van de fam. werd ze Wereldkampioen in Parijs. 
Kubbe. Met zo'n afstamming hebben de eigenaren zeker iets Dit was haar laatste winst voor Polen want op de jaarlijkse 
om trots op te zijn. veiling in Polen ging ze voor het recordbedrag van maar liefst 

€ 1.125.000,- naar Ajman Stud. Ook voor deze stoeterij heeft 
Monogramm was een fantastisch showpaard, hij is een ze in 2009 de nodige successen gehaald. Ze werd o.a. kampioen 
ongeëvenaard vaderpaard. Met recht een Arabian Legend.in Menton, de Elran Cup, Europees Kampioen en voor de 

tweede maal Wereldkampioen.

Van de Monogramm-zonen is misschien Ekstern wel de 
succesvolste. In de showring was hij een groot publieksfavoriet, 
maar er was iemand met een speciale interesse in Ekstern, de 
bekende Belgische fokster Christine Jamar-Demeerseman. 
Ze heeft geduldig op haar kans gewacht en was uiteindelijk in 
de gelegenheid om Ekstern voor twee jaar te leasen. Hiermee 
begon zijn internationale showcarrière. Hij was in 1995 al 
Junior Kampioen in Polen, maar voegde er in 2000 nog vele 
titels aan toe: Hij werd Pools Nationaal Kampioen, Kampioen 
All Nations Cup in Aken, won de Tulip Cup in Deurne, werd 
Europees Kampioen en werd “Triple Crown”winnaar door in 
hetzelfde jaar Wereldkampioen te worden in Parijs.

In Polen zijn in totaal 108 veulens van 
Monogramm geboren, en de 
wereldwijde invloed die deze relatief 
kleine groep nakomelingen hebben in 
de fokkerij en op showgebied is bijna 
niet meer te overzien. Het is 
onmogelijk om alle succesvolle 
nakomelingen te noemen, maar de 
verschijning van de Poolse Arabieren 
tijdens de All Nations Cup in Aken is 
voor velen een jaarlijks terugkerend 
hoogtepunt van het showseizoen.
De nakomelingen van Monogramm 
die door directeur Ignacy Jaworowski 
werden gefokt hebben bekendheid en 
fortuin gebracht voor de Michalów 
Stud. 
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Dit weekend is in het bijzonder geschikt voor combinaties ruiters/amazones 12 jaar. Dit weekend is dus geschikt voor 
die nog geen startkaart hebben en graag eens willen proeven kinderen en volwassenen! 
aan de diverse takken van paardensport die je met je Volbloed Kosten incl. maaltijden, stalling en slaapplaats: 
Arabier kan beoefenen. circa € 125,- per combinatie. Douchen op het terrein is 

mogelijk (douchemuntjes zijn € 1,- per stuk). Voor het gebruik Het weekend staat (mits voldoende deelname) gepland op 
van de bedden dient ieder een hoeslaken, kussensloop of een vrijdag 30 juli, zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus 2010. 
dekbed/slaapzak mee te brengen. Aankomst op vrijdag 30 juli bij de Manege waar een stal voor 
Voor schoonmaak, boodschappen en bereiding van het eten je Arabisch Volbloed is gereserveerd. In Pensionboerderij 
roepen wij tevens enkele vrijwilligers op om mee te helpen 't Hoftijzer op het terrein van de manege is een slaapzaal 
tijdens dit weekend. voor de ruiters en amazones. 
Voor meer informatie en inschrijven, gaarne contact opnemen Tijdens dit weekend zal er aandacht worden besteed aan 
met: Getty Ketels, 06-47902417 of via e-mail: crossles, buiten rijden en proef gericht dressuur rijden. 
gettyketels@gmail.com In verband met de veiligheid is de minimum leeftijd van de 

Allround wedstrijden voor western en klassiek, evenals de 
Monotesten voor de specialisten in western en klassiek staan 
in het vraagprogramma.
Allround (western en klassiek) competities bestaan uit minstens 
drie sportdisciplines, waarbij in klassiek springen of dressuur en 
western trail of reining verplicht zijn, plus een beoordeling op 
type en conformatie dit om type te behouden bij de 
sportpaarden.
De wedstrijden worden georganiseerd onder de regels van 
de ECAHO voor sportwedstrijden versie 2006, zie website 
ECAHO en waar deze niet in voorzien onder de regels van 
de hippische federatie van het organiserende gastland (Zweden) altijd bereid U meer informatie te verstrekken indien er vragen 
en de FEI reglementen. zijn over inschrijvingsmogelijkheden. Ook kunt U zich wenden 
De Zweedse organisatie schrijft in hetzelfde weekend ook het tot C.Modderman; modderm3@planet.nl
Zweedse Nationale Kampioenschap uit en biedt ook interna-
tionale wedstrijden aan op B-niveau. Let op, het Europese Wij spreken de hoop uit een geslaagd Europees Kampioenschap 
Kampioenschap is uitsluitend op A-niveau. te mogen meemaken in een zeer gastvrij en sportief land als 
De organisator de Heer Göran Ericsson, g.ericsson@telia.com, is Zweden.
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Commissie van Gebruik van het Arabisch Volbloedpaarden 
Stamboek is benieuwd of er leden/donateurs van het AVS 
interesse hebben om deel te nemen aan een sportief en 
gezellig activiteitenweekend op Manege de Achterhoek in 
IJzerlo!

De 9e Europese Kampioenschappen zijn 
gepland in Zweden in Bökeberg, Svedala, 
25 km verwijderd van Malmö, zie websites 
www.ahis.se en www.ecaho-ec-2010.se 
voor meer informatie.
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H
heeft dan nog geen zin.  Door Reinanda Haverkamp
Het is handig om het land te slepen voor u het gaat bemesten. 

Het voorjaar komt eraan! Met behulp van een weidesleep achter de auto, trekker, tuin-
De natte dagen zijn bijna voorbij en dat is te merken aan trekker of misschien wel achter uw eigen paard worden alle 
de weilanden.  Kale modderige vorstplekken en vertrapt gras, molshopen en oneffenheden zoveel mogelijk glad gestreken. 
dat is het beeld wat de winter heeft achtergelaten. Om te Dit is zeker belangrijk als je een perceel later wilt hooien. 
zorgen dat het gras weer gaat groeien en gezond blijft, moet Immers, als er dan molshopen zijn en de grond is ongelijk krijg 
er nu het nodige onderhoud worden gepleegd. je later zand in je hooi. 
Het goed onderhouden van een paardenwei, zoals slepen, Niet alleen het weiland zelf, ook de afrasteringen zijn een punt 
bemesten, doorzaaien, maaien en het controleren en zo nodig van aandacht. Laat het paard of pony liefst niet het hele jaar op 
repareren van de afrastering vraagt de nodige aandacht. Per slot hetzelfde stuk lopen, maar zorg voor tussenafrasteringen, zodat 
van rekening is het gras de voedingsbron van de paarden en het land af en toe rust krijgt. Maak dan bij voorkeur wat 
moet de wei zo zijn ingericht dat paarden en pony's er veilig in langere percelen, liever dan kleine vierkantjes, zodat het paard 
kunnen lopen. nog even de benen kan strekken. 
Een jaarplanning vergemakkelijkt  adequaat weidebeheer. Controleer of de palen nog goed zijn, of dat er misschien een 
Op welk perceel wilt u de jonge paarden weiden, waar de aantal vervangen moeten worden. Ook kapotte isolatoren 
drachtige dieren en welk perceel wilt u hooien? Ook wanneer u worden vervangen en het draad opnieuw gespannen. Glad 
slechts een klein stukje land heeft draad met daartussen spanners, blijft 
is het handig om een planning te ook bij wisselende temperaturen, op 
maken. spanning. Mocht in paniek of uit 
Vroeger wilden de boeren op onstuimigheid door het draad heen 
1 februari al het vee van de weide lopen, laat de spanner los en heb je 
hebben. Immers, dat is het geen nare draadwonden. Een nette 
moment dat het gras weer begint afrastering is een mooi beeld in het 
te groeien, dus dan moesten ook landschap.
de paarden en pony's van de Tussenafrasteringen van lint kunnen 
koeienwei. Vanaf die datum kan best netjes zijn als ze correct geplaatst 
het land ook weer bemest worden en strak gespannen zijn. Kies even-
met vaste mest of worden tueel voor donkere prikpalen en 
geïnjecteerd. Kunstmest strooien donker koord. Gemakkelijk kunstmest uitstrooien achter uw auto
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Bemesten
Voor u gaat bemesten is het slim om eerst een bodemmonster 
te (laten) nemen; na analyse van dit monster kan een 
bemestingsplan op maat worden opgesteld. Een monster 
nemen kost rond de 60 euro. Met de informatie die u daarmee 
verkrijgt weet u precies welke meststoffen u moet gebruiken om 
de bodem weer in balans te brengen.
Magnesium en natrium verdienen in een paardenwei extra 
aandacht. Magnesium is een belangrijke bouwsteen voor het 
bladgroen, waaraan  vooral sportpaarden veel behoefte hebben.  
Natrium geeft het gras een lekkere smaak.
Veel voorkomend euvel bij een paardenwei is dat de PH waarde 
te laag is; de bodem is verzuurd. Door kalk te strooien in het 
najaar zal de bodem weer op een normale PH waarde komen.
Dierlijke mest maakt de bodem zeer vruchtbaar, maar heeft een 
hoog kalium gehalte en dat maakt dat het gras magnesium en 
andere sporenelementen die belangrijk zijn voor het paard niet 
goed kan opnemen. Beperk daarom het gebruik van dierlijke 
mest;  10 kuub per hectare is echt voldoende. U kunt het beste 
kiezen voor rundveemest, omdat dit het beste aansluit bij de 
behoeftes van de paardenwei. Loonwerkers kunnen dierlijke 
mest vaak gratis aanleveren omdat veel boeren met een 
mestoverschot zitten.
Ook is het vaak mogelijk om paardenmest te “ruilen”  met
een boer uit de buurt. Hij rijdt de paardenmest uit over zijn 
land en brengt dan rundermest terug. 
Kunstmest is heel gemakkelijk in het gebruik en wordt vaak 
gestrooid in de paardenwei, zeker bij kleine percelen die niet 
toegankelijk zijn voor de injecteur. Het is raadzaam om in 
plaats van de  'normale' kunstmest een langzaam werkende 
soort  te gebruiken, waarbij de stikstof langzaam vrij komt.  
Wordt dierlijke mest doorgaans al vroeg in het voorjaar, 
vanaf 1 februari uitgereden, kunstmest kunt u beter wat 
later strooien, vanaf 1 april. 
Tien dagen na bemesting kunnen de paarden weer op het 
weiland. Eerder is niet aan te raden; de paarden vinden 
het gras niet lekker en als ze wel grazen halen ze net de 
groeipunten weer weg. 
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Herinzaai kan het beste in het  voor- en najaar. Een klus voor Wormen
de loonwerker. Met een cultivator kunnen storende lagen kapot Bij het weidebeheer is het belangrijk om rekening te houden 
gemaakt worden, waardoor waterafvoer wordt verbeterd. Na met de wormbesmetting. Laat indien mogelijk het land 
het ploegen of spitten van het land kan het land vlak of licht afwisselend begrazen door paarden, koeien en schapen. 
rond gelegd worden. Een grondonderzoek laat zien op de pH De wormeitjes van de ene diersoort ontwikkelen zich niet bij 
waarde en mineralenvoorziening nog op orde is en u kunt gaan het andere soort. Dagelijks de mest uit het land weghalen helpt 
inzaaien. Het zaad moet in de vochtige grond liggen anders ook om een wormbesmetting te voorkomen. De ideale situatie 
kiemt het niet. Gras kiemt het best bij een zaaidiepte van 1 tot is het land afwisselend te beweiden tot het gras op is, dan mooi 
1,5 cm, en met voldoende vocht. vlak te trekken, vervolgens het gras te laten groeien en dan te 
Mocht u deze methode te duur vinden, of is het perceel nog maaien. Dit is goed voor de zode, die wordt namelijk vertrapt 
vlak genoeg, dan kunt u ook doorzaaien. Er wordt dan graszaad door de paardenhoeven. Door het maaien kan dit weer 
bij de bestaande grasmat ingezaaid. Eerst wordt er gemaaid, aansterken en je kunt het gras als hooi gebruiken. Bij hooien 
waarna men de grond losmaakt met een eg, sleep of hark. krijgen de grassen de kans uit te groeien en uit te zaaien. 
U kunt zaaien met behulp van een kunstmeststrooier; na het Tevens heb je na het hooien weer een mooi wormvrij weiland.
doorzaaien moet het land  worden gerold. Na twee tot drie 
weken kunnen de paarden weer op het land. Gebruik bij het Doorzaaien
doorzaaien van het weiland graszaad dat bestemd is voor De wei is een van de belangrijkste voedingsbronnen van het 
paardenweides. De 'normale' graszaadmengsels zijn gemaakt paard. Zeker wanneer het dier dag en nacht op de wei staat, 
voor een snelle productie van gras. Dit is ideaal voor de moet deze voldoende voedingsstoffen bevatten. Een dichte 
productie van koeienmelk maar voor paarden is het te eiwitrijk. grasmat voorkomt opname van zand, wat voor darmkolieken 
Ook hebben de grasmengsels een eenzijdig samenstelling zorgt. Maar ook in het hooi komt de kwaliteit van het gras 
waardoor het minder geschikt is. Paarden hebben een goede terug. Onder normale omstandigheden dient de grasmat eens 
structuur in het gras nodig. Het beste voor de paardenwei is een in de vijf tot tien jaar te  worden doorgezaaid. Wel is het 
grasmengsel van Engels raaigras, veldbeemdgras, roodzwenk en verstandig kale plekken jaarlijks door te zaaien. Dit om de 
timotheegras. Barenbrug selecteert binnen deze soorten en vestiging van (soms giftige) onkruiden en slechte grassen 
wordt op ras nivo gekeken welke rassen zeer geschikt zijn voor: (kweek en tuintjesgras) te voorkomen. Doorzaaien kan het best 
betreding, laag fructaangehalte, structuur en standvastigheid en vanaf eind februari als de weide bewerkbaar is. Zijn er veel kale 
voederwaarde. plekken, dan is machinaal vernieuwen verstandig en schakel 
Koeien snijden met de tong het gras hoog af, paarden grazen dan de loonwerker in. Veel loonwerkers hebben speciale 
het kort. Daardoor eten ze het groeipuntje op, zodat het gras doorzaaimachines die het beste resultaat geven. Zijn er weinig 
minder snel aangroeit. Een goed grasmengsel voor paarden open plekken dan  kunt u zelf los harken en doorzaaien 
bevat een heel laag groeipunt zodat het gras weer snel kan (10 gram per vierkante meter) en dan het gras weer 
aangroeien. Ook is de fructaan (suiker)index laag, hetgeen onderharken. Voer de bemesting dan 2 weken na de zaai uit . 
hoefbevangenheid helpt voorkomen. 

Onkruid
Bij een juiste bemesting en mineralenbalans krijgt onkruid 
minder kans. Probeer zoveel mogelijk met de hand het onkruid 
te bestrijden. Met een onkruidsteker, een mooie Engelse 
uitvinding, verwijder je ook de wortel. Ook een onkruid-
brander, een apparaat waarmee je het onkruid “verbrandt”, kan 
goede diensten bewijzen. Op kleine percelen zijn ze heel goed 
bruikbaar en je hoeft geen gif te gebruiken. 
Op het moment dat ik dit verhaal schrijf kijk ik naar buiten en 
is het -8. Er ligt sneeuw en het ziet er troosteloos uit. Maar met 
het schrijven begint het al te kriebelen. Ik breng straks mijn 
tractor en mijn kunstmeststrooier maar vast naar de 
onderhoudsmonteur. En bestel weer isolatoren en nieuw lint. 
Want… het is zo weer tijd om aan het werk te gaan.
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Eindelijk is omgeving Amsterdam 
aan de beurt voor een dressuurclinic! 
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CCommissie van Gebruik van het Arabische 
Volbloed paarden Stamboek organiseert op 
Zondag 18 april 2010 bij manege De Groene 
Heuvel in Velsen-Zuid een leerzame dressuur-
clinic o.l.v. Nico Verwer. Informatie over deze 
zeer ervaren dressuurspecialist kun je vinden op: 
http://www.nicoverwer.nl

De clinic is bedoeld voor combinaties met enige 
wedstrijdervaring of met de ambitie om binnenkort 
te starten. Ruim drie kwartier zal Nico Verwer twee 
combinaties tegelijk van overeenstemmend niveau 
onder de loep nemen en waardevolle instructies geven. 

De locatie is centraal gelegen en gemakkelijk bereikbaar. VarioHippiQue. Voor info en inschrijving kunt je bellen 
Wij mogen gebruik maken van de binnenmanege, met Peter van Haaster op : 06 - 113 54 206 of mailen naar: 
waardoor we niet afhankelijk zijn van het weer. Er is een p.haaster3@chello.nl 
tribune aanwezig en een kantine voor een hapje en een drankje. 
De instructeur zal gebruik maken van een head set en speakers, Meer informatie over de locatie en een routebeschrijving 
waardoor het ook leerzaam en leuk is voor toeschouwers. is te vinden op: http://www.manegedegroeneheuvel.nl/

De inschrijfkosten voor de clinic zijn € 30,00. 
Tijdens de clinic zal er op het buitenterrein een open Je kunt je opgeven bij Marijke Slok Soede. 
KNHS dressuurwedstrijd worden gehouden B tot en met Z. Stuur een e-mail aan: m.sloksoede@hotmail.com of 
Die wordt georganiseerd door De Kanaalruiters en bel 06-22998116 / 0578-697788. 

B
Binnenkort komt er een nieuwe uitgave van het blad t.b.v. 
de promotie van het Arabisch Volbloed paard. 
Zoals altijd zal “ons ras” in al zijn veelzijdigheid beschreven 
worden. Alle disciplines waar Arabische Volbloeden ingezet 

worden zullen de revue passeren. Dit alles begeleid door 
de benodigde achtergrondinformatie en een stukje 

geschiedenis. 

Het promotieblad is vooral bedoeld om mensen, nog 
onbekend met het Arabisch volbloed paard, kennis te 

laten maken en te enthousiasmeren voor het ras. 
Het zal dan ook ingezet worden op diverse paarden-
evenementen zoals Equirience, Horse Event etc. 
Daarnaast zal tijdens alle evenementen van het AVS 

beschikbaar zijn voor belangstellenden. 

Nieuw is dat het voor het eerst mogelijk zal zijn 
om erin te adverteren, de tarieven zijn gelijk 

aan die voor advertenties in het Magazine.
Indien u interesse heeft kunt u uw 

advertenties inleveren tot 21 april.
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DDe laatste jaren werd er geen jaaroverzicht meer geplaatst in het Volbloed-forum. Anderen zitten nog vol spanning te wachten. 
Magazine van de geboren veulens en verkochte dekkingen. In Want paardenfokken is echt niet zo eenvoudig als het voor 
deze moderne tijd ging het bestuur er vanuit dat het voldoende buitenstaanders soms lijkt. Het is vaak lang wikken en wegen 
zou zijn om die gegevens alleen op de website te publiceren. om tot een hengstenkeuze te komen en het resultaat kan ook 
Toch blijken er zich nog behoorlijk wat “ouderwetse types” voor ervaren fokkers nog steeds heel verrassend zijn. Dan de 
onder onze leden te bevinden die het veel prettiger vinden om bevalling en de eerste leuke maar ook zeer spannende dagen 
dat op papier te zien. En nee, dat waren echt niet allemaal 60- daarna. Eigenlijk gaat het bijna altijd goed maar dat het ook 
plussers. Hierbij dus het overzicht van de geboren veulens in mis kan gaan is vorig jaar voor een aantal leden pijnlijk 
2009 en verkochte dekkingen van de Nederlands geregistreerde duidelijk geworden. Wij hopen voor die mensen dat 2010 het 
dekhengsten. ruimschoots goed zal maken.
Ondertussen zijn de eerste veulens al geboren en hebben we Verder wensen wij iedereen veel geluk en gezondheid voor hun 
een aantal kunnen bewonderen via de foto's op het Arabisch paarden en henzelf toe!
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DDe laatste jaren werd er geen jaaroverzicht meer geplaatst in het Volbloed-forum. Anderen zitten nog vol spanning te wachten. 
Magazine van de geboren veulens en verkochte dekkingen. In Want paardenfokken is echt niet zo eenvoudig als het voor 
deze moderne tijd ging het bestuur er vanuit dat het voldoende buitenstaanders soms lijkt. Het is vaak lang wikken en wegen 
zou zijn om die gegevens alleen op de website te publiceren. om tot een hengstenkeuze te komen en het resultaat kan ook 
Toch blijken er zich nog behoorlijk wat “ouderwetse types” voor ervaren fokkers nog steeds heel verrassend zijn. Dan de 
onder onze leden te bevinden die het veel prettiger vinden om bevalling en de eerste leuke maar ook zeer spannende dagen 
dat op papier te zien. En nee, dat waren echt niet allemaal 60- daarna. Eigenlijk gaat het bijna altijd goed maar dat het ook 
plussers. Hierbij dus het overzicht van de geboren veulens in mis kan gaan is vorig jaar voor een aantal leden pijnlijk 
2009 en verkochte dekkingen van de Nederlands geregistreerde duidelijk geworden. Wij hopen voor die mensen dat 2010 het 
dekhengsten. ruimschoots goed zal maken.
Ondertussen zijn de eerste veulens al geboren en hebben we Verder wensen wij iedereen veel geluk en gezondheid voor hun 
een aantal kunnen bewonderen via de foto's op het Arabisch paarden en henzelf toe!
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SLHT
AJA SHAKAKHAN X MEDNAIA V.BALATON

SShhaakkiill
Mooie, goedgebouwde hengst 
met uitstekende bewegingen. 
Shakil heeft een eerlijk, 
maar toch temperamentvol karakter. 

Meer informatie: 
Maarten Verheij en Agnes Heens 
Tel: 0348-551723 
E-mail: heens006@planet.nl

Showresultaten: 
- 1e plaats 2-jarige hengsten 
- Bronze Champion junior 
  hengsten, Raalte 2009  

Poker
Monogramm x Plisa by Probat

Een goed bewegende
1e premie hengst 
met een bijzonder 
goed karakter.

Poker is Z2 dressuur 
en loopt aangespannen.

Poker is CA-vrij.

Fam. Kubbe
’t Voorwerf 2, 1027 AC  Zunderdorp
Tel/Fax 0031 20 6368140 / GSM 0031 65 3238836
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V

IN MEMORIAM:
THIJS MERCUUR

Op 16 december 2009 hebben wij afscheid moeten nemen van Thjis Mercuur, een 
veelzijdig paardenman pur sang. Naast Friezen en rijpaarden bevolken de Arabische 
Volbloeds, waar zijn voorliefde naar uitging, de stallen in Langezwaag.

waarbij vooral de heer Den Hartog senior Door Joan de Mars
veel handel deed met Thijs, onder andere 
tijdens het Wereldkerstcircus 2009 in Vaak hebben we aan de keukentafel of in de stal met elkaar 
Carré liepen nog twee fokproducten van gesproken over fokkerij in het algemeen, maar ook vaak over 
Thijs mee, helaas heeft hij dat niet meer de fokkerij die ons na aan het hart lag, namelijk die van de 
meegekregen. Jeep Dijkstra, dorpsgenoot, Arabische Volbloed.
zelfde school en gezamenlijke liefde voor Het begon allemaal begin 70-er jaren met de halfbloed Arabier, 
het Arabische Volbloedpaard, kennen Idzerda-Kinda, de rijpony van Jeep, de zoon van Thijs. Deze 
elkaar meer dan 70 jaar.merrie bracht in 1978 van onze hengst Jaguar een veulen, 

die later Z-dressuur zou lopen.
Dat Thijs het gebruik van het Arabische Volbloedpaard hoog In 1975 werd de eerst Arabische Volbloed drachtig aangekocht 
in het vaandel had, werd niet alleen gezegd, maar ook in de bij familie Datema. In 1976 bracht zij na 12 maanden en 
praktijk gebracht. Zo is hij bestuurslid van de DARC geweest 2 dagen dracht een veulen. Deze merrie, uit Russische lijnen, 
en werden fokproducten, onder andere Starino, Akr, Paroeska, zou uitgroeien tot de stammoeder van 'Stal de Wyngaerden' 
Morelba, uitgebracht op de renbaan. Akr was de meest en tot op de dag van vandaag zijn er op het bedrijf nog vele 
succesvolle, met onder andere een reservekampioenschap. kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van haar 
Ook was hij trots op de door hem gefokte Paroeska, die met aanwezig. Op 23-jarige leeftijd overleed Ametad's Raswan.
Annelieke Stoop Z-dressuur werd en daarmee het prestatie-
predikaat verdiende. Als vertegenwoordiger van provincie De fokkerij van de Arabische Volbloedpaarden groeide gestaag, 
Friesland was hij met Starino aanwezig op de jubileumshow navraag bij het AVS leert dat Thijs in de loop der jaren het 
van het AVS.respectabele aantal van 103 zelfgefokte Arabische 
Jaren en jaren is Thijs ook lid geweest van de AVS Fokkerij-Volbloedpaarden heeft laten registreren. Voor Thijs was het 
commissie, waar hij zich hard maakte voor gebruik van het belangrijk, dat naast dat een Arabisch Volbloedpaard goed 
Arabische Volbloedpaard en samen met de andere leden een gebouwd en mooi moest zijn, het in ieder geval ook een 
strenger beleid voorstond en een predikatenstelsel voor gebruikspaard moest zijn. Ook in zijn hengstenkeuze hield 
Arabische Volbloedpaarden wist in te voeren. Navraag bij hij daar rekening mee.
mensen die met hem hebben gewerkt leverde unaniem dezelfde Verschillende goedgekeurde hengsten bevolkten de stallen 
conclusie, 'Een markante rustige man, met een eigen mening, in Langezwaag, de eigen gefokte Abernant en Starino en 
recht door zee, iemand van een man een man, een woord een de aangekochte Nagorny en zijn oogappel Akr. Familie Cohen 
woord.uit Arnhem was zeer gecharmeerd van Akr die ze zagen bij 

Rob den Hartog. Uiteindelijk kochten ze een drachtige merrie, 
Op 11 december is Thijs na een moeilijke laatste periode maar verloren Akr niet uit het oog en zo ontstond, nadat Thijs 
overleden in de Lytse Wyngaerden, de plek waar hij zo aan Akr had gekocht, tussen hen een warm contact.
verknocht was. Thijs ik vind het fijn en velen met mij denk ik, Thijs had talloze van deze contacten, enkele zeer oude; 
dat ik je heb mogen kennen.onder andere Sipke Luxwolde, Lex Wolffers die ongeveer 

10 jaar Thijs zijn paarden trainde. Ook familie den Hartog, 

Akr



avs magazine

31

Foto: Leonie de Vos

SLHT
AJA SHAKAKHAN X MEDNAIA V.BALATON

SShhaakkiill
Mooie, goedgebouwde hengst 
met uitstekende bewegingen. 
Shakil heeft een eerlijk, 
maar toch temperamentvol karakter. 

Meer informatie: 
Maarten Verheij en Agnes Heens 
Tel: 0348-551723 
E-mail: heens006@planet.nl

Showresultaten: 
- 1e plaats 2-jarige hengsten 
- Bronze Champion junior 
  hengsten, Raalte 2009  

Poker
Monogramm x Plisa by Probat

Een goed bewegende
1e premie hengst 
met een bijzonder 
goed karakter.

Poker is Z2 dressuur 
en loopt aangespannen.

Poker is CA-vrij.

Fam. Kubbe
’t Voorwerf 2, 1027 AC  Zunderdorp
Tel/Fax 0031 20 6368140 / GSM 0031 65 3238836

30

avs magazine

V

IN MEMORIAM:
THIJS MERCUUR

Op 16 december 2009 hebben wij afscheid moeten nemen van Thjis Mercuur, een 
veelzijdig paardenman pur sang. Naast Friezen en rijpaarden bevolken de Arabische 
Volbloeds, waar zijn voorliefde naar uitging, de stallen in Langezwaag.

waarbij vooral de heer Den Hartog senior Door Joan de Mars
veel handel deed met Thijs, onder andere 
tijdens het Wereldkerstcircus 2009 in Vaak hebben we aan de keukentafel of in de stal met elkaar 
Carré liepen nog twee fokproducten van gesproken over fokkerij in het algemeen, maar ook vaak over 
Thijs mee, helaas heeft hij dat niet meer de fokkerij die ons na aan het hart lag, namelijk die van de 
meegekregen. Jeep Dijkstra, dorpsgenoot, Arabische Volbloed.
zelfde school en gezamenlijke liefde voor Het begon allemaal begin 70-er jaren met de halfbloed Arabier, 
het Arabische Volbloedpaard, kennen Idzerda-Kinda, de rijpony van Jeep, de zoon van Thijs. Deze 
elkaar meer dan 70 jaar.merrie bracht in 1978 van onze hengst Jaguar een veulen, 

die later Z-dressuur zou lopen.
Dat Thijs het gebruik van het Arabische Volbloedpaard hoog In 1975 werd de eerst Arabische Volbloed drachtig aangekocht 
in het vaandel had, werd niet alleen gezegd, maar ook in de bij familie Datema. In 1976 bracht zij na 12 maanden en 
praktijk gebracht. Zo is hij bestuurslid van de DARC geweest 2 dagen dracht een veulen. Deze merrie, uit Russische lijnen, 
en werden fokproducten, onder andere Starino, Akr, Paroeska, zou uitgroeien tot de stammoeder van 'Stal de Wyngaerden' 
Morelba, uitgebracht op de renbaan. Akr was de meest en tot op de dag van vandaag zijn er op het bedrijf nog vele 
succesvolle, met onder andere een reservekampioenschap. kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van haar 
Ook was hij trots op de door hem gefokte Paroeska, die met aanwezig. Op 23-jarige leeftijd overleed Ametad's Raswan.
Annelieke Stoop Z-dressuur werd en daarmee het prestatie-
predikaat verdiende. Als vertegenwoordiger van provincie De fokkerij van de Arabische Volbloedpaarden groeide gestaag, 
Friesland was hij met Starino aanwezig op de jubileumshow navraag bij het AVS leert dat Thijs in de loop der jaren het 
van het AVS.respectabele aantal van 103 zelfgefokte Arabische 
Jaren en jaren is Thijs ook lid geweest van de AVS Fokkerij-Volbloedpaarden heeft laten registreren. Voor Thijs was het 
commissie, waar hij zich hard maakte voor gebruik van het belangrijk, dat naast dat een Arabisch Volbloedpaard goed 
Arabische Volbloedpaard en samen met de andere leden een gebouwd en mooi moest zijn, het in ieder geval ook een 
strenger beleid voorstond en een predikatenstelsel voor gebruikspaard moest zijn. Ook in zijn hengstenkeuze hield 
Arabische Volbloedpaarden wist in te voeren. Navraag bij hij daar rekening mee.
mensen die met hem hebben gewerkt leverde unaniem dezelfde Verschillende goedgekeurde hengsten bevolkten de stallen 
conclusie, 'Een markante rustige man, met een eigen mening, in Langezwaag, de eigen gefokte Abernant en Starino en 
recht door zee, iemand van een man een man, een woord een de aangekochte Nagorny en zijn oogappel Akr. Familie Cohen 
woord.uit Arnhem was zeer gecharmeerd van Akr die ze zagen bij 

Rob den Hartog. Uiteindelijk kochten ze een drachtige merrie, 
Op 11 december is Thijs na een moeilijke laatste periode maar verloren Akr niet uit het oog en zo ontstond, nadat Thijs 
overleden in de Lytse Wyngaerden, de plek waar hij zo aan Akr had gekocht, tussen hen een warm contact.
verknocht was. Thijs ik vind het fijn en velen met mij denk ik, Thijs had talloze van deze contacten, enkele zeer oude; 
dat ik je heb mogen kennen.onder andere Sipke Luxwolde, Lex Wolffers die ongeveer 

10 jaar Thijs zijn paarden trainde. Ook familie den Hartog, 

Akr



een halfbloed van de Crabbet-hengst Racinda. Later kocht hij Rector's Ramino (v.El Amin) werd hij Belgisch kampioen en 
een Crabbetmerrie, ook van Racinda en liet deze merrie dekken met Bess Gitana (v.Ibn Estasha) behaalde hij de titel Best of 
door Esta Ghalil (Ibn Estasha x Sadika) Uit deze combinatie Show op de Egyptian Event tijdens de Emerald Trophy. 
werd Ibn Esta Ghalil geboren, een hengst waarmee Peter veel in Op de Nederlandse keuringen kennen wij Peter vooral als 
de ring te zien is geweest en die als driejarige werd voorbrenger van de paarden van de Kossack Stud. Voor de 
goedgekeurd. Kossack Stud behaalde hij zes de klassewinst en vier 

kampioenschappen op de nationale keuring. Zijn laatste 
“Zo is het voorbrengen een beetje begonnen,” vertelt Peter.  succes is het behalen van een eerste premie op de Belgische 
“Wij gingen naar de keuringen en keken een beetje af wat de hengstenkeuring Flaxman's Earl Grey. 
andere voorbrengers deden.” Met wij doelt Peter op zichzelf 
en Phillippe Hosay, ook trainer/voorbrenger en bekend gezicht 
in de showring. Ze waren klasgenoten en gingen samen naar 
de keuringen. Peter maakte zijn opleiding als timmerman af 
maar bleef naar keuringen gaan, en werd ook regelmatig 
gevraagd of hij een paard van een ander voor wilde brengen. 
Dat deed hij graag! 
Toen hij op een reünie van school zijn vriend Phillippe weer 
zag na lange tijd, bleek dat de twee nog steeds een gezamenlijke 
hobby hadden en dat was het trainen en voorbrengen van 
Arabieren. Samen begonnen ze een kleine trainingsstal en 
fokte ook af en toe hun eigen veulens. Steeds vaker was hij 
succesvol in de showring en na een stage van drie maanden 
bij de vermaarde trainer Fernando Poli werd hij gevraagd 
om in 1997 bij Swatam Arabians van James Swanepoel te 
komen werken. 

Hij hing zijn hamer aan de wilgen om fulltime met Arabieren 
te gaan werken. In deze tijd was hij zeer succesvol met de 
hengst A.S. Natsir Apal (Ibn Estasha x Saskia R.J.) die hij onder Voor het komende showseizoen zijn al paarden aangemeld 
meer naar het jeugdkampioenschap in Towerlands bracht, het uit vijf verschillende landen. Peter vertelt over zijn 
Europees reserve kampioenschap en het Belgisch nationaal trainingsmethode: ”De meeste paarden worden 
kampioenschap. Ook behaalde hij vele successen met de geconditioneerd in de trainingsmolen, afgewisseld met het 
welbekende Psytadel (Padron's Psyche x Bint Bey Shah). werken aan de hand en ook is er regelmatig om los in de 
James wilde graag een goed showpaard en ging samen met manege de paarden spelenderwijs beweging te geven. 
Peter naar Mid-West Arabians in de Verenigde Staten. Een paard moet happy zijn om goed te kunnen presteren 
In eerste instantie hadden ze een ander paard op het oog, op de shows”.  
maar hun ook viel op een bruin jaarlinghengstje. Wat een 
goede keuze James en Peter hebben gemaakt is inmiddels Ondertussen geniet Peter ook nog steeds van zijn eigen 
gebleken. Psytadel won als jaarling met Peter zijn eerste show paarden die bij hem thuis staan. In de stallen staan twee 
in België en werd ook klassenwinnaar in Aken. Welshpony's waar Peter's kinderen mee rijden, ook in 

competitieverband, het rijpaard van zijn vrouw Heidi 
Na drie jaar met plezier te hebben gewerkt bij Swatam Arabians (een ruin van Psytadel) en Peter's fokmerrie Estarda 
kocht Peter zijn eigen boerderij en ging weer werken als (v.Ekstern). Estarda is een eigen fokproduct en momenteel 
timmerman. Toch bleef hij in die tijd paarden voorbrengen en heeft ze een merrieveulen aan de voet van Borsalino K 
fokte zelf ook regelmatig een veulentje. Toen Christine Jamar (v.Encore Ali) Peter is buitengewoon content met veulen 
van Jadem Arabians uit het Belgische Balen hem vroeg voor Alexiah en hoopt zijn fokproduct nog eens te kunnen
haar de komen werken kon Peter geen nee zeggen. Het gaf showen. 
hem de kans te werken met een aantal geweldige paarden en 
weer vele successen te behalen in de showring. 
Zo won Peter met de hengst Vangelis (v.Ekstern) zijn zware 
klasse in Aken en ook met Gaspar (v.Emigrant) en Grafik 
(v.Eukaliptus) was hij op elke grote Europese show te zien en 
vaak met succes. Hij showde de Poolse hengst Pesal (v.Partner) 
van Klarenbeek Arabians naar de klassewinst op het E.K. in 
Verona met de hoogste punten van de show. 

In januari 2008 zochten Helen en Kay Hennekens een trainer 
voor hun pas gebouwde trainingscomplex en na de nodige 
overwegingen besloot Peter toch weer als fulltime trainer aan 
de slag te gaan. Met succes, dat mag worden gezegd. Met 
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Peter benadrukt dat het belang van ruwvoer voor 
showpaarden vaak wordt onderschat. Om een paard mooi 
in conditie te krijgen en te houden is voldoende hooi van 
een goede kwaliteit net zo belangrijk als krachtvoer.  
Uw paard ziet er op zijn best uit als de balans tussen beide 
goed is.
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TRAINERS
TIP:

Peter Wilms met
Flaxmans Rabdan

O
Door Ellen de Man

Ondertussen maak ik een 
praatje met Helen Hennekens, 
die samen met haar man Kay 
stoeterij Molenveld beheert in 
het Belgische Brecht, net over 
de grens bij Breda. Deze 
stoeterij, beter bekent als 
Flaxman Arabians, heeft sinds 
begin 2008 een nieuw 
trainingsgedeelte, met 12 
boxen, een schitterende 
trainingsmolen, solarium, 
binnenmanege, diverse 
buitenpaddocks en natuurlijk 
ruim voldoende weide. De 
nieuwste aanwinst is een 
schitterende Scania veewagen 
waarin de paarden aan niks 
ontbreekt. 

Als trainer is twee jaar geleden 
de veertigjarige 
Peter Wilms aangetrokken. Ik 
vraag hem als eerste of hij van 
huis uit zijn liefde voor 
paarden heeft meegekregen hij 
schiet gelijk in de lach. “Nee 
hoor, helemaal niet. Het enige 
dat er bij ons thuis in kwam 
was een goudvis. Toen ik als 
veertienjarig jochie van mijn 
eigen geld een schaap kocht 
moest ik hem de volgende dag 
terug brengen omdat ie de hele 
dag blaatte. Dus ik met mijn 
schaap aan een touwtje terug 
naar de boer…” 
Met paarden kwam hij in 
aanraking door een 
vriendinnetje dat in de buurt 
woonde. Die had een eigen 
paard, toevallig een Volbloed 
Arabier. In 1987 kocht Peter 
voor zijn eerste eigen paardje, 

TRAINERS IN THE PICTURE:
PETER WILMS

De ijzeren poort zwaait open en ik wordt vrolijk begroet door vier 
Labradors. Peter komt me tegemoet lopen en vraag of ik nog even 
tien minuutjes heb, want zoals het een echte paardenman 
betaamt….de paarden gaan voor. 
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33

Peter benadrukt dat het belang van ruwvoer voor 
showpaarden vaak wordt onderschat. Om een paard mooi 
in conditie te krijgen en te houden is voldoende hooi van 
een goede kwaliteit net zo belangrijk als krachtvoer.  
Uw paard ziet er op zijn best uit als de balans tussen beide 
goed is.
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TRAINERS
TIP:

Peter Wilms met
Flaxmans Rabdan

O
Door Ellen de Man

Ondertussen maak ik een 
praatje met Helen Hennekens, 
die samen met haar man Kay 
stoeterij Molenveld beheert in 
het Belgische Brecht, net over 
de grens bij Breda. Deze 
stoeterij, beter bekent als 
Flaxman Arabians, heeft sinds 
begin 2008 een nieuw 
trainingsgedeelte, met 12 
boxen, een schitterende 
trainingsmolen, solarium, 
binnenmanege, diverse 
buitenpaddocks en natuurlijk 
ruim voldoende weide. De 
nieuwste aanwinst is een 
schitterende Scania veewagen 
waarin de paarden aan niks 
ontbreekt. 

Als trainer is twee jaar geleden 
de veertigjarige 
Peter Wilms aangetrokken. Ik 
vraag hem als eerste of hij van 
huis uit zijn liefde voor 
paarden heeft meegekregen hij 
schiet gelijk in de lach. “Nee 
hoor, helemaal niet. Het enige 
dat er bij ons thuis in kwam 
was een goudvis. Toen ik als 
veertienjarig jochie van mijn 
eigen geld een schaap kocht 
moest ik hem de volgende dag 
terug brengen omdat ie de hele 
dag blaatte. Dus ik met mijn 
schaap aan een touwtje terug 
naar de boer…” 
Met paarden kwam hij in 
aanraking door een 
vriendinnetje dat in de buurt 
woonde. Die had een eigen 
paard, toevallig een Volbloed 
Arabier. In 1987 kocht Peter 
voor zijn eerste eigen paardje, 

TRAINERS IN THE PICTURE:
PETER WILMS

De ijzeren poort zwaait open en ik wordt vrolijk begroet door vier 
Labradors. Peter komt me tegemoet lopen en vraag of ik nog even 
tien minuutjes heb, want zoals het een echte paardenman 
betaamt….de paarden gaan voor. 
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Door Gideon Reisel wordt het ongelukje vaak als de oorzaak gezien van het 
probleem. Een CA-lijder heeft slechte controle over het 

WAT IS CA? uitvoeren van bewegingen en heeft moeite met het beoordelen 
Cerebellaire Abiotrophy (CA), is een aandoening waarbij van de afstand tot een object. Ze schrikken vaak snel en lijken 
“Purkinje” cellen in de kleine hersenen, die de coördinatie soms paniekerig of hyperactief.  
beïnvloeden, afsterven en permanent verloren gaan. Wanneer het paard opgroeit in een bekende omgeving, 
Met een ondermaatse hoeveelheid Purkinje cellen verliest kan hij zich aanpassen aan die omgeving en zijn eigen 
het paard het vermogen om bewegingen subtiel te starten beperkingen, wat valse tekenen van verbetering zijn.  
en te remmen. Het gevolg is tremoren (spiertrilling) bij Verandering van omgeving zal snel leiden tot nieuwe 
opstarten en stoppen en overdreven uitvoering van de ongelukjes. 
bewegingen zelf, waardoor evenwicht en coördinatie Paarden met CA worden vaak gemisdiagnostiseerd als 
bemoeilijkt worden. 'Wobblers', wat echter een aandoening is van het ruggenmerg 
De cellen beginnen, kort nadat het dier is geboren is, al af te is en niet van de kleine hersenen. Hoewel de klinische 
sterven maar meestal openbaren de eerste verschijnselen zich verschijnselen zeer typisch zijn, is de enige doorslaggevende 
pas wanneer het veulen rond de zes maanden oud is. In een bevestiging voor een diagnose van CA, een hersenautopsie 
klein aantal gevallen verloopt het ziektebeeld geleidelijker na euthanasie.
en is het dier veel ouder alvorens de eigenaar of verzorger 
iets afwijkends opvalt. Onderzoek naar CA loopt al sinds 1967 GENETISCH ONDERZOEK
en wordt na verschillende praktijkonderzoeken beschouwd Met de bevestiging van een autosomaal recessive vererving is de 
als autosomaal recessieve verervend, waarover later in dit volgende stap het vinden van de mutatie om dieren te kunnen 
artikel meer. identificeren als vrij, drager of lijder van CA. 

WAT ZIJN DE VERSCHIJNSELEN? Heeft een paard één gemuteerde (CA) gen, dan is dit dier 
Getroffen paarden worden meestal ogenschijnlijk gezond een “drager” maar zal daar niets van merken. Op het bij-
geboren, zonder klinische afwijkingen, en al vanaf zes weken behorende chromosoom ligt immers een 'gezond' gen dat 
na de geboorte maar in de meeste gevallen binnen achttien dominant is. 
maanden, worden de meest voorkomende verschijnselen van De “CA-Drager” is dus normaal en gezond, maar draagt wel de 
CA waargenomen zoals: genmutatie die tot CA kan leiden. 
- Hoofd tremor, zonder dat de hals of het lichaam meedoet, De “CA-Lijder” heeft van beide ouders het gemuteerde gen 

met name merkbaar als het dier geconcentreerd of op iets geërfd en heeft dus twee gemuteerde (CA) genen. Een CA-
gefocust is; lijder zal na verloop van tijd in meer of mindere mate voldoen 

- Tremoren van de spieren vooral bij het starten van een aan het klinische beeld van een Cerebellaire Abiotrophy. Het 
beweging (intentie-tremoren); overgrote deel wordt voor het eerste levensjaar geëuthanaseerd. 

- Ontbreken van een normale knipperreactie van het oog, 
hoewel ze heel goed kunnen zien; Een uitgebreid onderzoek naar identificatie van het defecte 

- Een onhandige, overdreven hoge voorbeenactie, wat gen ten behoeve van een directe DNA-test is in volle gang 
vooral bij het lopen over een obstakel tot uiting komt aan het UC Davis Veterinary Genetics Laboratory (VGL) 

- Steigeren en vervolgens de balans op de achterbenen in de Verenigde Staten. 
verliezen en (om)vallen; Dit onderzoek startte al in 1985 door wijlen Dr. Ann T. 

- Atactische gangen en een wijde stand van de (voor)benen Bowling, bekend auteur en geneticus. Vervolgens hebben 
om makkelijker balans te houden. Dr. Cecilia Penedo en haar assistent Leah Brault recent het 

chromosoom, waar het gemuteerde gen gelocaliseerd is, 
WAAROM WORDEN SOMMIGE PAARDEN FOUTIEF geïdentificeerd en hebben de huidige indirecte Marker 
GEDIAGNOSTISEERD? Scanning Test voor Cerebellaire Abiotrophy in de praktijk 
Vaak zullen deze paarden op jonge leeftijd een onhandig gebracht. Deze test is gebaseerd op bewezen gevallen van 
ongelukje krijgen, vallen of hun hoofd stoten. Omdat er dan CA lijderschap. 
soms nog geen overduidelijke verschijnselen zijn van CA, Tot op heden is de nauwkeurigheid van deze indirecte test hoog 

CEREBELLAIRE ABIOTROPHY (CA)
BIJ ARABISCHE VOLBLOEDPAARDEN 

Met de recente publicatie van het CA dragerschap van een aantal zeer 
invloedrijke hengsten, kampioenenverervers en internationale 
showwinnaars waaronder Marajj (Marwan Al Shaqab x RGA Kouress) 
en WH Justice (Magnum Psyche x Vona Sher Renea) is CA in één klap 
in het middelpunt van de belangstelling gekomen.
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Bob H.J. Wouda
Landgoed Het Berger Ven, Bergerweg 28

6085 AT     HORN (Limburg) -  NL
mobiel: 0031 (0) 6 307 27 117 Fax: 0031 (0) 84 73 37 722

email: hynderhoeve10@hetnet.nl

Straight Egyptian Arabian
SCID Free
Sire: Hadaya El Tareef  
(Imperial Imdal) x AK Elzahra Moniet 
(Ibn Moniet El Nefous)

Dam: Taja Moniet – Tajamone 
(Farazdac x Antaja)

2nd place Egyptian Classic Cup, 
Dillenburg 2006
5th place World Class Stallions, 
Egyptian Event USA 2003
4th place Dressage Level Test 3, 
USA 2002
Top 4th place Egyptian Event Ext. 
Spec. Straight Egyptians, USA 1999
7th place World Class Stallions, 
Egyptian Event, USA 1998

Zowel natuursprong als diepvriessperma / KI mogelijk.
Dekgeld: puur SE € 850,-- overig € 750,-- excl. 6% btw, vet en stamboekkosten.

Stalling merrie op station mogelijk. 
Vet begeleiding Dierenartsenpraktijk Someren / Ell te Limburg / NL 
Inseminatie d.t.v. Dr. Vet. W. v.d. Holst, Laarweg 15, Harskamp / NL

Ingeschreven bij het V.Z.A.P te Duitsland; Internationaal goedgekeurd tevens voor Australië. 
Prima sperma met rapport aanwezig. Verdere info op aanvraag.
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gebleken. Zoals het er nu naar uit ziet is men dichtbij een Via het AVS kan de CA-test worden aangevraagd. Deze test 
directe test op basis van de causale mutatie, maar met het kan dan worden uitgevoerd op basis van reeds bekend DNA 
ontdekken van de huidige test krijgen de fokkers van Arabische materiaal, waarop in het verleden het ouderschap van een dier 
Volbloedpaarden een nieuw wapen in handen in de strijd tegen is bepaald. 
deze erfelijke aandoening door verantwoorde keuzes te maken Alleen een uitslag van stalen waar ook de identiteit van het 
in de combinatie van ouderdieren. paard op is bepaald zal worden erkend door het stamboek. 

Deze identificatie is achteraf altijd nog mogelijk, indien 
gewenst.Ter illustratie hieronder een uitleg van de de verschillende 

mogelijke combinaties en de statistisch mogelijke uitkomsten 
bij autosomaal recessieve vererving: Uiteraard heeft ook het AVS bestuur een standpunt ingenomen 

ten aanzien van CA. In overleg met o.a. de AVS Fokkerij 
Mogelijke status van CA: adviescommissie, het genetisch laboratorium van Haeringen 

en het departement Gezondheidszorg Paard van de faculteit 
diergeneeskunde te Utrecht heeft het bestuur een weloverwogen 
voorstel geformuleerd wat (inmiddels) gepubliceerd zal staan 
op de AVS website en wat op de algemene ledenvergadering 
van 28 mei 2010 nader zal worden toegelicht door het bestuur, 
met  ondersteuning van de nodige experts, om als toekomstig 

Mogelijke combinaties en statistisch mogelijke uitkomsten: beleid inzake CA in stemming te brengen. 

Voor zeer uitgebreide informatie over CA, artikelen in 
diverse media, voorbeeldvideo's en ervaringen van fokkers 
van lijders en een lijst van ruim 1000, door eigenaren 
vrijwillig gepubliceerde uitslagen van de CA status van hun 
paarden, ga naar www.cerebellar-abiotrophy.org 

Referenties: 
- Dr. W. Van Haeringen, CEO VHL Genetics, Wageningen
- Dr. R.A. van Nieuwstadt, specialist Inwendige Ziekten 

van het Paard (KNMvD), 
Universitair Docent Departement Gezondheidszorg Paard

Inschrijfdata de AVS linkpagina of om in samenhang met sponsoring  
Wij wijzen er met klem op dat m.i.v. het showseizoen 2010 of een advertentie in het AVS Magazine een naar uw website 
strikt de hand zal worden gehouden aan uiterlijke inschrijfdata gelinkte advertentiebutton te verkrijgen.
van AVS shows. Ten overvloede vermelden wij dat u kosteloos 
uw inschrijving kunt terugtrekken voor het verstrijken van de Alle advertentie tarieven staan op de AVS website onder 
uiterlijke inschrijfdatum, geen reden om dus tot het laatste “downloads”.
moment te wachten. 
Terugtrekken na de uiterlijke inschrijfdatum mag uiteraard 
ook, echter dan bent u wel inschrijfkosten verschuldigd.

Informatie
Regelmatig wordt er naar het stamboekkantoor gebeld door 
mensen geïnteresseerd in de aanschaf van een Arabisch 
Volbloedpaard, stoeterij informatie of vragen over dekhengsten. 
In al deze gevallen is het kantoorpersoneel geïnstrueerd deze 
mensen door te verwijzen naar de AVS website voor deze 
informatie en specifieke namen van fokkers en/of stoeterijen 
worden niet genoemd.
Indien u dus gevonden wilt worden door deze mensen raden 
wij u aan om een naar uw website gelinkte banner te kopen op 

BELANGRIJKE INFO 
STAMBOEKKANTOOR

N/N = Normaal of Vrij Een vierde status, CA N/U kan bij de indirec-
te test nog voorkomen, wat zoveel betekent 
als ’onbekend’ omdat men geen status kan 
vaststellen middels de indirecte test. Deze 
paarden moeten de directe test afwachten.

N/CA = Drager

CA/CA = Lijder

Ouderdieren
N/N

100%

50%

25%

-

-

-

N/CA

-

50%

50%

100%

50%

-

CA/CA

-

-

25%

-

50%

100%

Nakomelingen

N/N x N/N

N/N x N/CA

N/CA x N/CA

N/N x CA/CA

N/CA x CA/CA

CA/CA X CA/CA
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AVS EVENEMENTENKALENDER 2010
21 maart 2010 18 t/m 20  juni 2010

26 juni 2010

27 juni 2010

3/4 juli 201011 april 2010 

14 augustus 201017 april 2010

28/29 augustus 2010

29 augustus 201024 en 25 april 2010

9 mei 2010

11/12 september 201013 mei 2010

12 september 2010

21 t/m 26 september 2010

16 mei 2010

25 t/m 26 september 2010

23 mei 2010

9/10 oktober 2010 

28 mei 2010

7 november 2010

12/13 juni 2010

DAWRA Clinic Horsemanship o.l.v. Astrid de Visser DAWRA Weekend, Laag Soeren

Arabian Horse Weekend, AVS KNHS Dressuurwedstrijd, 
Sint Oedenrode

Nationale C Show Zuid, Sint Oedenrode

DAWRA Western Snuffeldag o.l.v. Paulette Zorn

Nationale C Show Oost, RaalteAmateurkeuring, manege Groenendaal, Bunschoten

Arabissimo 2010, Renswoude

DAWRA Clinic ’Presteren onder druk’Sportweekend AVS KNHS Dressuur/Springen, IJzerlo

DAWRA Spring Show, Zeist

National Championship Show, ErmeloAVS Hemelvaartdressuur, Middenbeemster

DAWRA AVS Western Riding Cup 2010, Ermelo

NK Westernriding, incl. NK DAWRA
Nationale C Show West, Middenbeemster 

All Nations Cup, Show and Riding Competition, Aken
AVS NK Dressuur, Soest

Sportweekend, Sint Oedenrode 

Algemene Ledenvergadering 2010, Bunnik

DAWRA Fall Show i.c.m. WRAN, Beverwijk

Lowland Arabian Cup, Int. ECAHO-B Show, Exloo

27 maart 2010 

3 april 2010 

18 april 2010

11 september 2010

3 april 2010 

6/7 november 2010

6 juni 2010 

3 t/m 5 december 2010

Open dag Kooiker Arabians, vanaf 13.30 uur

Open Dag Kossack Stud
Vanaf 12:00 uur hengsten- en Veulenpresentaties

Emerald Trophy, Brecht

AVS Dressuurclinic o.l.v. Nico Verwer, Velsen-Zuid

 
AVS Dressuurclinic, Ermelo

Open Dag Kossack Stud
Vanaf 12:00 uur hengsten- en Veulenpresentaties

Europese kampioenschappen Show, Moorsele

DAWRA Clinic Trail / In Hand Trail 
o.l.v. Barry Schuurman

Wereldkampioenschappen Show, Salon du Cheval, Parijs
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deze erfelijke aandoening door verantwoorde keuzes te maken Alleen een uitslag van stalen waar ook de identiteit van het 
in de combinatie van ouderdieren. paard op is bepaald zal worden erkend door het stamboek. 

Deze identificatie is achteraf altijd nog mogelijk, indien 
gewenst.Ter illustratie hieronder een uitleg van de de verschillende 

mogelijke combinaties en de statistisch mogelijke uitkomsten 
bij autosomaal recessieve vererving: Uiteraard heeft ook het AVS bestuur een standpunt ingenomen 

ten aanzien van CA. In overleg met o.a. de AVS Fokkerij 
Mogelijke status van CA: adviescommissie, het genetisch laboratorium van Haeringen 

en het departement Gezondheidszorg Paard van de faculteit 
diergeneeskunde te Utrecht heeft het bestuur een weloverwogen 
voorstel geformuleerd wat (inmiddels) gepubliceerd zal staan 
op de AVS website en wat op de algemene ledenvergadering 
van 28 mei 2010 nader zal worden toegelicht door het bestuur, 
met  ondersteuning van de nodige experts, om als toekomstig 

Mogelijke combinaties en statistisch mogelijke uitkomsten: beleid inzake CA in stemming te brengen. 

Voor zeer uitgebreide informatie over CA, artikelen in 
diverse media, voorbeeldvideo's en ervaringen van fokkers 
van lijders en een lijst van ruim 1000, door eigenaren 
vrijwillig gepubliceerde uitslagen van de CA status van hun 
paarden, ga naar www.cerebellar-abiotrophy.org 

Referenties: 
- Dr. W. Van Haeringen, CEO VHL Genetics, Wageningen
- Dr. R.A. van Nieuwstadt, specialist Inwendige Ziekten 

van het Paard (KNMvD), 
Universitair Docent Departement Gezondheidszorg Paard

Inschrijfdata de AVS linkpagina of om in samenhang met sponsoring  
Wij wijzen er met klem op dat m.i.v. het showseizoen 2010 of een advertentie in het AVS Magazine een naar uw website 
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van AVS shows. Ten overvloede vermelden wij dat u kosteloos 
uw inschrijving kunt terugtrekken voor het verstrijken van de Alle advertentie tarieven staan op de AVS website onder 
uiterlijke inschrijfdatum, geen reden om dus tot het laatste “downloads”.
moment te wachten. 
Terugtrekken na de uiterlijke inschrijfdatum mag uiteraard 
ook, echter dan bent u wel inschrijfkosten verschuldigd.

Informatie
Regelmatig wordt er naar het stamboekkantoor gebeld door 
mensen geïnteresseerd in de aanschaf van een Arabisch 
Volbloedpaard, stoeterij informatie of vragen over dekhengsten. 
In al deze gevallen is het kantoorpersoneel geïnstrueerd deze 
mensen door te verwijzen naar de AVS website voor deze 
informatie en specifieke namen van fokkers en/of stoeterijen 
worden niet genoemd.
Indien u dus gevonden wilt worden door deze mensen raden 
wij u aan om een naar uw website gelinkte banner te kopen op 

BELANGRIJKE INFO 
STAMBOEKKANTOOR

N/N = Normaal of Vrij Een vierde status, CA N/U kan bij de indirec-
te test nog voorkomen, wat zoveel betekent 
als ’onbekend’ omdat men geen status kan 
vaststellen middels de indirecte test. Deze 
paarden moeten de directe test afwachten.
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AVS EVENEMENTENKALENDER 2010
21 maart 2010 18 t/m 20  juni 2010

26 juni 2010

27 juni 2010

3/4 juli 201011 april 2010 

14 augustus 201017 april 2010

28/29 augustus 2010

29 augustus 201024 en 25 april 2010

9 mei 2010

11/12 september 201013 mei 2010

12 september 2010

21 t/m 26 september 2010

16 mei 2010

25 t/m 26 september 2010

23 mei 2010

9/10 oktober 2010 

28 mei 2010

7 november 2010

12/13 juni 2010

DAWRA Clinic Horsemanship o.l.v. Astrid de Visser DAWRA Weekend, Laag Soeren

Arabian Horse Weekend, AVS KNHS Dressuurwedstrijd, 
Sint Oedenrode

Nationale C Show Zuid, Sint Oedenrode

DAWRA Western Snuffeldag o.l.v. Paulette Zorn

Nationale C Show Oost, RaalteAmateurkeuring, manege Groenendaal, Bunschoten

Arabissimo 2010, Renswoude

DAWRA Clinic ’Presteren onder druk’Sportweekend AVS KNHS Dressuur/Springen, IJzerlo

DAWRA Spring Show, Zeist

National Championship Show, ErmeloAVS Hemelvaartdressuur, Middenbeemster

DAWRA AVS Western Riding Cup 2010, Ermelo

NK Westernriding, incl. NK DAWRA
Nationale C Show West, Middenbeemster 

All Nations Cup, Show and Riding Competition, Aken
AVS NK Dressuur, Soest

Sportweekend, Sint Oedenrode 

Algemene Ledenvergadering 2010, Bunnik

DAWRA Fall Show i.c.m. WRAN, Beverwijk

Lowland Arabian Cup, Int. ECAHO-B Show, Exloo

27 maart 2010 

3 april 2010 

18 april 2010

11 september 2010

3 april 2010 

6/7 november 2010

6 juni 2010 

3 t/m 5 december 2010

Open dag Kooiker Arabians, vanaf 13.30 uur

Open Dag Kossack Stud
Vanaf 12:00 uur hengsten- en Veulenpresentaties

Emerald Trophy, Brecht

AVS Dressuurclinic o.l.v. Nico Verwer, Velsen-Zuid

 
AVS Dressuurclinic, Ermelo

Open Dag Kossack Stud
Vanaf 12:00 uur hengsten- en Veulenpresentaties

Europese kampioenschappen Show, Moorsele

DAWRA Clinic Trail / In Hand Trail 
o.l.v. Barry Schuurman

Wereldkampioenschappen Show, Salon du Cheval, Parijs
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BELANGRIJK

PAARDENMARKT
Aangeboden: 2,5 jarige 
schimmelhengst

Te koop of te lease: fraaie 
fokmerrie uit bijzondere 
endurance stamlijnen 

Bosrubber, alle soorten rubber voor uw stal, trailer, 
vrachtwagen etc. 

Gecertificeerd Paardentandarts Elles Hetem. 

v.Pladykt, m.Zaire HT. 
Verwachte stokmaat 1.56 m. 
Zeer fraai gebouwd. Veel
temperament, veel in de 
hand geweest.
Telefoon 06 - 46 404152
E-mail: 
lterschure@gmail.com

Te koop (€ 2.000,-) of te 
lease (€ 1.000,-)

Hoofddealer paarden drainage stalmat 
Tel. 0224-571468, 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
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Contactinformatie: Media Primair B.V. - Anthonie Fokkerstraat 2 - 3772 MR Barneveld
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’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,-

H
Door Pieter Stoop
Foto’s uit archief

Het was nog even nagelbijten van te voren of de 
wedstrijd überhaupt doorgang kon vinden, daar 
het aantal deelnemers in eerste instantie laag bleef. 
Veel ruiters hadden niet goed kunnen trainen 
afgelopen winter door de sneeuw en kou, anderen 
hadden blessures bij hun paarden. Uiteindelijk 
hadden we 23 aanmeldingen voor de wedstrijd en 
kon deze alsnog doorgaan.
Opvallend was het dat er in de B veel nieuwe 
deelnemers waren. Erg leuk natuurlijk, daar we 
graag nieuwe mensen  verwelkomen tijdens onze 
wedstrijden. 
We begonnen de wedstrijd om 11.00 uur met de 
deelnemers in de B. Een leuke grote groep, met een 
aantal onervaren paarden. De B werd uiteindelijk gewonnen werd gewonnen door Nadine Koo met Najjar met 201 punten. 
in beide proeven door Cara van der Heijden op haar NRPS-er. De andere proef was voor Annelieke Stoop met Amira Lazize 
Officieel mogen er geen NRPS deelnemers meedoen op de met 191 punten.
AVS-wedstrijd, met uitzondering van IJzerlo. Echter hadden In de L2 waren twee deelnemers, Karin de Graaf en Emiel 
we deze keer een uitzondering gemaakt, omdat de wedstrijd Ottes. Beide proeven werden gewonnen door Karin, maar 
zo slecht bezocht leek te gaan worden. Emiel was ook erg gelukkig. Emiel moest nog 1 winstpunt 
De B-paarden werd gevolgd door de enige ponyruiter van halen om voldoende winstpunten te hebben om met een 
de dag, Marieke Driessen. Marieke heeft vorig jaar de hengst te mogen starten in de toekomst. Daar Emiel 2 
Oosterveld's Marsaz prijs gewonnen in de B en is dit jaar winstpunten had, was dit doel gehaald!
indoor kringkampioen geworden in de L1. Ook vandaag De winnaar in de M1 was geen verrassing, daar we maar 
had ze weer een mooie uitslag, dus misschien maakt ze één deelnemer hadden in de M1. Evelien Calis reed met 
dit jaar weer kans op de Oosterveld's Marsaz prijs die ze kan Sagrand twee stabiele proeven wat ook twee winstpunten 
verdienen in IJzerlo. op leverde.
Na de jurywissel gingen we verder met de L1 paarden. De Z1 was ook niet verrassend, hier was ook maar één  
Ook dit was weer een grote groep deelnemers. De L1 paarden deelnemer. Marijke Slok-Soede reed hier met haar Biblion 

207 en 223 punten.

Het was een erg gezellige dag, iedereen had elkaar 
sinds oktober (St. Oedenrode) niet meer gezien. 
De sfeer was erg uitgelaten in de kantine. Erg 
leuk is het om te zien dat de buitenstaanders, 
die niet bekend zijn met de AVS-club, verbaasd 
staan om ons enorme enthousiasme en omgang 
met elkaar. 
Om kwart voor 6 werd de wedstrijd afgerond 
met de prijsuitreiking. Helaas was er voor de 
meeste deelnemers geen tijd meer om nog 
langer te blijven bijpraten, daar het verschrik-
kelijk slecht weer werd. Want ondanks het 
weeralarm waren gewoon alle deelnemers 
afgereisd naar Didam. 

AVS DIDAMDRESSUUR 

De opening van het nieuwe AVS-dressuur seizoen is zoals ieder jaar 
in Didam. Afgelopen zondag 28 februari 2010 was het dan ook weer 
zover. Op manege 't Hooge End in Didam vond voor de vijfde keer 
deze opening plaats. 
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Annelieke Stoop met Amira Lazize

Marijke Slok Soede en Biblion
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leuk is het om te zien dat de buitenstaanders, 
die niet bekend zijn met de AVS-club, verbaasd 
staan om ons enorme enthousiasme en omgang 
met elkaar. 
Om kwart voor 6 werd de wedstrijd afgerond 
met de prijsuitreiking. Helaas was er voor de 
meeste deelnemers geen tijd meer om nog 
langer te blijven bijpraten, daar het verschrik-
kelijk slecht weer werd. Want ondanks het 
weeralarm waren gewoon alle deelnemers 
afgereisd naar Didam. 

AVS DIDAMDRESSUUR 

De opening van het nieuwe AVS-dressuur seizoen is zoals ieder jaar 
in Didam. Afgelopen zondag 28 februari 2010 was het dan ook weer 
zover. Op manege 't Hooge End in Didam vond voor de vijfde keer 
deze opening plaats. 
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Annelieke Stoop met Amira Lazize

Marijke Slok Soede en Biblion




