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A
Ook het financiële jaarrapport stond op de agenda. 
Het afgelopen jaar zijn we op een goede manier met 
de begroting uitgekomen en wij hopen uiteraard 2010 
eveneens positief te kunnen eindigen. 
Herdacht werden de leden: dhr. van Nes, mevr. Roos 
van en dhr. Mercuur.
Gideon Reisel werd  herkozen tot secretaris en het bestuur 
heeft Tine Kubbe - door haar grote inzet als vrijwilliger voor 
de Commissie Gebruik - tot Lid van Verdienste benoemd.

Natuurlijk kijken we ook vooruit. Op 9-11 juli vindt in 
Bökeberg in Zweden het Europees Kampioenschap voor 
Arabische Sportpaarden plaats. 
Dit evenement wordt georganiseerd door de AHIS 
(de Zweedse organisatie voor Arabische sportpaarden) 
in samenwerking met de ECAHO.
Ik wens alle deelnemers veel succes!

Namens het bestuur
Marianne Dijkman, 
voorzitter

 Slierendrecht-Kitselaar 

Als ik dit voorwoord maak, ben ik net terug van het weekend 
van de Lowland Cup. Een mooie show met veel buitenlandse 
paarden van een goed niveau. We kunnen trots zijn dat we 
zo'n internationale B show in Nederland hebben. 
Dank aan de organisatoren van dit paardenfestijn!

De Algemene Ledenvergadering heeft inmiddels plaats-
gevonden. Eén van de onderwerpen was CA (Cerebellaire  
Abiotrophy), dit werd boeiend toegelicht door Dr. van 
Haeringen en Dr. van Nieuwstadt, twee experts op dit gebied. 
De leden konden vragen stellen en daarna werd het voorstel 
van het bestuur, hoe hier in de Arabische Volbloedfokkerij mee 
om te gaan, met grote meerderheid aangenomen. 
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Op de cover: 

CSA Dhakhaijlah 

(v.Aparan x Kupecha)

Eigenaar: Paola Bult

avs magazine

Rectificatie Mononov
In het voorgaande magazine 
stond een rectificatie van het 
artikel over Monogramm. 
Hierin werd de hengst Mononov 
omschreven als een nakomeling 
van Monogramm, uiteraard 
is dat niet juist, het is namelijk 
zijn volle broer.
Een genante fout waarvoor 
onze excuses.

Foto voorpagina Magazine nr 2 
Deze prachtige foto is gemaakt 
voor Jeanine van Oosterwijk 
toen de paarden nog in haar bezit waren. Toen zij ons 
toestemming gaf de foto te gebruiken heeft zij aangegeven 
dat beide paarden inmiddels verkocht waren. Helaas is door 
een communicatiefout dit niet juist bij de foto vermeld. 
Sarafeh is nu van Dhr I. Kaya en Dhr L. Busstra is de 
eigenaar van Angel Bint Sarafeh.
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behaalde Rose of Kunar (Kunar T x Cyntia ED v.Khidar) product van The Kossack Stud ook nog een mooie hoofd/hals en 
de tweede plaats, die gefokt en in eigendom is van A.J.C. zeer goede bewegingen, net als de rubriekswinnares.
Lommers-Rollman. 

Het volgende programmaonderdeel had een bijzonder hoog 
Een spannende strijd volgde in de vijfde rubriek, drie van de vijf amusementsgehalte. Een groep van zes kinderen met ezels en 
tweejarige merries behaalde 265 punten. De langgelijnde Faisa een persoonlijke coach meldde zich aan voor een heuse Derby. 
(Ali Valentino x Nesj el Fakirah F/E Klarenbeek Arabians) werd Zij moesten verschillende races lopen waarop zich een fanatieke 
uiteindelijk door de jury boven de andere twee geplaatst. strijd ontwikkelde die op het scherpst van de snede werd gespeeld.  

Vals spelen werd niet geschuwd en jury en scheidsrechter de heer 
Albert Sorroca moest enkele keren de trainers vermanend 
toespreken om de zaak in de hand te kunnen houden. 
Natuurlijk verliep alles in een hele goede sfeer, de vraag is dan 
ook wie er meer lol in hadden, de trainers of de kinderen, 
misschien de ezels wel. Uiteindelijke won Sandy de Jong die, 
onder begeleiding van Jan Calis, telkens zeer stijlvol zwaaiend 
naar het publiek de piste rondging.
Dit initiatief had ook nog een hoger doel, er kon gewed worden 
op de ezels waarbij de helft van de inzet ten goede kwam aan 
de stichting KIKA (kinderen kankervrij). Uiteindelijk wist 
speaker Adri van der Velden het publiek dusdanig te bewerken 
dat slechts enkelen hun winst op kwamen strijken wat een 
opbrengst van € 309,- voor KIKA opleverde.

De ochtend werd afgesloten met de zadelrubriek voor hengsten 
welke werd gewonnen door Aranik Kossack (F/E The Kossack 
Stud). Christine Zwaan stelde de Nikel zoon uit de merrie 
Arabella van Balaton professioneel voor. Hij is nog maar kort 
onder het zadel maar bleef keurig bij de les en liet een fijne draf 

Met één punt meer wist Valeria F (Valerio Ibn Eternity x Veranda zien. Samantha Zonneveld-Fischer reed haar paard KAR Hacedor 
F/E A. Kuijf, Nieuwkoop) de rubriek te winnen,  een chique (KAR Halcon x Abha Uard v.Galeon) zeer netjes naar de tweede 
merrie met een mooi hoofd die zich goed presenteert maar wat plek. Dit door N. Jung gefokte paard viel vooral op door zijn 
beknopt aandoet. gedragen galop waarbij hij mooi naar boven door blijft springen.
Bij de driejarige merries leverde de hengst Aja Shakakhan 
wederom de rubriekswinnares, namelijk de rastypische Na de pauze was het de beurt aan de merries en ruinen om in 
Naokana Kossack (F/E The Kossack Stud) uit de stermerrie de zadelrubriek te worden voorgesteld. De nummers 1 en 2 
Naomi C. Kossack. Daarachter stond Prima Donna (v.Pesal x werden op een ontspannen manier gereden wat ook terug te zien 
Prima v.Wojslaw), een 
schimmel met een mooie 
lange hals die iets korter in 
de rug mocht zijn van fokker 
en eigenaar Klarenbeek 
Arabians.

Hierna verscheen een leuke 
groep merrieveulens waar 
een paar beloftes voor de 
toekomst tussen leek te 
zitten. Arabian Fantasie 
heeft de winnares gefokt 
die nu in het bezit is van 
M. Baas. Deze A.F. Mirenga 
(v.M.M. Sultan pref * 
Mirtasza ster v.Mir Khan 
pref ) is een bijzonder mooi 
gelijnd veulen met een 
prachtige hals en een 
opvallend sterke bovenlijn. 
Met haar donkere kleur is 
de als tweede geplaatste 
Prikuna Kossack (Kunar T 
x Pribaltika v.Balaton) een 
echte “eyecatcher”. 
Daarnaast heeft dit fok-

De eerste Nederlandse nationale C-show van het seizoen vond ook dit jaar weer in 
Noord-Holland plaats. De organisatie was in handen van Esther Jimmink en 
Angeline Maarse die de thuishaven van de Beemsterruiters hadden veranderd 
in een schitterend showterrein. 

SHOW WEST
Door Marian v.d. Meulen hoofd/hals, gefokt en in eigendom van J.C. van Duyvenbode. 
Foto’s Jan Kan Met eveneens als vader WH Justice volgde Adabayor Kossack 

(F/E The Kossack Stud) uit de Marcipan merrie Abapana 
Kossack die later die dag een mooie 1e premie wist te behalen Traditiegetrouw werd Show West voorafgegaan door een gezellig 
op de keuring.feest op zaterdagavond. De ochtend hierna volgde een leuke show 

met in sommige rubrieken jammer genoeg iets minder deelnemers 
dan wij gewend zijn. De jury was tevreden, “in ogenschouw De tweede rubriek werd gewonnen door de zeer aansprekende 
genomen dat dit een nationale C-show is, was de kwaliteit van en chique AR Fayyim die gefokt is door I.M.M. Lopez Y van 
de paarden goed” aldus de heer A. Sardar uit Frankrijk. Breemen en in eigendom van M. van Heiningen. Deze tweejarige 
De andere juryleden waren de heer dr. N. Jung uit Duitsland zoon van Valerio Ibn Eternity uit Aicha SVA van de ster en elite 
en de heer J. Lacina uit Tsjechië.  hengst Kais wist een prachtige score te behalen van 274 punten. 

Tweede werd de mooi gelijnde B.B. Escondhio van de 1e premie Het ochtendprogramma werd gevuld door de jeugdrubrieken. 
hengst Amalfi uit FA Jada (v.Padrons Psyche), gefokt door Altijd extra spannend omdat de paarden nog in de groei zijn 
E.W.Th. Bakker-Berendsen en in het bezit van F. Maat.en dus behoorlijk kunnen veranderen. Dit geldt zeker voor 

de jaarlingrubrieken. Een veulen dat vorig jaar nog tot de 
middenmoot behoorde kan zich positief ontwikkeld hebben De familie van Duyvenbode was opnieuw succesvol in de 
en uitblinkers van vorig jaar voorbij streven. Daarnaast is het daaropvolgende rubriek, de driejarige hengsten. Erogon P 
afwachten of ze genoeg lef hebben om zich “te laten zien”.  (v.Honorrs) net als zijn halfbroer uit Raville P werd eerste. 
Dit laatste werd enigszins beïnvloed door het prachtige bronzen Een paard met een mooi front en een goede bovenlijn. Tweede 
beeld van de hengst Ibn Estasha waarmee de showring was werd KAS Vegas die iets minder type in het hoofd heeft maar 
opgesierd. Het bleek zo levensecht te zijn dat sommige veulens verder mooi in elkaar zit en zeer goede bewegingen heeft.  
hun moeders uit het oog verloren en de junioren nogal eens A.N. Kuijf uit Westmalle is fokker en eigenaar van deze 
geïmponeerd raakten. Kubinec zoon uit Veeda MAF (v.Gips).

De vierde rubriek bestond uit een groep mooie jaarlingmerries. 
Nashakana Kossack, een zeer hoogbenige, rastypische dochter 
van de preferente hengst AJA Shakakhan won. Zij is gefokt door 
The Kossack Stud uit de keur-merrie Nereska (v.Veresk) en in 
eigendom van E.A. Loots. Met haar charmante uitstraling 

Dit gold ook voor de twee jaarling 
hengsten die de eerste rubriek vormden. 
Beiden lieten hierdoor helaas maar weinig 
van hun uitstekende bewegingen zien. 
Winnaar werd Erogant uit ster/keur
merrie Raville P v.Durango, een 
rastypische hengst met een mooie 

Erogant

Nashakana Kossack

A.F. Mirenga

Aranik Kossack
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De door de Tersk Stud gefokte 
Pribaltika(v.Balaton x Pantomima 
v.Naftalin) behaalde de tweede plek. 
Een paard met een mooie hoofd/hals 
die met heel veel schwung door de 
ring liep, The Kossack Stud is haar 
eigenaar.
De wat degelijke Lady Amal wist met 
haar uitmuntende bewegingen de 
eerste plek te bemachtigen in de 
rubriek merries 14 jaar en ouder. 
Deze dochter van Amal uit 
Lekowitscha (v.Komplekt) werd 
gefokt door J.H. Nanninga en is in 
eigendom van E. A. Loots. 
De door de Tersk Stud gefokte 1e 
premie merrie Dania (v.Negasimyi x 
Dikcia v.Kumir) werd tweede. Dit 
paard van M. v.d. Marel werd jammer 
genoeg in overconditie voorgesteld 
wat haar hals niet ten goede kwam 
maar scoorde zeer hoog met haar 
uitstekende body en goede benen.

Toen was het tijd voor een 
verjaardagsfeest! De bekende hengst 
Ibn Estasha werd op de dag van de 
show 30 jaar! Gezien zijn respectabele 

was in de paarden die beiden lichtvoetig en goed door het lijf leeftijd had de familie Besseling er voor gekozen hem thuis te 
liepen. De door M.W. Slok-Soede gefokte Maroud Najib laten. Dit werd echter ruimschoots goed gemaakt met een 
(v.Nadir I x JNT Callista v.Kais) werd eerste met zijn eigenaresse presentatie van enkele prachtige Ibn Esthasha dochters die nog 
Janine Visser. Emmie Graafland werd tweede met haar paard steeds in het bezit zijn van Bessewacht Arabians.  Alle trainers 
Lavinsky (v.SA Movin Star keur x Lanizjka ster elite v.Nizjni) hielpen een handje mee. Er werd een uniforme groep vrouwelijke 
die alleen in galop nog een stukje spanning liet zien. zeer rastypische merries getoond die zich geweldig presenteerde.
De fokker van deze ruin is A. Kuijf uit Nieuwkoop.

Zo was daar de bekende merrie Anjou BW, dochter van Overall kampioen van de zadelrubriek werd Aranik Kossack.
de merrie Libanon Plakata, immer succesvol in de showring. 
Hierachter kwam Bess-Cordessa die als showpaard mooie Twee stoere hengstveulens namen daarop bezit van de showring. 
resultaten boekte maar ook een aantal goede kinderen op de Met mooie punten voor type en beweging won Kais zoon 
wereld heeft gezet zoals Bess-Ginger van de hengst Al Maraam. Le-Kay F van A. Kuijf uit Nieuwkoop die hem fokte uit hun 
De derde merrie die werd getoond was Bess-Elf met haar zoon Abakan merrie La Belle. Als tweede werd Pavlov Kossack 
Bess-Lyndhwyn van Entebbe CA. Haar moeder is de Belgisch geplaatst, uiteraard gefokt en in eigendom van The Kossack Stud. 
kampioene Sharon el Kendal die ook Bess-Fai'zah voortbracht. Een evenredig gebouwd, rassig veulen van Jai-Rhan Astalik  
Deze laatste zal iedereen kennen, ieder show waar zij aan uit Pentia Kossack (v.Pobeditel).
deelnam won ze, ongeacht het niveau, waardoor ze maar 

Ondertussen waren we al weer aangekomen bij rubriek 11:
de merries 4 t/m 6 jaar. Kwalitatief gezien was dit een wisselende 
groep paarden. Winnares Pentia Kossack is echter een lang gelijnd 
en compleet paard die zich goed presenteerde. Zij stamt af van 
de hengst Pobeditel en is door eigenaar The Kossack Stud gefokt 
uit de merrie Popova (v.Podsnejnik). Met 264 punten werd 
de tweede plek ingenomen door de chique Shadiya (v.Sivmen x 
AF Antha v.Anthal) in het bezit van D. Biesenbeek en gefokt 
door M.C. Jimmink.
Met veel show deden de merries 7 t/m 13 jaar daarop hun intrede. 
De juryleden waren gedurende de show niet altijd even eensgezind 
maar ze waren het duidelijk eens over de mooi gebouwde Aisha 
Monpelou die met drie keer 19 voor type en drie keer 19 voor 
beweging de eerste plek op haar naam schreef. Zij is een dochter 
van de preferente Mir Khan uit de ster merrie Veruska Monpelou 
en door F.A. van Schaik-Tjerkstra gefokt. Momenteel is zij in 
het bezit van Lippert Arabians. 

liefst twee jaar op rij de ECAHO Cup in de wacht sleepte! Gold Medal Champion werd de jaarling Nashakana Kossack, 
een merrie met veel type die daarnaast ook nog de titel “Most Daarop volgde Bess-Enjoy gefokt uit de Nederlands Kampioene 
Beautiful Head” toebedeeld kreeg. De charmante tweejarige Abaone van Abakan. Twee van haar volle zusters zijn verkocht 
Valeria F behaalde de Silver Medal. Het Bronze Medal naar de Royal Stables in Jordanië. 
Championship ging naar de aansprekende jaarlingmerrie De vijfde merrie die werd voorgebracht was Bess-Gitana die 
Rose of Kunar. ondermeer kampioen was op de Emerald Trophy in Brecht. 

Zij is een nakomeling van de merrie Quincy (v.Ansata Sinan) 
die Belgisch kampioen was in 2000 en een tweede plaats Het kampioenschap van de Senior Merries werd gewonnen 
behaalde op de Europese Kampioenschappen. Last but not least door Aisha Monpelou. Deze nakomeling van Veruska Monpelou 
verscheen Kashi-Mira (v.Eternity Ibn Navarrone) met haar die vorig jaar de titel “Best of Show” behaalde tijdens het 
merrieveulen Bess-Lakia, de laatstgeborene van Ibn Estasha Nationaal Kampioenschap is een zeer compleet paard. 
waarvoor een glansrijke carrière in de showring in het verschiet De Silver Medal ging naar de goedgebouwde Pentia Kossack, 
lijkt te liggen. haar eigenaar mocht eveneens de Bronze Medal in ontvangst 
Uiteindelijk verzamelde de gehele familie Besseling zich nemen die zijn charmante Pribaltika behaalde.
met hun paarden rond het bronzen beeld van Ibn Estasha 
als eerbetoon aan de jarige. Met dit gebaar, dat bijna een Het Senior Kampioenschap van de hengsten bleek een gelopen 
Koninklijk tintje had, werd het feest beëindigd om het race voor Durango D. Opnieuw kwam hij met veel macht 
programma te vervolgen met de Liberty. binnen en werd op eenvoudige wijze Gold Medal Champion. 
E.L. Graafland en haar paard Lavinsky bleken goed op elkaar De verdeling van de andere Medal's waren spannender. 
ingespeeld en met zijn spectaculaire bewegingen walste de ruin Riquel behaalde uiteindelijk Silver en KAS Valdes Bronze, 
naar de overwinning in deze rubriek. In zijn kielzog volgde beide mooie paarden met kwaliteit.
de merrie Nadra (v.Veteran x Beauty v.Numizmat) van 
C.A. Mertens die zich ook bijzonder goed liet zien. De organisatoren van Show West hebben gezorgd voor een 
Arabica NV uit België fokte deze schimmel. onderhoudend programma. Wij kijken uit naar de volgende 

show, de Lowland Cup die op 
Hierna werd de showring gevuld met de vierjarige hengsten. 12 en 13 juni gehouden 
De rastypische Riquel v.Pobeditel uit Rigilya (v.Gil) liep zal worden in Exloo.
overtuigend door de baan en toonde zich een echte hengst 
wat hem de eerste plaats opleverde. Een mooie overwinning 
voor fokker/eigenaar E.M. v.d. Horst. 
Als tweede eindigde de wat klassiek aandoende Gabbaar 
Ibn Asja van A. Maarse. Deze goedgebouwde hengst is 
een zoon van Psy-Magin uit de merrie Mevo-Melange 
(v.Makaat Esvanha). 
In de rubriek 5 jaar en oudere hengsten wist de 1e premie 
hengst Durango D* van Ch. Jimmink maar liefst 277 punten 
te behalen. De hoogste score van de dag wat hem tevens 
de titel “Best of Show” opleverde. Deze aansprekende zoon 
van Elton heeft een schitterende hoofd/hals en kan 
fantastisch lopen. Axe Arabe fokte deze hengst uit 
hun merrie Libanon Kristal van Esta-Ghalil. 
Hierachter stond KAS Valdes (v.Psytadel x Vypiska 
v.Piligrim) van D. Biesenbeek met 270 punten. 
Een goed gebouwd paard, afkomstig uit de fokkerij 
van A.N. Kuijf te Westmalle die mooi van type is.

De show eindigde met de Kampioenschappen die 
soms nog een verrassende uitkomst kunnen geven. 
Zo werd bij de Junior Hengsten Erogant de Gold 
Medal Champion boven de gedoodverfde winnaar 
van de tweejarige hengsten, AR Fayyim. Deze laatste 
blijft een mooi paard maar leek wat moe waardoor 
hij niet meer zo imponeerde als die ochtend. 
De moderne jaarling Erogant presenteerde zich juist beter 
dan eerder die dag en liet zich keer op keer mooi opstellen, 
een paard van internationale klasse. Zijn mooi gelijnde halfbroer, 
de driejarige Erogon P, wist de Bronze Medal te bemachtigen 
wat tot een vreugdesprong leidde bij zijn fokker J.C. van 
Duyvenbode die natuurlijk al in de ring stond 
vanwege zijn andere fokproduct.

Bij de Junior Merries hadden de driejarigen het nakijken. 
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Tevens zal tijdens dit weekend ook de galarubriek voor half augustus. Inschrijvingen ontvangen na die dag worden niet 
AVS goedgekeurde dekhengsten met minimaal een derde meer in behandeling genomen!
exterieurpremie en/of een prestatiepredikaat worden Uiteraard is er ook een mogelijkheid tot sponsoring op het 
georganiseerd. Ook buitenlandse hengsten zijn welkom “National Championship Show”. Er is een beperkt aantal 
om deel te nemen onder reglementair gestelde voorwaarden. VIP plaatsen beschikbaar gecombineerd met uiteenlopende 
Binnen het bestuur is de planning al in volle gang voor dit sponsormogelijkheden. Vul zo spoedig mogelijk het online 
evenement. Wij nodigen dan ook graag iedereen uit om in sponsorformulier in. Vol is vol!
te schrijven aan de diverse rubrieken of om als toeschouwer Een ander belangrijk formulier wat u kunt downloaden van 
dit spektakel mee te maken. Wij verwachten een druk en de AVS website is het WAHO Trophy voordrachtformulier. 
gezellig weekend met een interessante mengelmoes van Hierop kunt u uw voorkeur aangeven van uw favoriete IN 
Sport- en Showpaarden! NEDERLAND GEFOKT, GEREGISTREERD en NOG 
Nieuw voor 2010 is het uitreiken van prestatiepredikaten op STEEDS IN LEVENDE LIJVE AANWEZIG Arabisch 
de National Championship Show. Heeft uw paard een Volbloedpaard, welk aantoonbaar, op bijzondere wijze 
prestatiepredikaat behaald dan kunt u uw paard gratis gepresteerd heeft in de sport, de show en/of de fokkerij, 
opgeven voor deze uitreiking. Wel stellen wij het prijs als in het heden of het verleden, liefst op een veelzijdig en 
het paard aanwezig kan zijn én het liefst vindt de uitreiking internationaal niveau. Voorgedragen paarden worden door 
plaats onder het zadel of voor de kar. een commissie tegen elkaar afgewogen en de eigenaar van 

de winnaar mag op de Nationale Keuring de WAHO Trophy De inschrijfformulieren zullen spoedig op de AVS website ter 
in ontvangst nemen. Aan u het initiatief om één van onze download beschikbaar komen. Voor diegenen die niet over 
kanjers voor te dragen!een internetverbinding beschikken volstaat een telefoontje 

naar het stamboekkantoor om deze opgestuurd te krijgen. Wij hopen op een enthousiaste deelname en een veelzijdig 
De inschrijving voor de Nationale Keuring zal openblijven tot weekend!!

NATIONAL 
TROPHY & HENGSTENGALA

CHAMPIONSHIP 
WAHO 

SHOW,

ARABISSIMO 2010

PRESTATIE
PREDIKAAT 

ZAIRA STAR
ENDURANCE

PRESTATIEPREDIKAAT 
FABANCOWESTERN PLEASURE 

Als u dit magazine leest is het inmiddels juli en zijn we minder dan twee maanden 
verwijderd van de “National Championship Show” van het AVS. Buiten de reguliere 
show rubrieken kan er ook weer gereden worden in de zadelrubrieken. 
Opnieuw wordt er door onze eigen gebruikscommissie een dressuurclinic gehouden 
en de DAWRA zal dat weekeinde wederom de AVS Western Riding Cup verrijden.

Dit is weer de tijd van het jaar dat bij de sportruiters de  rengalop, ook wel de Speed genoemd, Springen en Cross-
allround kwaliteiten van hun Arabische Volbloedpaard Country. Dressuur en Liberty vormen samen het minimale 
op de proef wordt gesteld! Op 28 en 29 augustus 2010 deelname-pakket, de “Biathlon”, uit te breiden naar de Traith-
zullen de sporttoppers wederom elkaar het vuur aan de lon door me te doen aan de Speed, Quadrathlon door ook 
schenen leggen in Renswoude! mee te doen aan het springen en uiteindelijk het topniveau, 

de Allround, waar alle vijf de onderdelen aan bod komen.
De Arabissimo is zo langzamerhand een begrip aan het worden. Sinds 2009 is het nieuw dat combinaties die meedoen aan 

Eén keer per jaar krijgen de een veelzijdigheidskampioenschap hoger dan de Biathlon ook 
ruiters van Arabische automatisch meedoen aan alle lagere veelzijdigheidskampioen-
Volbloed-paarden de kans om schappen. Bij diskwalificatie valt men dus automatisch terug 
zich te meten in dit meest op de behaalde resultaten van het eerstlagere veelzijdigheids-
uitgebreide veelzijdigheids- kampioenschap en zijn er geen teleurstellingen.
kampioenschap wat We danken Gert en Ria Boonzaaijer dat wij weer hun 
Nederland te bieden heeft. schitterende terrein in Renswoude mogen gebruiken en wij 
Een Arabisch Volbloedpaard duimen voor net zo'n geslaagd weekend als in 2009!
is niet alleen maar een Uiteraard is er geen Arabissimo zonder alle vrijwilligers die 
dressuurpaardje maar zich weer met veel enthousiasme gemeld hebben, maar ook 
komt het beste tot zijn recht de combinaties zijn benodigd om een leuke grote wedstrijd 
in de veelzijdigheid! op te zetten. 
Tijdens de Arabissimo kan 
wederom weer worden Dus: schrijf nu in via de AVS website of vraag op het 
gestreden in de onderdelen, stamboekkantoor om een inschrijfformulier. 
Dressuur, Liberty, 400m Alle voorwaarden staan online!
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Zaira Star is als vijfjarige voor het eerst gestart door Jannet, 
de merrie maakte toen zoveel trammelant dat het bijna niet 
lukte om haar hartslag laag genoeg te krijgen tijdens de 
voorkeuring. Inmiddels is zij een routinier, in het begin wil 
ze nog weleens wat te hard gaan, maar daarna blijft ze soepel 
doorlopen. 

Jannet van Wijk heeft de benodigde punten bij elkaar gereden 
De punten voor het predikaat reed de combinatie bijeen in in de Endurance op Zaira Star. Deze merrie komt uit de 
Duitsland en Denemarken, verder reden zij in Luxemburg, fokkerij van Margje van der Starre wiens producten regelmatig 
Groot Brittannië, Frankrijk en onlangs in Abu Dhabi. Totaal goed presteren in deze tak van sport. Zaira Star is van de 
staat de teller op 1268 succesvolle kilometers waaronder ook hengst Agar's Habi en uit merrie Pasch Hianca (v.Pasch 
een afstand van 160 km in 2009. Bianco). Volgens Jannet lijkt Zaira haar aanleg voor de 
Zaira Star is tevens opgenomen in het A-kader Senior, net Endurancesport te hebben geërfd via de moederlijn. 
als Latino waardoor Jannet van Wijk nu twee paarden op Grootmoeder Braidy (Porsche x Delilah) liep in de jaren 90 
dit niveau heeft lopen.namelijk niet onverdienstelijk in de Endurance. 

Het AVS prestatiepredikaat werd behaald door Fabanco en Paulette ziet nog genoeg verbeterpunten, maar het gaat de 
wel in de Western Pleasure. Hij stamt af van de hengst Dinar goede kant op schrijft ze. Ook zijn ze hard bezig voor 
en komt uit de merrie Passionata (v.Ligato), de fokker is de Horsemanship en de Trail, met als uiteindelijke doel 
C.A.H. Veldt uit Castricum. Versatile Horse.
Paulette Zorn, een goede bekende in de Westernsport, kocht 
Fabanco in januari 2009 omdat zij vermoedde dat hij veel Want “Versatile” is Fabanco zeker volgens Paulette, zij vindt 
aanleg had voor de Western Pleasure. Tijdens het proefrijden het een fantastisch paard met een geweldig karakter en een 
was zij al zeer onder de indruk van zijn beweging, inzet en echte kampioensmentaliteit!
werklust maar toen zij eenmaal thuis aan het werk ging werd 
zij helemaal enthousiast over hem. 
Paulette omschrijft hem als een intelligent paard dat het “zelf 
wil doen”. Ik geef hem zachte hulpen en hij gaat ermee aan de 
slag, zoekt en onderzoekt wat ik bedoel en hoe hij dat het beste 
uit kan voeren. Te grote druk of harde hulpen zijn aan hem 
niet besteed, dan gaat hij in verzet en wordt hij boos. Hij laat 
zich echter wel corrigeren, mits het een terechte correctie is. 
Als ik hem onterecht een draai om z'n oren of een por tussen 
z'n ribben geef, kijkt hij mij een dag niet aan. 
De eerste wedstrijd die Paulette met hem reed was al in 
maart 2009. De combinatie werd meteen eerste in de 
Western Pleasure en Paulette was natuurlijk heel blij dat 
haar verwachting uit kwam. Fabanco werd zorgvuldig 
doorgetraind door haar en dat werd beloond, zij wonnen 
veel wedstrijden in de Western Pleasure, met als kroon op 
hun werk de titel Nederlands Kampioen Western Pleasure 
op het DAWRA NK in september 2009. 
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Door Toto Modderman van zijn fokmerrie krijgt, die mondeling in aanwezigheid van 

de merrie toegelicht kan worden.
De beoordeling geschiedt op een nieuw ontworpen scorings-
formulier, waarop men zeer snel de beoordeling kan zien. De eerste keuring tijdens de Amateurkeuring in Bunschoten 
Dit formulier wordt voor alle paarden gebruikt. De achter- was teleurstellend wat betreft het aantal inschrijvingen, slechts 
liggende gedachte is dat een merriehouder na bestudering één ruin werd aangeboden. De kwaliteit van deze ruin gaf 
van het scoreformulier van zijn merrie makkelijker een keuze echter reden tot vreugde. ES Shivan v.Sivmen B uit Shieka 
kan maken uit de hengstenstapel door de beoordelings- v.Amal kreeg een 1e premie met 410 punten, een ruin met 
formulieren van de merrie en de hengst naast elkaar te leggen. een goed Arabisch type en met veel mogelijkheden als rijpaard, 
Helaas geeft dit natuurlijk niet de zekerheid dat alle minder maar niet al te makkelijk van karakter. Zijn amazone en tevens 
goede eigenschappen van de merrie bij het nieuw te verwachten eigenaresse weet er gelukkig handig mee om te gaan.
veulen verbeterd zijn, maar de poging tot verbetering van 
de merrie is gedaan. Ook de voorouders blijven altijd een De tweede keuring in West, Midden Beemster werd druk 
belangrijke rol in de fokkerij spelen, dus bestudering van bezocht, drie merries, twee ruinen en vijf hengsten. 
de pedigree is ook een must. De kwaliteit was goed te noemen, alle merries konden 

geprimeerd worden, 1 x eerste, 1x tweede en 1x derde premie. 
De toekomst zal leren of dit nieuwe systeem met zeer veel Abapana Kossack v.Marcipan uit Abakana Kossack kreeg een 
openheid over de gekeurde hengsten, zijn vruchten zal 1e premie met 400 punten een mooie Arabische merrie met 
afwerpen. Voor de beginnende goede bewegingen, Pentia Kossack, v.Pobeditel uit Popova 
fokker zal het een steuntje v.Podsnejnik scoorde 385 punten en een tweede premie. 
in de rug kunnen zijn, Een merrie met veel Arabisch type maar bemerkingen op het 
als hij een beenwerk, de gangen zijn voldoende. Farabeska, v.Aranik 
beoordeling Kossack uit Passionata v.Ligato eindigde met 373 

punten op een hele dikke derde premie.  
In ons stamboek is een derde 

premie merrie wel 
degelijk de 

moeite 

In 2010 zijn de premiekeuringen voor 
merries en ruinen voor het eerst 
gecombineerd met een voorlopige 
hengstenprimering, die na onderzoek 
in Utrecht definitief wordt en 
gehonoreerd kan worden met een 
goedkeuring voor de dekdienst. 

PREMIE
AMATEURKEURING & 
SHOW WEST

KEURING
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waard om als fokmerrie te gebruiken, als men maar goed notitie uiteraard in de toekomst opnieuw op de keuring verschijnen 
neemt van de punten die niet zo goed zijn. indien zijn eigenaar dat wenst. Alle paarden mogen één keer 

per jaar naar een premiekeuring komen voor (her)beoordeling, De ruinen behaalden 1x eerste en1x derde. Lavinsky F, v.SA 
zonder risico op verlaging van een eventueel reeds behaalde Movin Star uit Lanizjka v.Nizjni behaalde een 1e premie. 
premie.Een ruin met voldoende Arabisch type, een Arabisch rijpaard 

met excellente bewegingen, Maroud Najib v.Nadir I uit Misschien is het niet voor alle bezitters van Arabische Volbloeds 
JNT Callista kreeg een derde premie met 373 punten, helaas duidelijk dat deze primering gedaan wordt op puur natuurlijke 
twee punten te kort voor een tweede. Van de vijf hengsten wijze en het gaat om de natuurlijke eigenschappen van het 
werden er drie geprimeerd, deze hengsten hadden allen paard. Een keuring is geen show!!! Het paard kan dus heel 
reeds de keuring in Utrecht doorstaan. goed door de eigenaar voorgebracht worden, moet natuurlijk 

wel in een goede conditie zijn en gemanierd zijn, anders is KAS Valdes, v.Psytadel uit Vypiska v.Piligrim kreeg een 
het moeilijk beoordelen. Scheren, knippen, plastic flessen 2e premie met 394 punten. De hengst is volwassen geworden, 
met stenen en plastic zakken aan zwepen worden niet hoger heeft Arabische uitstraling en werd in een uitstekende conditie 
gewaardeerd in tegendeel. Immers men kan hiermee voorgebracht. Een tweede premie kreeg Shael Dream Desert 
tekortkomingen verdoezelen.v.Ansata Shaamis uit Elettra v.Hadidi met 379 punten, 

met veel Arabische uitstraling en in een prachtige conditie 
maar bemerkingen op het beenwerk. Een derde premie was 
voor Yack F, v.Honorrs uit Yakima v.Nizjni met 361 punten. 
Yack F is nog erg jeugdig en was door alle nieuwe belevenissen 
van de laatste tijd dun en opgetrokken, moet duidelijk nog 
uitgroeien en volwassen worden. 
4Ever United, v.RH Menushkin uit Riki's Malinaya 
v.G Sulkistat  behaalde 318 punten en daarmee geen premie. 
De hengst had teveel bemerkingen op beenwerk en 
bewegingen. Erogon P, v.Honorrs uit Raville P v.Durango is 
met zijn 3 jaar al erg volwassen en toont type. Gedurende 
de keuring was hij erg druk en niet te beoordelen, maar mag 

Stoeterij Al Shahania, schitterende stallen, fantastische faciliteiten

Door Bianca ter Laan tijd was op te stappen en zijn aandacht naar elders te verleggen. 
Jacob zal in onze herinnering voortleven als de man die weer 

Als eerste taak zag hij de leden weer tot elkaar te brengen. rust bracht in het AVS. 
Hij voerde daartoe met alle betrokkenen intensieve gesprekken, Een moeilijke tijd breekt nu aan voor Jacob's naaste verwanten 
die hun vruchten afwierpen. Er kwam onder Jacob's leiding en wij wensen hen heel veel sterkte en moed toe om deze tijd 
weer wat rust in het AVS. door te komen. 
Er was veel werk, want gedurende de roerige tijden van vóór 
Jacob was er het een en ander blijven liggen, maar Jacob had 
duidelijke ideeën over hoe het verder moest. Daarbij had hij 
altijd een open oor voor andere meningen. Hij luisterde dan 
met aandacht en gaf op zijn beurt duidelijk aan hoe en 
waarom hij tot zijn mening was gekomen. 
Hij nam iedereen serieus, grote of kleine fokker, ruiter of 
bestuurslid, ieder AVS-lid diende correct behandeld te worden. 
Naar buiten toe maakte Jacob, door het onderhouden van 
nationale en internationale contacten en zijn aanwezigheid 
bij belangrijke bijeenkomsten, dat het AVS een factor was 
om rekening mee te houden. Jacob was een voortreffelijke 
voorzitter. 
Maar een goed voorzitter zijn kost veel tijd en op den duur ging 
het voorzitterschap ten koste van teveel andere dingen, die ook 
Jacob's interesse hadden. Daarom besloot hij in 1990, dat het 

Het droevige bericht bereikte ons, dat Jacob Arissen, voormalig voorzitter van het AVS, 
op 1 juni 2010 is overleden. Jacob werd in mei 1985 voorzitter van een nieuw bestuur 
van het AVS, in een tijd dat het AVS een zeer turbulente periode doormaakte en min of 
meer in twee kampen verdeeld was. 

IN MEMORIAM
JACOB ARISSEN 

ES Shivan

Lavinsky F

Abapana Kossack
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IN MEMORIAM
JACOB ARISSEN 

ES Shivan

Lavinsky F
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Het endurance seizoen 2010 is inmiddels 
al weer een paar wedstrijden aan de gang. 
In vergelijking met de voorgaande jaren 
zien we een verschuiving in de deelname. 

NIET BEGIN 
IS 

ALLE 
MOEILIJK

NATIONALE 
C-SHOW OOST

Op zaterdag 14 augustus 2010 wordt voor de tweede keer 
de C-Show Oost georganiseerd in manege de Hoogeweg in 
Raalte. De voorbereidingen zijn alweer in volle gang om er 
een leuke en gezellige show dag van te maken. 
De ingrediënten voor deze dag zijn: keuring, show en het 
promoten van het Arabisch Volbloed ras. 

Op het showterrein zijn diverse stands aanwezig o.a. over 
voeding en verzorging van het paard. Aan de kinderen is ook 
weer gedacht er is een springkussen aanwezig en ze kunnen er 
hun gezicht laten schminken. Tussen al het serieuze hoort ook 
net als vorig jaar een humoristisch show nummer.
Manege de Hooge Weg zal net als vorig jaar zorg dragen voor 
de innerlijke mens. 

Dit jaar hebben wij prachtige bronzen sculpturen laten 
overkomen uit Engeland, deze sculpturen gesponsord door 
Arabian Fantasie en Double B Arabians zijn te winnen bij 
de kampioenschappen en de 1ste plaatsen zullen mooie 
plaquettes ontvangen. Voor de Liberty, Best bewegend paard 
en Best of Show zijn er als prijs unieke showhalsters gemaakt - 
deze worden gesponsord door de Veenhuis Hoeve. Voor de 
zadelrubrieken  zijn er weer prachtige dekens ter beschikking 
gesteld door Maroud Arabians. De Best of Show kan dit jaar 
ook weer rekenen op een uniek schilderij van zijn/haar paard, 
aangeboden en gemaakt door kunstenares Paula Hondsmerk.
Uiteraard zullen de bloemenkransen niet ontbreken!   
                                                                                  
Dit alles wordt wederom mogelijk gemaakt door sponsoren 
en het team van vrijwilligers. 

Het Arabische volbloed spektakel van Oost Nederland:  
Mis het niet!!!! Alle reden om in te schrijven voor de nationale 
AVS C- Show Oost! 
LOCATIE: Manege de Hooge Weg, Hoge weg 8 - 8101 NH - 
Raalte 

ORGANISATIE: Hans en Liedy Groeneveld - 
Wetermansweg 6 - 7431 RD Diepenveen
Tel. 0570-593652 - Fax. 0570- 593645 - 
E-mail: c-show-oost@standing.nl 
Sluiting inschrijving19 juli 2010

Heeft u nog vragen bel, fax, mail of stuur een postduif. 
Graag verwelkomen wij U op de AVS C-Show Oost!

Hans en Liedy Groeneveld
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finish. Deze combinatie heeft tot doel om later dit jaar in 
Compiegne op het Wereldkampioenschap voor jonge paarden 
een goede prestatie neer te zetten.
Jannet van Wijk reed met Zaira Star naar een nette 4e plaats 
op de 123 kilometer in de Molsridtet in Denemarken. Na het 
uitvallen in Abu Dhabi was het goed om te zien dat deze Door Reg Mulder

Foto rechtsonder Christiaan van Zetten combinatie weer op de goede weg is. Ook Barbara Peterse 
reed in Denemarken. Zij wist haar Pachinco succesvol aan
de finish van de 166 kilometer te brengen.De wijziging van de reglementen maakt het klaarblijkelijk 

minder interessant om in klasse II wedstrijden te rijden. 
Gevolg hiervan is een stijging van het aantal deelnemers op 
de langere afstanden. Dat nog niet iedereen deze afstanden 
probleemloos aankan blijkt af en toe uit het hogere aantal 
uitvallers. Opvallend is dat het bij de afkeuring vooral om 
kreupelheden gaat. In hoeverre de lange vorstperiode hierbij 
een rol speelt is onduidelijk maar feit blijft dat het aantal 
uitvallers velen zorgen baart.
Gelukkig zijn er ook jonge nieuwelingen die het goed blijken 
te doen. Voor de pas 14-jarige Liselore van Zetten is 2010 
haar eerste seizoen in de endurance. Haar wedstrijden rijdt 
ze op Kain van Helene Baayen. Liselore: “Ik ben heel blij dat 
Kain (v.Sheikan Star) mag rijden, ik moet natuurlijk helemaal 
onderaan beginnen en hij mag al klasse III starten. Ik kan dus 
meer van hem leren dan hij van mij. Helene heeft drie paarden 
die al heel ver in de endurance zijn en ik hoop straks ook met 
haar hengst Nib Karaskan Star te mogen starten.” 
Onder begeleiding  van Helene Baayen op Leshiek (v.Shereik) 
was de eerste wedstrijd van Liselore in Kootwijk al direct goed 
voor een vijfde plaats. De beide wedstrijden daarna, in Banholt 
en Ommen, liet Helene Baayen de eerste plaats aan van Zetten. 
In Zelhem reed van Zetten voor het eerst haar  wedstrijd 
helemaal alleen werd zesde. 
Het toont maar eens temeer dat in de endurance wedstrijden 
in de training gewonnen worden.

Ook internationaal hebben diverse Nederlanders goed 
gepresteerd. Carmen Römer reed in het weekend van Zelhem 
zelfs twee wedstrijden. Na de finish in Zelhem was het 
inpakken en wegwezen naar België om in Etalle een 100 
kilometer CEI te rijden. Ondanks een harde val vlak voor de 
start, achteraf bleek Carmen wel een hersenschudding op te 
hebben gelopen, bracht zij de hengst Depozit succesvol aan de 
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Op Hemelvaartdag was het mogelijk een kijkje te 
nemen op het terrein van de The Kossack Stud in 
Beemster. Daarnaast werd door de familie den 
Hartog een aantal interessante paarden 
gepresenteerd. Aangezien er al eerder dit jaar een 
Open Dag was georganiseerd door hen, was ik bang 
voor gebrek aan belangstelling maar niets was 
minder waar. Minimaal 200 mensen bevolkten de 
netjes verzorgde stallen bij aankomst. 

OPEN DAG 
THE KOSSACK STUD

Door Marian v.d. Meulen Stud uit de merrie Iosra (v.Djelfor). Twee andere nakomelingen 
die niet ongenoemd mogen blijven zijn dochter Vestfalia Foto’s Jan Kan
(m.Valujevka v.Karnaval), winnares van The President of 
the UAE Cup groupe I in Moscow en zoon SR Dorwan Een vlotte presentatie volgde, waarbij als eerste Tara den 
(m.Dorwana Kossack v.Barour de Cardonne) winnaar van Hartog haar kunsten liet zien op haar pony Orchid's Zada 
de El Wodkine Cup 2010 Jagersro te Zweden.waarmee ze onlangs het regionaal kampioenschap L2 dressuur 

won. Hierna verschenen er om de beurt twee prachtige zwarte 
Daarna was het de beurt aan twee Pobeditel telgen, als eerste KWPN gefokte paarden in de bak, beide met veel front en een 
de hengst Riquel uit Rigilya (v.Gil) gefokt en in eigendom van goede techniek in de benen. Als eerste Olympia Black van de 
E.M. v.d. Horst. Deze hoogbenige hengst maakt veel front in hengst Jazz uit een Doruto moeder, zij krijgt dit jaar een veulen 
beweging en heeft een mooie uitstraling. Zijn halfzus Pentia van Amazing Star. Daarna haar zoon Vail van de beroemde 
Kossack had een zeer rastypisch veulen aan de voet genaamd hengst Gribaldi (v.Kostolany) die dit voorjaar onverwacht 
Pavlov Kossack van Jai-Rhan Astalik. De moeder van Pentia is kwam te overlijden. 
de beroemde Popova die diverse keren kampioen werd in de Vanaf dat moment werd de baan in bezit genomen door 
showring zowel nationaal als internationaal. Zo werd zij twee het Arabisch Volbloed paard, met als eerste de hengst 
keer Nations Cup Champion, daarnaast bracht zij een aantal E.S. Proshnec. Deze Kubinec zoon uit een Muscat merrie is nu 
goede fokhengsten voort.in het bezit van de familie Blaak, maar is in Duitsland gefokt 

waar hij goed gepresteerd heeft in de showring. Zo werd hij in 
2004 kampioen van de Junior hengsten in Mooslargue. In dit Een leuke onderbreking vormde Tara met Diva Kossack 
paard is duidelijk de vader terug te zien, een mooi hoofd, fijne (Gomel x Dania ster). De dochter des huizes heeft duidelijk 
draf met veel show en de zeer sterke bovenlijn die Kubinec zo het voorbrengersbloed van haar vader in haar aderen stromen. 
mooi doorgeeft. Met veel plezier stelde ze deze lichtvoetige merrie voor.
De merrie Vurnica Kossack volgde, een halfzus van Een andere succesvolle Pobeditel dochter is de eerste 
E.S. Proshnec met haar hengstveulen Vuld Kossack van premiemerrie Naomi C. Kossack, zij is op verschillende 
Madras Kossack. Zij is de laatste nakomeling van de Murmansk nationale C-shows kampioen geworden. 
merrie Verba (m.Pauza), die in december 2008 op 28-jarige De familie den Hartog fokte haar uit de keur merrie Nereska 
leeftijd stierf en in haar leven het ongelofelijke aantal van 23 (v.Veresk). Aan de voet had zij een aansprekend veulen van 
kinderen wist te produceren. Haar moeder is een volle zus van Aranik Kossack. Vorig jaar bracht zij een merrieveulen van 
de Poolse legende Palas, Verba was een belangrijke merrie voor WH Justice genaamd Nustice Kossack die helaas geblesseerd 
The Kossack Stud die kwaliteitvolle paarden op de wereld zette, was waardoor zij voorzichtig aan moest doen. In ieder geval 
zowel de hengsten als merries hebben hun sporen verdiend in heeft zij een prachtige hoofd/hals. De derde nakomeling 
de fokkerij. van Naomi C Kossack die we te zien kregen van haar was 
De familie den Hartog houdt zich ook bezig met de rensport Naokana Kossack en merrie met veel ras van de hengst Aja 
en heeft al jaren de hengst Marwan (Manganate x Marifa Shakakhan. Haar vader werd jammer genoeg niet getoond 
v.Cheri Bibi) in hun bezit die zij uiteraard ook lieten zien. omdat hij voor drie jaar naar Griekenland verleasd is.
Qua uiterlijk een totaal ander paard dan de voorgaande 
Arabische volbloeds maar niet minder interessant. Twee jaar Hierop kwam de schitterende merrie Abapana Kossack 
lang was hij het beste renpaard van Europa. Een hengst met (v.Marcipan) de baan in met aan de voet haar veulen van 
een echte vechtersmentaliteit, oren in de nek en gaan en Klarc E.A. Vanwege zijn aftekening heeft hij de toepasselijke 
niemand voorbij laten komen. Ook zijn kinderen doen naam “A Colour Kossack” gekregen. Hoge witte benen zien 
het zeer goed op de baan. de meeste mensen natuurlijk niet zo graag bij een Arabisch 
Alleen al in 2009 was zijn zoon Kentauer Kossack uit de merrie Volbloed maar hij is charmant en kan uitzonderlijk goed 
Vesna  (v. Aswan) de beste vierjarige in Polen, zijn halfbroer bewegen. 
Vasily Kossack (m. Vydumka v. Madiar) beste van de drie- Ook Abapana was in 2008 gedekt met WH Justice waarbij 
jarigen terwijl de beste oudere Marvin El Samawi werd, het de bedoeling was het embryo te spoelen en bij een 
ook een zoon van Marwan en ook gefokt door the Kossack draagmoeder in te brengen. Het ging echter niet helemaal 

Kunar T

Vail

Aranik Kossack

volgens plan en vorig jaar beviel Abapana zelf van haar heeft gespeeld in de fokkerij van de Tersk Stud en in 
hengstveulen. Deze Adabayor Kossack heeft veel flair en Nederland. Zo kennen we allemaal Kupona van de familie 
liet zich uitstekend zien. Schutrups, die haar fokte uit hun merrie Rigona, maar hij heeft 

voor meer uitstekende nakomelingen gezorgd, ook in het De moeder van Abapana Kossack is de bekende ster- en 
buitenland. Ondertussen al weer 19 jaar jong liet hij nog zien keurmerrie Abakana Kossack, volle zus van de hengst Abakan 
dat hij nog steeds “alive and kicking” was. die voor hele mooie nakomelingen gezorgd heeft in Nederland 

en Frankrijk. Hierbij denken we dan natuurlijk meteen de 
fokkerij van de familie Kuijf uit Nieuwkoop en de huidige Zijn kleinzoon Kunar T (Nadir I x Kupona) kwam hem 
eigenaar, familie Sardar in Frankrijk. gezelschap houden, ongelofelijk hoeveel show deze hengst 
Vol trots liet Abakana Kossack haar derde dochter van heeft en zijn fantastische bewegingen blijven indruk maken. 
WH Justice zien waarvan ze die ochtend rond zes uur was Een aantal aansprekende nakomelingen van hem diende 
bevallen. Rob den Hartog was er erg gelukkig mee, na twee zich daarna aan waaronder jaarlingmerrie Rose of Kunar 
merrieveulens van dezelfde combinatie rekende hij al op (m.Cyntia ED v.Khidar) gefokt en in eigendom van 
een hengstveulen. Daarnaast lijkt het ook nog eens een A.J.C. Lommers-Rollman. 
veelbelovend veulen. Haar volle zus, de veelvoudig kampioene Verder Present, een hengstveulen uit Prisiage (Gordon x Purga 
A Dream of Kossack, kregen we natuurlijk ook te zien. v.Gwizd), Punara - een merrieveulen van Pantomima Kossack 
Zij heeft veel type en uitstraling en een prachtig hoofd, (Kubinec x Podia Kossack v.Pobeditel) en het merrieveulen 
echt een paard om trots op te zijn. Prikuna van Pribaltika, de volle zuster van Pobeditel. 

Allen zijn mooi van type en hebben hun manier van 
presenteren en bewegen duidelijk van hun vader geërfd. Met twee imponerende hengsten werd de presentatie vervolgd. 
Met haar donkere kleur sprong Prikuna er misschien wel Kupol (Pogremok x Kariatida v.Aswan) die een belangrijke rol 

het meest bovenuit. Een heel chique veulen 
met een mooi hoofd dat zeer breed tussen 
de ogen is.

Afsluitend werd Aranik Kossack (Nikel x 
Arabella v.Balaton) nog onder het zadel getoond 
door Christine Zwaan die dit zeer vakkundig 
deed. De hengst is nog maar kort onder het 
zadel maar liet al een sterke draf zien en gedroeg 
zich voorbeeldig zeker gezien de ambiance.

Al met al een onderhoudend programma met 
mooie paarden en Rob den Hartog houdt een 
goed verhaal met gevoel voor humor. Ik ga 
volgend jaar graag weer langs.
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Kunar T

Vail
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voor meer uitstekende nakomelingen gezorgd, ook in het De moeder van Abapana Kossack is de bekende ster- en 
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en Frankrijk. Hierbij denken we dan natuurlijk meteen de 
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Allen zijn mooi van type en hebben hun manier van 
presenteren en bewegen duidelijk van hun vader geërfd. Met twee imponerende hengsten werd de presentatie vervolgd. 
Met haar donkere kleur sprong Prikuna er misschien wel Kupol (Pogremok x Kariatida v.Aswan) die een belangrijke rol 

het meest bovenuit. Een heel chique veulen 
met een mooi hoofd dat zeer breed tussen 
de ogen is.

Afsluitend werd Aranik Kossack (Nikel x 
Arabella v.Balaton) nog onder het zadel getoond 
door Christine Zwaan die dit zeer vakkundig 
deed. De hengst is nog maar kort onder het 
zadel maar liet al een sterke draf zien en gedroeg 
zich voorbeeldig zeker gezien de ambiance.

Al met al een onderhoudend programma met 
mooie paarden en Rob den Hartog houdt een 
goed verhaal met gevoel voor humor. Ik ga 
volgend jaar graag weer langs.



D

Z Alleen Alaa el Din verbleef zijn hele leven in Egypte, van alle 
genoemde hengsten produceerde hij de mooiste merries. 
Helaas was hij minder succesvol als leverancier van hengsten 
waardoor er geen vaderlijn van werkelijk belang uit ontstaan is. 
De hengst Hadban Enzahi arriveerde in 1955 op de Marbach 
stoeterij in Duitsland. Voor veel Duitse fokkers was hij het 
toonbeeld van exotische schoonheid. Binnen afzienbare tijd 
was er een kudde schimmelmerries te vinden op de groene 
weides van Marbach die zonder uitzondering een lust voor 
het oog waren. 
Ook de zonen van Hadban Enzahi waren van goede kwaliteit. 
Veel van zijn nakomelingen werden over de hele wereld 
geëxporteerd en drukten hun stempel op de fokkerij.  Van 
alle kinderen lijkt Madkour I voor de meeste roem te hebben 
gezorgd. Deze hengst had ontzettend veel uitstraling en won 
veel shows. Zijn zoon Jamil had dezelfde eigenschappen als 
zijn vader en was daarnaast een goedgebouwd paard. 
Hij werd geleased door  Ansata Arabians die hem intensief 
hebben gebruikt voor hun fokkerij en hem voorbrachten op 
diverse shows. In 1984 wist hij het tot de top tien te schoppen 

Zoals wij in het voorgaande magazine 
hebben beloofd gaan wij dit keer verder 
in op de nakomelingen van Nazeer. 
Gezien de omvang en invloed hiervan
wordt dit over een aantal edities verdeeld.

In de puur Egyptische fokkerij is Nazeer 
ongeëvenaard, inclusief Aswan kan hij 
bogen op zes zonen van goede kwaliteit 
die hun eigenschappen duidelijk doorgaven 
aan hun kinderen. Naast Aswan waren 
dit Hadban Enzahi, Ghazal, Morafic, Ibn 
Halima, Shaker El Masri en Alaa el Din. 

Door  Marian v.d. Meulen
Bron:  Authentic Arabian Bloodstock van Judith Forbis, 
Arabian Stallions of the World hoofdstuk Hans Nagel, Ali 
Jamaal door Arabian Horse times. 
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In 1990 is de Stichting "Dag van het Aangespannen Paard" opgericht. Het bestuur van de 
Stichting wordt gevormd door zes studenten diergeneeskunde en twee ondersteunende 
bestuursleden. De Dag van het Aangespannen Paard is uitgegroeid tot een enorm mooi en 
groot evenement. 

DAG AANGESPANNEN PAARD
RH PUMAHBI 
HET ARABISCH VOLBLOED

VAN HET 
VERTEGENWOORDIGT

Door Adri van der Velden en aan het eind van de dag meelopen in het rassendefilé.Dit 
werd door Marjolijn direct opgepakt. 
Ze besloot de 12-jarige goedgekeurde hengst RH Pumahbi Dit maakt het voor deelnemers, bezoekers en vrijwilligers 
(v.Focus Khemali, m.Pula) mee te nemen. Op het terrein liet jaarlijks tot een spontane, gezellige bijeenkomst van 
hij goed van zich horen en trok daardoor veel aandacht. Later voornamelijk mensportliefhebbers.
stond hij in een mooie conditie en super gepoetst in zijn box De negentiende editie van de Dag van het Aangespannen Paard 
naast de AVS stand.op zaterdag 29 mei op de Faculteit te Utrecht was een groot 
Tijdens het rassen defilé werd RH Pumahbi door Marjolijn aan succes. Alle deelnemers hadden weer hun beste beentje 
de hand getoond. Imposant liep hij rond in de grote ring en liet voorgezet. Iedereen kon 
zich braaf tussen de andere paarden opstellen. Jammer voor de genieten van de authentieke 
deelnemers dat, door de tijdsdruk, het defilé wat werd koetsentocht, prachtige 
afgeraffeld.demonstraties, 

concoursrubrieken en niet te Complimenten aan Marjolijn Gross die zich op zeer 
vergeten het “rassen defilé”. korte termijn 
Het strodorp, met voor het AVS 
daarin de AVS stand bemand wilde inspannen 
door Sandra Boogaard, en aan RH 
werd druk bezocht. Pumahbi die 

wederom heeft Marjolijn Gross werd twee 
laten zien dat dagen voor het evenement 
het Arabische gevraagd met één van haar 
Volbloed Paard paarden het Arabische Volbloed Paard te vertegenwoordigen. 
zich overal thuis Dit betekende voor het paard een paar uur in een box naast de 
voelt.AVS stand staan.
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op het Nationaal Kampioenschap in de VS maar geen van zijn 
zonen kon hem evenaren. Hetzelfde kan gezegd worden van 
de andere bekende Hadban Enzahi zoon Malik. Deze was de 
vader van de excellente hengst Asfour, in het bezit van de 
Simeon Stoeterij in Australië. Asfour bracht stuk voor stuk 
prachtige merries, maar zijn zonen waren niet van dezelfde 
constante kwaliteit - op Simeon Sadik na. Deze zwarte parel 
heeft zijn vader als geen ander vertegenwoordigd in de 
showring maar ook van hem lijkt nog geen zoon geboren 
die het stokje over kan nemen.

Samen met Hadban Enzahi werd Ghazal aangekocht door 
de Marbach stoeterij, hij was eveneens een zoon van Nazeer. 
De moeder van Ghazal, Bukra, was zonder meer één van de 
mooiste puur Egyptische merries uit die tijd en een geweldige 
fokmerrie. 
De stoeterijmanagers waren helaas niet gecharmeerd van hem 
en hadden erg veel moeite met zijn weke rug waardoor hij 
maar weinig kansen heeft gekregen. Hier gingen ze echter 
wel voorbij aan de fokkwaliteiten van zijn moeder. De enkele 
nakomelingen die hij bracht toonden zijn enorme potentie als 
dekhengst. Er restte slechts één zoon, Zaher, die een perfecte zelfbewuste karakter naast zijn moed, intelligentie, elegantie 
bijdrage had kunnen leveren aan de Marbach fokkerij - maar en waardigheid. Volgens Judith Forbis moest je hem in het echt 
ook hij werd maar mondjesmaat ingezet omdat zijn moeder zien om te kunnen begrijpen wat deze hengst zo uniek maakte. 
niet puur Egyptisch was. In haar beleving is er niemand in geslaagd om een foto te 

maken die de essentie van dit paard weergeeft. 
Een hele andere toekomst lag er Zijn moeder leek erg op haar moeder Moniet el Nefous, alleen 
in het verschiet voor de hengst had Mabrouka beter ontwikkelde voorhand en een sterkere 
Morafic. Hij had niet beter terecht bovenlijn. Morafic had een mooi klassiek hoofd met een breed 
kunnen komen dan op de voorhoofd en een dish die direct tussen zijn grote donkere ogen 
Gleannloch Farms in de VS. begon. Het was misschien wat lang met een lange onderkaak. 

Verder was het een langgelijnd paard met degelijk beenwerk en 
grote gewrichten. Wat dit exterieur betreft was hij ook een 
echte stempelhengst, zijn kinderen waren duidelijk herkenbaar.

Na het overlijden van Nazeer werd Morafic veel ingezet in de 
fokkerij van de Egyptian Agricultural Organization. Al snel 
steeg hij in populariteit en was er wereldwijd vraag naar zijn 
kinderen. Natuurlijk was er ook regelmatig vraag naar de 
hengst zelf. De familie Marshall en hun stalmanagers Tom en 
Rita Mc Nair bezochten El Zahraa regelmatig en hadden hun 
oog al lang op de hengst laten vallen, maar pas nadat hij voor 
voldoende nakomelingen had gezorgd lukte het hen om 
Morafic te kopen. In 1965 vertrok de hengst samen met een 
selecte groep merries naar de Gleannloch Farms in Texas. 
Hoewel zij kwaliteitvolle paarden bezaten besloten de 
Marshall's na enige tijd om hun hele fokprogramma over een Zijn eigenaren, Douglas en Margaret Marshall hielden oprecht 
andere boeg te gooien en alleen nog puur Egyptisch te fokken. van hem en hij beloonde hen met prachtige nakomelingen. 
Er volgde een spectaculaire verkoop waarbij ook veulens van Daarnaast bleek hij een leverancier te zijn van kwaliteitvolle 
Morafic en merries drachtig van hem van de hand werden zonen die voor een aantal mooie vaderlijnen zorgden. 
gedaan. Daarna werd hij echter alleen nog voor hun eigen 
merries ingezet.Morafic werd in 1956 geboren op de El Zahraa stoeterij uit de 
Morafic is met name in de eerste jaren na zijn aankomst in de beproefde combinatie Nazeer x Mabrouka (v.Sid Abouhom), 
VS veel uitgebracht, hij behaalde diverse kampioenschappen een dochter van één van de favoriete merries van Generaal Von 
in de showring en onder het zadel in de Park rubriek, altijd Szandtner (studmanager van El Zarhaa), Moniet el Nefous. 
gepresenteerd of gereden door de Mc Nair's. Hij had het Deze moederlijn voert terug op de Saklawi Jedran stam die 
echter beter naar zijn zin had als hij thuis was in de nabijheid volgens de overlevering de moedigste paarden van alle stammen 
van “zijn” kudde.zou bevatten. In ieder geval ging dit op voor Morafic. 
In oktober 1973 werd hij nog eenmaal geshowd tijdens de Zelfverzekerd keek hij de wereld in alsof hij zich volledig 
Stallion Spectacular georganiseerd door de Gulf Coast Arabian bewust was van zijn recht om daar te zijn. Hij bezat een vrije 
Horse Club. Hij bond de strijd aan met zijn halfbroers Talal en geest en leek zich niet ondergeschikt te voelen maar was 
Ansata Ibn Halima, volgens sommige mensen een historisch bevriend met de mens. Zijn nakomelingen erfden dit 

Morafic met Tom McNair

moment. In ieder geval mag het bijzonder genoemd worden dat bewegingen, prachtige nek en diepbruine kleur van zijn 
deze hengsten, die uiteindelijk zoveel invloed zouden hebben moeder. Zijn vader gaf hem lengte in het lijf, hoogbenigheid, 
op het puur Egyptisch Arabisch Volbloed paardenbestand, een sterke bovenlijn en type in het hoofd. Hij had heel veel 
tegelijkertijd in de ring liepen. Vijf maanden later overleed “showattitude”, genoot van alle aandacht en het publiek. Als 
Morafic en behoorde hij definitief tot de geschiedenis. tweejarige verscheen hij voor het eerst in de showring met 

trainer David Gardner en deed al snel mee in de top. Op zijn 
derde jaar bevestigde hij zijn positie en won opnieuw diverse Hoewel Morafic zelf dus geen langdurige show- of sportcarrière 
shows. Als hoogtepunt werd hij in zijn geboorteland, uit een heeft gehad maakten zijn nakomelingen dat ruimschoots goed. 
rubriek van 58 paarden, unaniem tot nationaal kampioen Samen met hem was ook zijn dochter Nahlah uit de mooie 
Futurity Stallion uitgeroepen.schimmelmerrie Mohga (v.El Sareei) geïmporteerd. Zij zou 
Het jaar daarna kwam hij in het bezit van Lenita Perroy van de de eerste Egyptische merrie zijn die nationaal reservekampioen 
Haras Meia Lua stoeterij in Brazilië. Bij haar heeft hij in feite werd. Voorgebracht door Tom McNair volgde drie succesvolle 
zijn eigen imperium gebouwd dat reikt van Noord en Zuid jaren waarbij ze o.a. het “Legion of Merit” wist te behalen. 
Amerika tot in Europa. Eigenlijk verdienen zowel Ali Jamaal Il Muna, een dochter van Bint Mona won het nationaal 
als Thee Desperado een eigen artikel omdat je ze anders Futurity kampioenschap. Een kleindochter van Morafic, Nihal 
eenvoudigweg te kort doet. Toch willen we ook van Ali Jamaal deed mee in de nationale top onder het zadel in de categorieën 
nog enkele kinderen noemen, de meeste hiervan zijn terug te English en Western Pleasure. Zijn kleinzoon Sakr was één van 
vinden in de Verenigde Staten en Brazilië. Een grote naam in de meest winnende showpaarden van zijn generatie.
de VS is Dakar el Jamaal (m.Sonoma Lady) in het bezit van Het zijn er te veel om alle goedpresterende nakomelingen te 
The Dakar Kartel en Nationaal Kampioen in 2002. Een noemen maar een aantal bekende zonen mogen niet 
bekende zoon hiervan is Dakharo (m.FOF Kharolina) die in ongenoemd blijven. Dit zijn Burhan in Marokko, Ghalion, 
2007 Wereldkampioen werd in en 2009 Nationaal kampioen Madkour, Shaker el Masri en Farag in Europa, in Amerika zijn 
in de VS. Ook Jullyen el Jamaal (m.Jullye el Ludjin) staat in de dit Khofo, Ibn Moniet El Nefous, Refky, Amaal, Al Metrabbi, 
VS waar hij met name als Western Pleasure paard goed Al Nahr Montegao, Al Fattah, Mosry, Ibn Morafic, Shah 
presteert, zo werd hij in 2005 eerste in Scottsdale. Van zijn Nishan en Ansata Sah Zaman. 
nakomelingen zijn er veel succesvol geshowd maar ook onder Drie andere zonen die er uitspringen zijn Dalul, The Egyptian 
het zadel doen zij het prima. Prince en Shaik Al Badi. De eerste twee hebben een veel goede 
Op de Haras Meia Lua stoeterij in Brazilië zijn het vooral paarden gebracht zowel hengsten als merries. Van The Egyptian 
Ludjin el Jamaal (m. Lydria el Shaklan) en Johann el Jamaal Prince kennen we in Nederland de hengst El Masri Amir die 
(m.Juliet el Ludjin) die de stam van hun vader moeten jarenlang ter dekking heeft gestaan bij Flaxman Arabians.
vertegenwoordigen. Nyhl el Jamaal is na enkele jaren succesvol 
te zijn ingezet door Lenita Perroy verkocht naar Uruguay. Eén Shaik Al Badi lijkt niettemin degene te zijn die echt voor 
van zijn zonen is aangekocht door Halsdon Arabians in Groot-continuïteit in deze vaderlijn zorgt. Zijn zoon Ruminaja Ali uit 
Brittannië,  Lothar el Nhyl  uit de merrie AF Lissa.Bint Magidaa (v.Khopho Khofo) bracht in combinatie met de 

merrie Bahila (v.Ibn Galal I) de hengst The Minstril, die voor 
Van zowel Ali Jamaal als Thee Desperado zijn de nakomelingen een enorm aantal fokproducten heeft gezorgd waaronder 
over het algemeen zeer herkenbaar. Het zijn dus echte prachtige paarden maar de bekendste is waarschijnlijk Thee 
stempelhengsten die ongetwijfeld ook weer  zonen zullen Desperado, veelvuldig succesvol ingezet in de fokkerij. 
produceren die deze indrukwekkende vaderlijn, Overigens is hij ook weer ingeteeld op Morafic, zijn moeder 
die ooit begon bij Nazeer, zullen waarborgen.was AK Amiri Asmarr van The Egyptian Prince. Ondanks zijn 

leeftijd is Thee Desperado nog steeds zeer geliefd onder fokkers 
vanwege de rastypische paarden die hij geeft. Het dekboek is al 
acht jaar gesloten maar door de lifetime breedingcontracts en 
doordat eigenaar Arabians LTD hem wel voor eigen merries 
gebruikt komen er nog steeds goede fokproducten bij. 
Zijn kinderen en kleinkinderen presteren vooral goed in 
de showring waar hij het zelf schopte tot nationaal 
reservekampioen van de VS. In 2009 werd zijn kleinzoon 
Royal Colors wereldkampioen in Parijs, Al Lahab een zoon 
van Thee Desperado dochter The Vision, werd reserve-
kampioen en won de All Nations Cup in Aken. Andere zullen 
zich zijn zoon BJ Thee Mustafa nog herinneren, een prachtige 
bruine met veel charisma en een uitzonderlijk mooi hoofd. 
Hij was degene die in 1997 voor het eerst het visitekaartje van 
zijn vader afgaf in Europa. Het jaar daarop brak hij definitief 
door en wist zelfs Triple Crown winnaar te worden door de 
All Nations Cup, het Europees- en Wereldkampioenschap te 
winnen.

Een andere beroemde zoon van Ruminaja Ali is Ali Jamaal, 
gefokt uit de merrie Heritage Memory (v.El Magato) door de 
familie Bergren in de VS. Ali Jamaal erfden zijn fantastische 
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op het Nationaal Kampioenschap in de VS maar geen van zijn 
zonen kon hem evenaren. Hetzelfde kan gezegd worden van 
de andere bekende Hadban Enzahi zoon Malik. Deze was de 
vader van de excellente hengst Asfour, in het bezit van de 
Simeon Stoeterij in Australië. Asfour bracht stuk voor stuk 
prachtige merries, maar zijn zonen waren niet van dezelfde 
constante kwaliteit - op Simeon Sadik na. Deze zwarte parel 
heeft zijn vader als geen ander vertegenwoordigd in de 
showring maar ook van hem lijkt nog geen zoon geboren 
die het stokje over kan nemen.

Samen met Hadban Enzahi werd Ghazal aangekocht door 
de Marbach stoeterij, hij was eveneens een zoon van Nazeer. 
De moeder van Ghazal, Bukra, was zonder meer één van de 
mooiste puur Egyptische merries uit die tijd en een geweldige 
fokmerrie. 
De stoeterijmanagers waren helaas niet gecharmeerd van hem 
en hadden erg veel moeite met zijn weke rug waardoor hij 
maar weinig kansen heeft gekregen. Hier gingen ze echter 
wel voorbij aan de fokkwaliteiten van zijn moeder. De enkele 
nakomelingen die hij bracht toonden zijn enorme potentie als 
dekhengst. Er restte slechts één zoon, Zaher, die een perfecte zelfbewuste karakter naast zijn moed, intelligentie, elegantie 
bijdrage had kunnen leveren aan de Marbach fokkerij - maar en waardigheid. Volgens Judith Forbis moest je hem in het echt 
ook hij werd maar mondjesmaat ingezet omdat zijn moeder zien om te kunnen begrijpen wat deze hengst zo uniek maakte. 
niet puur Egyptisch was. In haar beleving is er niemand in geslaagd om een foto te 

maken die de essentie van dit paard weergeeft. 
Een hele andere toekomst lag er Zijn moeder leek erg op haar moeder Moniet el Nefous, alleen 
in het verschiet voor de hengst had Mabrouka beter ontwikkelde voorhand en een sterkere 
Morafic. Hij had niet beter terecht bovenlijn. Morafic had een mooi klassiek hoofd met een breed 
kunnen komen dan op de voorhoofd en een dish die direct tussen zijn grote donkere ogen 
Gleannloch Farms in de VS. begon. Het was misschien wat lang met een lange onderkaak. 

Verder was het een langgelijnd paard met degelijk beenwerk en 
grote gewrichten. Wat dit exterieur betreft was hij ook een 
echte stempelhengst, zijn kinderen waren duidelijk herkenbaar.

Na het overlijden van Nazeer werd Morafic veel ingezet in de 
fokkerij van de Egyptian Agricultural Organization. Al snel 
steeg hij in populariteit en was er wereldwijd vraag naar zijn 
kinderen. Natuurlijk was er ook regelmatig vraag naar de 
hengst zelf. De familie Marshall en hun stalmanagers Tom en 
Rita Mc Nair bezochten El Zahraa regelmatig en hadden hun 
oog al lang op de hengst laten vallen, maar pas nadat hij voor 
voldoende nakomelingen had gezorgd lukte het hen om 
Morafic te kopen. In 1965 vertrok de hengst samen met een 
selecte groep merries naar de Gleannloch Farms in Texas. 
Hoewel zij kwaliteitvolle paarden bezaten besloten de 
Marshall's na enige tijd om hun hele fokprogramma over een Zijn eigenaren, Douglas en Margaret Marshall hielden oprecht 
andere boeg te gooien en alleen nog puur Egyptisch te fokken. van hem en hij beloonde hen met prachtige nakomelingen. 
Er volgde een spectaculaire verkoop waarbij ook veulens van Daarnaast bleek hij een leverancier te zijn van kwaliteitvolle 
Morafic en merries drachtig van hem van de hand werden zonen die voor een aantal mooie vaderlijnen zorgden. 
gedaan. Daarna werd hij echter alleen nog voor hun eigen 
merries ingezet.Morafic werd in 1956 geboren op de El Zahraa stoeterij uit de 
Morafic is met name in de eerste jaren na zijn aankomst in de beproefde combinatie Nazeer x Mabrouka (v.Sid Abouhom), 
VS veel uitgebracht, hij behaalde diverse kampioenschappen een dochter van één van de favoriete merries van Generaal Von 
in de showring en onder het zadel in de Park rubriek, altijd Szandtner (studmanager van El Zarhaa), Moniet el Nefous. 
gepresenteerd of gereden door de Mc Nair's. Hij had het Deze moederlijn voert terug op de Saklawi Jedran stam die 
echter beter naar zijn zin had als hij thuis was in de nabijheid volgens de overlevering de moedigste paarden van alle stammen 
van “zijn” kudde.zou bevatten. In ieder geval ging dit op voor Morafic. 
In oktober 1973 werd hij nog eenmaal geshowd tijdens de Zelfverzekerd keek hij de wereld in alsof hij zich volledig 
Stallion Spectacular georganiseerd door de Gulf Coast Arabian bewust was van zijn recht om daar te zijn. Hij bezat een vrije 
Horse Club. Hij bond de strijd aan met zijn halfbroers Talal en geest en leek zich niet ondergeschikt te voelen maar was 
Ansata Ibn Halima, volgens sommige mensen een historisch bevriend met de mens. Zijn nakomelingen erfden dit 

Morafic met Tom McNair

moment. In ieder geval mag het bijzonder genoemd worden dat bewegingen, prachtige nek en diepbruine kleur van zijn 
deze hengsten, die uiteindelijk zoveel invloed zouden hebben moeder. Zijn vader gaf hem lengte in het lijf, hoogbenigheid, 
op het puur Egyptisch Arabisch Volbloed paardenbestand, een sterke bovenlijn en type in het hoofd. Hij had heel veel 
tegelijkertijd in de ring liepen. Vijf maanden later overleed “showattitude”, genoot van alle aandacht en het publiek. Als 
Morafic en behoorde hij definitief tot de geschiedenis. tweejarige verscheen hij voor het eerst in de showring met 

trainer David Gardner en deed al snel mee in de top. Op zijn 
derde jaar bevestigde hij zijn positie en won opnieuw diverse Hoewel Morafic zelf dus geen langdurige show- of sportcarrière 
shows. Als hoogtepunt werd hij in zijn geboorteland, uit een heeft gehad maakten zijn nakomelingen dat ruimschoots goed. 
rubriek van 58 paarden, unaniem tot nationaal kampioen Samen met hem was ook zijn dochter Nahlah uit de mooie 
Futurity Stallion uitgeroepen.schimmelmerrie Mohga (v.El Sareei) geïmporteerd. Zij zou 
Het jaar daarna kwam hij in het bezit van Lenita Perroy van de de eerste Egyptische merrie zijn die nationaal reservekampioen 
Haras Meia Lua stoeterij in Brazilië. Bij haar heeft hij in feite werd. Voorgebracht door Tom McNair volgde drie succesvolle 
zijn eigen imperium gebouwd dat reikt van Noord en Zuid jaren waarbij ze o.a. het “Legion of Merit” wist te behalen. 
Amerika tot in Europa. Eigenlijk verdienen zowel Ali Jamaal Il Muna, een dochter van Bint Mona won het nationaal 
als Thee Desperado een eigen artikel omdat je ze anders Futurity kampioenschap. Een kleindochter van Morafic, Nihal 
eenvoudigweg te kort doet. Toch willen we ook van Ali Jamaal deed mee in de nationale top onder het zadel in de categorieën 
nog enkele kinderen noemen, de meeste hiervan zijn terug te English en Western Pleasure. Zijn kleinzoon Sakr was één van 
vinden in de Verenigde Staten en Brazilië. Een grote naam in de meest winnende showpaarden van zijn generatie.
de VS is Dakar el Jamaal (m.Sonoma Lady) in het bezit van Het zijn er te veel om alle goedpresterende nakomelingen te 
The Dakar Kartel en Nationaal Kampioen in 2002. Een noemen maar een aantal bekende zonen mogen niet 
bekende zoon hiervan is Dakharo (m.FOF Kharolina) die in ongenoemd blijven. Dit zijn Burhan in Marokko, Ghalion, 
2007 Wereldkampioen werd in en 2009 Nationaal kampioen Madkour, Shaker el Masri en Farag in Europa, in Amerika zijn 
in de VS. Ook Jullyen el Jamaal (m.Jullye el Ludjin) staat in de dit Khofo, Ibn Moniet El Nefous, Refky, Amaal, Al Metrabbi, 
VS waar hij met name als Western Pleasure paard goed Al Nahr Montegao, Al Fattah, Mosry, Ibn Morafic, Shah 
presteert, zo werd hij in 2005 eerste in Scottsdale. Van zijn Nishan en Ansata Sah Zaman. 
nakomelingen zijn er veel succesvol geshowd maar ook onder Drie andere zonen die er uitspringen zijn Dalul, The Egyptian 
het zadel doen zij het prima. Prince en Shaik Al Badi. De eerste twee hebben een veel goede 
Op de Haras Meia Lua stoeterij in Brazilië zijn het vooral paarden gebracht zowel hengsten als merries. Van The Egyptian 
Ludjin el Jamaal (m. Lydria el Shaklan) en Johann el Jamaal Prince kennen we in Nederland de hengst El Masri Amir die 
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Van zowel Ali Jamaal als Thee Desperado zijn de nakomelingen een enorm aantal fokproducten heeft gezorgd waaronder 
over het algemeen zeer herkenbaar. Het zijn dus echte prachtige paarden maar de bekendste is waarschijnlijk Thee 
stempelhengsten die ongetwijfeld ook weer  zonen zullen Desperado, veelvuldig succesvol ingezet in de fokkerij. 
produceren die deze indrukwekkende vaderlijn, Overigens is hij ook weer ingeteeld op Morafic, zijn moeder 
die ooit begon bij Nazeer, zullen waarborgen.was AK Amiri Asmarr van The Egyptian Prince. Ondanks zijn 

leeftijd is Thee Desperado nog steeds zeer geliefd onder fokkers 
vanwege de rastypische paarden die hij geeft. Het dekboek is al 
acht jaar gesloten maar door de lifetime breedingcontracts en 
doordat eigenaar Arabians LTD hem wel voor eigen merries 
gebruikt komen er nog steeds goede fokproducten bij. 
Zijn kinderen en kleinkinderen presteren vooral goed in 
de showring waar hij het zelf schopte tot nationaal 
reservekampioen van de VS. In 2009 werd zijn kleinzoon 
Royal Colors wereldkampioen in Parijs, Al Lahab een zoon 
van Thee Desperado dochter The Vision, werd reserve-
kampioen en won de All Nations Cup in Aken. Andere zullen 
zich zijn zoon BJ Thee Mustafa nog herinneren, een prachtige 
bruine met veel charisma en een uitzonderlijk mooi hoofd. 
Hij was degene die in 1997 voor het eerst het visitekaartje van 
zijn vader afgaf in Europa. Het jaar daarop brak hij definitief 
door en wist zelfs Triple Crown winnaar te worden door de 
All Nations Cup, het Europees- en Wereldkampioenschap te 
winnen.

Een andere beroemde zoon van Ruminaja Ali is Ali Jamaal, 
gefokt uit de merrie Heritage Memory (v.El Magato) door de 
familie Bergren in de VS. Ali Jamaal erfden zijn fantastische 
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Renée Palland met C.R. Soroya

E
Pakop (Dosator x Tobah) aantreden om haar kunsten in het Door Silvia van der Veen

Foto's Robin Elzinga Z1 te laten zien. Getty was tevreden, want zij reed twee nette 
proeven. Zij is na de winter periode bezig met een reeks 

Er waren voor mij veel nog onbekende combinaties, heel leuk succesvolle proeven waarmee zij, ondanks twee verliespunten 
om die eens te zien. De B-paarden won Patricia Kroon met vorig jaar in de Z1, inmiddels het felbegeerde sportpredikaat 
Aviv Asmar Boeni (v.Sjapoer x Ja Venice) beide proeven op voor de dressuur mag aanvragen. 
de voet gevolgd door de nummer twee Gelske Oud  met  
GE Shah Quille van de hengst Madras Kossack uit de Door het ontbreken van de zon, was het wat koud maar 
merrie Sierou. onderling was het weer erg gezellig. John & Angeline Maarse 
Bij de drie B pony combinaties had ik de eer deze allen te bedankt voor het beschikbaar stellen van de accommodatie en 
mogen voorlezen. Cheriel Jimmink werd eerste in proef I alle werkzaamheden die hierbij komen kijken. 
en behaalde ook nog eens haar eerste winstpunt met Elton 
zoon Durango (m.Libanon Kristal) die sinds enige tijd in 
haar bezit is. Het weekend direct daarna zou deze 1e premie 
hengst bewijzen van meerdere markten thuis te zijn en werd 
hij Best of Show, ook in Middenbeemster. 
In de tweede proef ging Jenna Oude Elferink, die net als haar 
zus Ella voor de eerste keer meedeed er met de eerste prijs 
vandoor. Beiden reden op Zabah van LA Jamal uit de merrie 
Mevo Melange. 
Even later die dag was LA Jamal (v.LM Lamee x Lestokada) 
zelf te zien met zijn eigenaresse Joan Bodegraven-Steeman. 
Hij is ondertussen geruind en wordt door haar uitgebracht in 
de L1 waar zij tweede werd in proef II en een winstpunt 
behaalde. In de eerste proef eindigde zij samen met Marianne 
Wijdenes op de tweede plaats die Zalinda (Elton x Zsi Zsi) 
reed. Zij werden voorbijgestreefd door Annelieke Stoop met 
Amira Lazize (Poker x Paroeska) die twee zeer goede proeven 
reed. Die werden dan ook door de jury beloond met twee eerste 
prijzen en drie winstpunten. 
Bij de L1 pony's was Petra Koning met El-Saria (Kar Hacedor x 
CA Carita) de enige deelneemster en ging na de gedane arbeid 
met twee eerste prijzen weer naar huis.

Na de pauze werd er van jury verwisseld. Deze tweede jury 
was duidelijk onder de indruk van de eerste L2 combinatie 
Sharon Buitendijk met Noean (Elton x Nizabudka). 
Zij werd in de eerste proef beloond met 187 punten en in 
de tweede proef zelfs met 203 punten en behaalde daarmee 
drie winstpunten en de hoogste score van de dag. Ikzelf kreeg 
met mijn paard AF Thabay (Kubay Khan x AF Antha) nog 
één winstpunt van de jury, maar daarna waren de winstpunten 
blijkbaar al vergeven. 
Hopelijk brengen toekomstige jury's meer punten mee van 
huis, want er waren naar mijn bescheiden mening in de middag 
meer combinaties die er één of twee hadden mogen krijgen.
In de M1 nam Carola Hansen met Grafite (Karat x Gertruda) 
twee eerste prijzen in ontvangst en in de M2 ging deze eer naar 
Debby v/d Wal met Sacha's Bashuk (Naryshkin x Boesjinka). 
Als laatste mocht Getty Ketels met haar paard Tobarah v/d 

DRESSUURWEDSTRIJD 
MIDDENBEEMSTER

Op Hemelvaartsdag hadden John en Angeline Maarse wederom hun 
terrein beschikbaar gesteld voor een AVS dressuurwedstrijd. Hier werd 
door 21 combinaties enthousiast gebruik van gemaakt. 
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Geslaagde tweede editie van
bijzondere traildag!

FARMERS  TRAIL 
ZICHZELF

FIELD
OVERTREFT 

E
Door Jolanda van Duijvenbode

Een survivaldag met je paard. Daar kun je de Farmers Field Trail 
wel mee vergelijken. Vertrouwen, ervaring, rust en teambuilding. 
Dat zijn bij deze Farmers Field Trail punten die van groot belang 
zijn. Want het is niet zomaar een Trailparcours. Nee, er komt wel 
iets meer bij kijken dan de standaard brug en het welbekende hek 
die je tijdens een trailproef tegen komt. aantal inschrijvingen dan ook snel vol. Mijn zus Angela reed toen 

mee met haar ruin Penthor (Abakan x Pengona HT). Niet 
De letterlijke betekenis van Trail is 'spoor in de vrije natuur'. Bij dit onverdienstelijk, ze werd namelijk 3e en won een leuke prijs voor 
onderdeel binnen de westernsport wordt een vooraf aangegeven 'het best verklede stel'. Maar daar gaat het niet om: al worden er 
proef verreden. De proef bestaat uit een spoor met verschillende geen prijzen vergeven en kun je geen titel achter je naam krijgen: 
nagebootste hindernissen uit de natuur. Het paard moet volledig de Farmers Field Trail is alleen al voor de gezelligheid en het 
vertrouwen hebben in de ruiter en niet schrikken van de overwinnen van vele obstakels met je paard zeker het meerijden 
hindernissen. Tijdens een trailproef gaat het er ook om dat een waard. 
paard kijkt waar hij loopt en zelf zijn route volgt. De manier hoe 
het paard reageert en de hulpen die de ruiter geeft staan centraal Dit jaar kon er, naast de individuele combinaties, ook als team 
in de beoordeling bij Trail. De letterlijke betekenis van Trail, worden ingeschreven. En dat was een goede zet! Naast het feit dat 
'spoor in de vrije natuur', komt tijdens deze Farmers Field Trail er op deze manier het dubbel aantal mensen konden meerijden 
helemaal tot zijn recht. Want in plaats van een vaste proef in een (het aantal inschrijvingen zit door de populariteit erg snel vol), is 
wedstrijdarena, is er op een boerenakker en in een bos een groot het voor veel paarden een geruststelling dat zij niet alleen achter 
aantal hindernissen gebouwd. Je komt als combinatie dus echte blijven, en dus met meer rust de hindernissen kunnen nemen. 
koeien, bruggen en boomstammen tegen. Een fantastisch Vorig jaar kampte Angela met het probleem dat Penthor telkens 
fenomeen, en immens populair bij westernrijdend Nederland. bij de paarden voor hem wilde blijven. En dit keer reed er dus 
(en België en Duitsland). Niet gek dus dat deze Farmers Field gelukkig een oude bekende naast hem mee. En het is gewoonweg 
Trail nu voor een tweede keer werd georganiseerd. gezellig met iemand naast je rijdend. Lekker samen op pad, 

kijken hoe je teamgenoot de hindernis aanpakt, kletsend door het 
Vorig jaar was er de allereerste Farmers Field Trial in Drentse bos. Iets dat voor mij een aantal jaren geleden dagelijkse 
Koekangerveld, Drenthe. In het leven geroepen door twee erg kost was, totdat wij uit Drenthe gingen verhuizen. Het was dus 
enthousiaste vrouwen, die iets leuks wilden bedenken voor de weer even net als 'good old times', en dat was een mooie 
Dutch Paint Horse Club. Corine Mennuti en Susan Wagenaar bijkomstigheid. 
wilde al enkele jaren graag een TREC organiseren en zodoende 
staken zij de koppen bij elkaar en organiseerden zij 24 mei 2009 Tijdens de eerste editie vorig jaar was ik de groom van Angela 
de allereerste 'Farmers Field Trail', een western Trail wedstrijd met (een groom die door het, voor mij onverwachte, mooie weer 
een boerentintje, gehouden over zo'n zeven kilometer weiland, aardig was verbrand, daar in het mooie open boerenveld). En dit 
berm en bos. Mede door de goede sfeer rond deze Trail-dag is dit jaar had Angela mij 'verkozen' om haar als team te versterken. En 
fenomeen al snel als erg populair te bestempelen. Naast het feit daar had ik wel zin in! Door de toegestuurde (hilarische) 
dat gezelligheid en enthousiasme een rode draad zijn, blijft het nieuwsbrieven wisten we beetje bij beetje welke hindernissen we 
gehele concept goed bedacht. Bij de eerste editie in 2009 zat het konden verwachten. Mijn paard Alkatraz (alias 'Olly' Balaton x 

Atlanta) is qua trail een gouden paard. Hij is overal gek voor te 
maken en maakt zich nergens druk om. Tenminste, thuis en op 
wedstrijden kom ik vrijwel nooit problemen tegen. Ik kan een 
groot zeil wapperend over mijn paard heen leggen: dan nog geeft 
hij geen kik. Daar had Angela dus strategisch over nagedacht bij 
het kiezen van een teamgenoot. Maar tijdens de Farmers Field 
Trail bleek dit toch nog best tegen te vallen… 
Om ook te strijden voor een andere prijs, en er gewoon gezellig 
uit te zien daar op het boerenveld, verschenen Angela en ik ten 
tonele met beide een tuinbroek, rode strohoed en vlechten in het 
haar. De paarden kregen dezelfde bijpassende rood-wit-blauwe 
strikken. Kneuterigheid alom. Met de teamnaam 'The Dutch 
Dream Team' waren wij helemaal klaar voor het parcours! 

Foto’s  Angela van Duijvenbode
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proeven. Zij is na de winter periode bezig met een reeks 

Er waren voor mij veel nog onbekende combinaties, heel leuk succesvolle proeven waarmee zij, ondanks twee verliespunten 
om die eens te zien. De B-paarden won Patricia Kroon met vorig jaar in de Z1, inmiddels het felbegeerde sportpredikaat 
Aviv Asmar Boeni (v.Sjapoer x Ja Venice) beide proeven op voor de dressuur mag aanvragen. 
de voet gevolgd door de nummer twee Gelske Oud  met  
GE Shah Quille van de hengst Madras Kossack uit de Door het ontbreken van de zon, was het wat koud maar 
merrie Sierou. onderling was het weer erg gezellig. John & Angeline Maarse 
Bij de drie B pony combinaties had ik de eer deze allen te bedankt voor het beschikbaar stellen van de accommodatie en 
mogen voorlezen. Cheriel Jimmink werd eerste in proef I alle werkzaamheden die hierbij komen kijken. 
en behaalde ook nog eens haar eerste winstpunt met Elton 
zoon Durango (m.Libanon Kristal) die sinds enige tijd in 
haar bezit is. Het weekend direct daarna zou deze 1e premie 
hengst bewijzen van meerdere markten thuis te zijn en werd 
hij Best of Show, ook in Middenbeemster. 
In de tweede proef ging Jenna Oude Elferink, die net als haar 
zus Ella voor de eerste keer meedeed er met de eerste prijs 
vandoor. Beiden reden op Zabah van LA Jamal uit de merrie 
Mevo Melange. 
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reed. Zij werden voorbijgestreefd door Annelieke Stoop met 
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CA Carita) de enige deelneemster en ging na de gedane arbeid 
met twee eerste prijzen weer naar huis.

Na de pauze werd er van jury verwisseld. Deze tweede jury 
was duidelijk onder de indruk van de eerste L2 combinatie 
Sharon Buitendijk met Noean (Elton x Nizabudka). 
Zij werd in de eerste proef beloond met 187 punten en in 
de tweede proef zelfs met 203 punten en behaalde daarmee 
drie winstpunten en de hoogste score van de dag. Ikzelf kreeg 
met mijn paard AF Thabay (Kubay Khan x AF Antha) nog 
één winstpunt van de jury, maar daarna waren de winstpunten 
blijkbaar al vergeven. 
Hopelijk brengen toekomstige jury's meer punten mee van 
huis, want er waren naar mijn bescheiden mening in de middag 
meer combinaties die er één of twee hadden mogen krijgen.
In de M1 nam Carola Hansen met Grafite (Karat x Gertruda) 
twee eerste prijzen in ontvangst en in de M2 ging deze eer naar 
Debby v/d Wal met Sacha's Bashuk (Naryshkin x Boesjinka). 
Als laatste mocht Getty Ketels met haar paard Tobarah v/d 

DRESSUURWEDSTRIJD 
MIDDENBEEMSTER

Op Hemelvaartsdag hadden John en Angeline Maarse wederom hun 
terrein beschikbaar gesteld voor een AVS dressuurwedstrijd. Hier werd 
door 21 combinaties enthousiast gebruik van gemaakt. 
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Geslaagde tweede editie van
bijzondere traildag!

FARMERS  TRAIL 
ZICHZELF

FIELD
OVERTREFT 

E
Door Jolanda van Duijvenbode

Een survivaldag met je paard. Daar kun je de Farmers Field Trail 
wel mee vergelijken. Vertrouwen, ervaring, rust en teambuilding. 
Dat zijn bij deze Farmers Field Trail punten die van groot belang 
zijn. Want het is niet zomaar een Trailparcours. Nee, er komt wel 
iets meer bij kijken dan de standaard brug en het welbekende hek 
die je tijdens een trailproef tegen komt. aantal inschrijvingen dan ook snel vol. Mijn zus Angela reed toen 

mee met haar ruin Penthor (Abakan x Pengona HT). Niet 
De letterlijke betekenis van Trail is 'spoor in de vrije natuur'. Bij dit onverdienstelijk, ze werd namelijk 3e en won een leuke prijs voor 
onderdeel binnen de westernsport wordt een vooraf aangegeven 'het best verklede stel'. Maar daar gaat het niet om: al worden er 
proef verreden. De proef bestaat uit een spoor met verschillende geen prijzen vergeven en kun je geen titel achter je naam krijgen: 
nagebootste hindernissen uit de natuur. Het paard moet volledig de Farmers Field Trail is alleen al voor de gezelligheid en het 
vertrouwen hebben in de ruiter en niet schrikken van de overwinnen van vele obstakels met je paard zeker het meerijden 
hindernissen. Tijdens een trailproef gaat het er ook om dat een waard. 
paard kijkt waar hij loopt en zelf zijn route volgt. De manier hoe 
het paard reageert en de hulpen die de ruiter geeft staan centraal Dit jaar kon er, naast de individuele combinaties, ook als team 
in de beoordeling bij Trail. De letterlijke betekenis van Trail, worden ingeschreven. En dat was een goede zet! Naast het feit dat 
'spoor in de vrije natuur', komt tijdens deze Farmers Field Trail er op deze manier het dubbel aantal mensen konden meerijden 
helemaal tot zijn recht. Want in plaats van een vaste proef in een (het aantal inschrijvingen zit door de populariteit erg snel vol), is 
wedstrijdarena, is er op een boerenakker en in een bos een groot het voor veel paarden een geruststelling dat zij niet alleen achter 
aantal hindernissen gebouwd. Je komt als combinatie dus echte blijven, en dus met meer rust de hindernissen kunnen nemen. 
koeien, bruggen en boomstammen tegen. Een fantastisch Vorig jaar kampte Angela met het probleem dat Penthor telkens 
fenomeen, en immens populair bij westernrijdend Nederland. bij de paarden voor hem wilde blijven. En dit keer reed er dus 
(en België en Duitsland). Niet gek dus dat deze Farmers Field gelukkig een oude bekende naast hem mee. En het is gewoonweg 
Trail nu voor een tweede keer werd georganiseerd. gezellig met iemand naast je rijdend. Lekker samen op pad, 

kijken hoe je teamgenoot de hindernis aanpakt, kletsend door het 
Vorig jaar was er de allereerste Farmers Field Trial in Drentse bos. Iets dat voor mij een aantal jaren geleden dagelijkse 
Koekangerveld, Drenthe. In het leven geroepen door twee erg kost was, totdat wij uit Drenthe gingen verhuizen. Het was dus 
enthousiaste vrouwen, die iets leuks wilden bedenken voor de weer even net als 'good old times', en dat was een mooie 
Dutch Paint Horse Club. Corine Mennuti en Susan Wagenaar bijkomstigheid. 
wilde al enkele jaren graag een TREC organiseren en zodoende 
staken zij de koppen bij elkaar en organiseerden zij 24 mei 2009 Tijdens de eerste editie vorig jaar was ik de groom van Angela 
de allereerste 'Farmers Field Trail', een western Trail wedstrijd met (een groom die door het, voor mij onverwachte, mooie weer 
een boerentintje, gehouden over zo'n zeven kilometer weiland, aardig was verbrand, daar in het mooie open boerenveld). En dit 
berm en bos. Mede door de goede sfeer rond deze Trail-dag is dit jaar had Angela mij 'verkozen' om haar als team te versterken. En 
fenomeen al snel als erg populair te bestempelen. Naast het feit daar had ik wel zin in! Door de toegestuurde (hilarische) 
dat gezelligheid en enthousiasme een rode draad zijn, blijft het nieuwsbrieven wisten we beetje bij beetje welke hindernissen we 
gehele concept goed bedacht. Bij de eerste editie in 2009 zat het konden verwachten. Mijn paard Alkatraz (alias 'Olly' Balaton x 

Atlanta) is qua trail een gouden paard. Hij is overal gek voor te 
maken en maakt zich nergens druk om. Tenminste, thuis en op 
wedstrijden kom ik vrijwel nooit problemen tegen. Ik kan een 
groot zeil wapperend over mijn paard heen leggen: dan nog geeft 
hij geen kik. Daar had Angela dus strategisch over nagedacht bij 
het kiezen van een teamgenoot. Maar tijdens de Farmers Field 
Trail bleek dit toch nog best tegen te vallen… 
Om ook te strijden voor een andere prijs, en er gewoon gezellig 
uit te zien daar op het boerenveld, verschenen Angela en ik ten 
tonele met beide een tuinbroek, rode strohoed en vlechten in het 
haar. De paarden kregen dezelfde bijpassende rood-wit-blauwe 
strikken. Kneuterigheid alom. Met de teamnaam 'The Dutch 
Dream Team' waren wij helemaal klaar voor het parcours! 

Foto’s  Angela van Duijvenbode
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 'oude rot in het vak', en is op wedstrijden en NK's al heel wat 
bruggen tegengekomen. Maar dit was een echte. Mét water 
eronder. En daardoor heel spannend. Het is dan het voordeel dat 
je als team rijdt: gewoon het paard dat wel durft voor laten gaan. 
Als er één schaap over de dam is… 
Dit ging helaas niet op bij de sprongen die daarna volgden. Het 
begon een beetje op een militaryparcours te lijken. Bomen met 
takken en strobalen waar we overheen moesten springen. Mijn 
zus Monica heeft, als een echte coach, thuis met mijn paard de 
sprongen geoefend. Maar dit waren gewone balken, en geen 
bomen met takken. Penthor was hierbij wel een echt springpaard. 
Een ander moeilijk obstakel was 'de wip'. Hierbij moest je met je 
paard op een smalle vlonder stappen, doorlopen tot het midden, 
waarna de vlonder kantelde en jij met je paard door kon lopen 
naar de andere kant. Vooral het bewegen van de grond onder je 
paard maakte dit een lastige hindernis. Angela heeft hem met 
Penthor goed doorlopen, Olly twijfelde toen hij in het midden 

gaan. Tja, je wordt stiekem wel erg fanatiek. Het gaat niet om de was, en bleef daarna liever gewoon aan de andere kant staan. Ik 
prijzen en titels, maar het blijft toch een wedstrijd… Al met al geef hem groot gelijk. 
hebben Angela en ik een top-middag gehad, en eindigde we van 
de 20 teams op de 6e plaats. Daarnaast wonnen wij de trophy Om nu alle hindernissen die wij onderweg tegenkwamen breed 
voor 'Best Dressed'. Aan ons publiek en grooms was ook gedacht: uit te meten is helaas iets te veel van het goede, maar de 
zo was er een groot strodorp, bbq en voor de kleintjes onder ons organisatie is erg creatief geweest! Van het aantrekken van een 
een limonadekoe en dieren om mee te knuffelen. regenjas, het afzadelen van je paard, geblinddoekt met je paard 
Complimenten voor de organisatoren Corine en Susan voor alle om pionnen lopen, midden in het bos in een trailer stappen, het 
creativiteit, lange voorbereidende werkzaamheden en 'spotten' van roofdieren met een verrekijker, (oja, Angela: het 
enthousiasme en natuurlijk voor het beschikbaar stellen van de schijnt dat een egel ook een roofdier is…), het vervoeren van een 
locatie. groot (stoffen)kalf over de hals van je paard, het trotseren van een 
Deze goede en enthousiaste aanpak heeft er naar mijn denken grote, modderige en diepe waterbak en het drijven van koeien: 
ook voor gezorgd dat de organisatie weer veel sponsors naar zich het is geweldig dit als team met de paarden te doorlopen. Het was 
toe heeft weten te trekken. En het gehele concept blijft natuurlijk spannend, maar ook erg relaxed zo met z'n vieren. En we hebben 
uniek.ook aardig veel lol gehad. 

Ik vind het erg leuk en bijzonder dat deze trail-dag in Nederland Zo was het tijdens één van de hindernissen de bedoeling om een 
wordt georganiseerd. Vooral de veelzijdigheid van het evenement pakketje op te halen. Deze moesten we een behoorlijke tijd bij 
is erg aantrekkelijk. Want je doet allerlei dingen met je paard die ons houden, en pas later in het bos in een brievenbus stoppen. 
normaal gesproken niet voor de hand liggen. Ruiters en paarden Beetje onhandig dat ik een pakketje uit de bak had gepakt, dat zó 
hadden er dan ook zichtbaar plezier in. Ik voorspel dat dit keer groot was dat hij niet eens in de brievenbus paste. En waar ik dus 
na keer alleen maar populairder zal worden. een half uur tijdens alle andere hindernissen en in het bos rijdend 
Ik kijk nu al weer uit naar de leuke nieuwsbrieven, gevuld met ruzie mee heb gehad. Angela had ondertussen haar minuscule 
´wist u datjes, uitleg van hindernissen en prijsvragen. Want ja, pakketje mooi tussen haar zadel gelegd. En moest om de vijf 
ik houd de inschrijving voor 2011 nu in ieder geval al weer in minuten hard lachen om mijn gevecht met mijn ietwat groot 
de gaten… Als jij volgend jaar individueel of als team ook met uitgevallen pakket. 
jouw Arabier (of ander paardenras…) wilt meerijden: via En zo nu en dan was er ook nog adrenaline. Zo moesten we 
www.farmersfieldtrail.com vind je meer informatie. tijdens één van de laatste hindernissen, de 'Rocky Mountain 

Trail', via een smal pad omhoog langs een helling met bomen en 
obstakels. Dit was behoorlijk steil, en als je paard eenmaal boven 
was kon je niet meer omdraaien. Achteraf hoorde ik dat een paard 
langs de helling naar beneden is gegaan, en ben ik dus blij dat ik 
de keuze heb gemaakt op een gegeven moment af te stappen en 
Olly naast mij door het pad naar beneden te loodsen. 

Naast de humor en spanning was er ook tijd voor een beetje 
slimheid. Bij de 'Tunnel Of Love' moesten wij met de paarden 
door een lage tunnel stappen, opgebouwd uit kuilpakken en een 
plastic dak. Onderweg kwam je in een hoek een pop op een stoel 
tegen en aan het uiteinde hing een plastic strook gordijn waar de 
paarden doorheen moesten. Penthor en Olly vertrouwde de pop 
in de hoek al niet, en hadden met elkaar afgesproken ab-so-luut 
NIET door de tunnel te gaan. Waarna Angela en ik de pact sloten 
om de paarden het eerste stuk achterwaarts er doorheen te laten 

kunnen doen. Enig verschil namelijk 
met de springbalk thuis: er lag een 
hele boom, inclusief een wirwar aan 
bladeren en lange takken om een 
flinke houtkachel een tijd mee warm 
te houden. Het voortslepen van de 
boom ging allemaal goed, tot het 
moment dat ik mijn paard moest 
omdraaien, om de boom nog een 
stuk achterwaarts aan het touw 
verder te slepen. En dat was voor 
Olly de verassing van de dag. Wat lag 
daar nou achter hem?! Had ik hem 
niet even kunnen waarschuwen dat 
hij werd achtervolgd door een 
boom? Een boom die we ook nog 
eens naar de volgende pion moesten 
trekken. Iets dat snel voor elkaar was, 

doordat Olly heel hard 
naar achteren liep, op de 
vlucht voor de boom. Dit 
moest er vast grappig uit 
hebben gezien… 

Helaas was Olly na dit De eerste hindernis was 
boomavontuur toch wel voor de westernarabieren 
lichtelijk in de war. En dat een pittige: verschillende 
bleef nog een beetje hoge op,- en afsprongen. 
hangen toen hij daarna Grote stofwolken achter 
achterwaarts door een ons latend was voor mij 
paar opgestapelde balen de dag al helemaal 
hooi, met een hok vol geslaagd! Ik moest mijzelf 
kippen in het midden inhouden niet af te 
moest lopen. Ik zie de stappen en mijn paard te 
kippen nog voor me: omhelzen. Ik deed alsof 
smekend om dat grote ik met mijn, veelal 

briesende witte gevaarte toch zo goed mogelijk achterwaarts door struikelend en nog nooit eerder springende Arabier, dagelijks dit 
de balen hooi te sturen. De kippen waren mij dankbaar. soort hindernissen nam. Angela en ik hebben bij deze start toch 
Een andere hindernis was het cowboy-polo. Met een even stiekem blij kijkend naar elkaar onze triomf innig gevierd. 
geïmproviseerde stick (een bezem met aan het uiteinde een Daarna kwam de tweede obstakel: het boomstam slepen. Van te 
cowboylaars vol beton) kon je door heel hard tegen een soort voren heb ik deze thuis even geoefend met een springbalk. Best 
skippybal te slaan een doelpunt maken. Prins Charles was er niets zwaar, maar Olly deed het prima. Hij vond het thuis wat onzinnig 
bij. om zo'n zware balk voort te slepen, maar hij keek er niet naar om. 
Na het polo-spel kwamen wij een bruggetje tegen. Penthor is eenEn dat deed hij nu ook niet. Misschien had hij dat beter wel eerst 
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kwam op de tweede plaats AR Fayyim (Valerio Ibn Eternity x twintig en wel voor type. Terecht, prachtig hoofd/hals, maar 
Aicha SVA v.Kais) Deze opvallende schimmel kreeg hoge kwam wat te kort op benen en beweging. Deze merrie is in 
punten voor type, maar kreeg iets minder waardering voor het bezit van de Athbah Stud. Armonia Moniscione (Ajman 
body/topline en benen. Ook mooie punten voor beweging. Moniscione x Armouia) nam de derde plaats voor haar 
AR Fayyim is gefokt door I.MM. Lopez Y van Bremen en in rekening met 269 punten. Qua type aan de eerste twee 
het bezit van M. van Heiningen. De derde plaats was voor gewaagd, maar liet zich minder goed zien wat in haar punten 
Yokidoki F. Eveneens een zoon van Valerio Ibn Eternity, maar voor beweging tot uiting kwam. Dat dit een zware klasse was 
uit de merrie Yarra v.Abakan. Deze goed bewegende hengst blijkt uit het feit dat uit deze klasse in het jeugdkampioenschap 
behaalde 259 punten voor eigenaar I. van Wengerden. Fokker de Golden Medal naar AJ Djamila ging en het zilver naar 
is H.A.M. Kuijf-vd Zwet. Meqbilat Athbah.
De rubriek drie-jarige hengsten was goed gevuld met negen Zes deelnemers in een mooie rubriek voor tweejarige merries. 
hengsten die aan elkaar gewaagd waren. De punten lagen dicht Een mooie eerste plaats met 269 punten voor de in België 
op elkaar, maar als eerst geplaatst met 266 punten werd FS gefokte Atheena (Kubinec x Estania El Shaklan v.Om El 
Marakesch van de hengst Windsprees Mirage uit de schit- Extreem). Deze jonge merrie toonde zich mooi en heeft haar 
terende Kubinec-dochter BB Mara. Een typische veelbelovende overwinning deels te danken aan haar uitstraling. Ze is een 
jonge hengst gefokt door comb. Scherle/F. Spönle en in het eigen fokproduct van eigenaresse Wenche Roefs. Op de 
bezit van comb. Aurid Muskee/F. Spönle. tweede plaats een paard uit Polen, de Psytadel-dochter 
Tweede met hetzelfde aantal punten werd de uitstekend Epasjonata (x Entaga v.Ganges) Een correcte merrie, maar 
bewegende Masud “T” (Massimo Ibn Mirokan x Kupona maakte geen bijzondere indruk. Twee paarden met 262 punten, 
v.Kupol). Deze donkere vos liet zich van zijn beste kant zien maar de derde plaats was voor een Nederlandse deelnemer 
maar FS Marakesch had op type net iets meer. Slechts 1 punt Nafiesa Malaika (Ajman Moniscione x Kenelm Mona Ghalia 
minder had FS Pacific (Windsprees Mirage x Eagleridge v.Monogramm). Dit aansprekend vosje uit een mooie moeder 
Passionat v.Sanadik El Shaklan) Een mooie jonge hengst met is een eigen fokproduct van eigenaresse Esther Besselink. 
een sterke draf en een pedigree om van te watertanden. Op de vierde plaats kwam UL Espinha (Espinho x UL Messina 
Moeder Eagleridge Passionata is één van de mooiste Sanadik- v.Redwood Lodge Essine) van fokker/eigenaar Ulrichsdal 
dochters en zelf zeer succesvol geshowd. FS Pacific is gefokt Arabians uit Denemarken. Winnares Atheena uit deze rubriek 
door F. Spönle en in het bezit van Aurid Muskee. Na de jonge was in het kampioenschap goed voor de Bronze Medal.
hengsten zat de dag er op, maar 's avonds was het in de kantine Slechts vier deelnemers in de rubriek driejarige merries. Als 
nog erg gezellig tot in de late uurtjes, of misschien beter gezegd eerste mocht naar voren komen de WH Justice-dochter Kadira 
tot in de vroege uurtjes. (x Karma ll v.Nagadir). Een merrie met een mooi type en 

hoofd/hals, maar kon wat sterker zijn in de bovenlijn. Ze was 
als jaarling Jr. kampioen op de show in Ströhen en de Arabica 
show in Frankfurt waar ze op mij een betere indruk achter liet 
dan deze keer. Een totaal aantal punten van 261 voor Kadira, 
gefokt door F. Spönle, in eigendom van B. Sprave. Nog een 
WH Justice-dochter op de tweede plaats. Relaxx (uit de mooie 
merrie Raven v.Andes Gigue) behaalde 260 punten. Deze 
merrie won vorig haar nog haar klasse op de Lowlandcup, maar 
kon dit niet nog een keer herhalen. Gefokt door Ute Küppers, 
in eigendom van M. Schmitz. De derde plaats was voor Esterna 
(Al Maraan x Echidna v.Ararat) Een degelijke merrie in het 
bezit van Silvatica Black Arabians uit Polen die maar weinig 
beweging liet zien. 
Beide veulenrubrieken bevatten enkele mooie veulens. Met 
haar prachtige silhouet en goede presentatie won MM Sultan 
dochter AF Mirenga die op de Show in West ook kampioen 
werd. Zij is gefokt door Arabian Fantasie uit MM Mirtasza 
(v.Mir Khan) en in het bezit van M. Baas uit Lutten. 

Zondagochtend begon met een prachtige rubriek jaarling-
merries. Van de vijftien ingeschreven merries bleven er drie 
afwezig. Er bleef nog altijd een zwaar deelnemersveld over, 
maar tot de mooiste werd gekozen AJ Djamila (WH Justice x 
Djasiva Princess Psytadel) met 272 punten. Een merrietje met 
veel type, fraai hoofd en hals en kon ook nog goed bewegen. 
AJ Djamila is gefokt door C. Polte-Welbers en is in het bezit 
van Ajman Stud. Met slechts één punt minder was de tweede 
plaats voor de QR Marc-dochter Meqbilat Athbah, uit de 
Ekstern-dochter Martinique J. Bij deze merrie viel de enige 

AJ Djamila

AF Mirenga

LOWLAND
ARABIAN CUP

Bij aankomst was meteen duidelijk dat de organisatoren weer hun best 
hadden gedaan om van de accommodatie een kleurig aangekleed geheel in 
Arabische sfeer te maken. 

RH Marakesh

Aviv Rihal Shamal onder Aurid Muskee 

Aragon OS

Tekst Ellen de Man
Foto's Jan Kan

De zaterdagmiddag begon met de rijrubriek voor de hengsten. 
Deze rubriek werd gewonnen door Aurid Muskee met 
RH Marakesch (Focus Khemali x Mena v.Menes). Deze 

Pirouette (Bezmen x Pironitsja) maar daardoor niet het beste 
van deze combinatie kon laten zien.
Na de rijrubrieken was het de beurt aan de jaarling hengsten. 
Een zware klasse met acht deelnemers. Als eerste geplaatst de 
bruine Aragon OS (WH Justice x Al Shanina v.Al Lahab) met 
272 punten. Een mooi totaalplaatje en hierover was de jury het 

hengst heeft roerend eens want hij werd beoordeeld met vrijwel allemaal 
veel houding dezelfde punten. In het jeugdkampioenschap nam hij de Gold 
en ging cor- Medal mee naar huis. Aragon OS is gefokt door en in het bezit 
rect en netjes van Fam. Stöckle uit Duitsland. Op de tweede plaats de 
gereden door eveneens bruine DMG Nazik (Psytadel x Aazurra v.Aazari). 
de ring. Met 269 punten een mooi resultaat voor fokker/eigenaar 
Tweede Donna Gambrill uit Groot Brittannië. Hoge punten op type, 
plaats was maar liet op zijn beweging punten liggen. DMG Nazik 
voor Nadine verdiende hiermee tijdens het jeugdkampioenschap de Silver 
Koo met Medal. BS Mashallah mocht als derde naar voren komen. 

de Khidarzoon Najjar (Navada DA v.Khajava-San). Deze Deze QR Marc zoon uit FS Mona Lisa (v.Shakaar Ibn 
schimmel is een mooie verschijning en was een mooie combi- Sanadiva) behaalde 263 punten. Nederland werd in deze klasse 
natie met amazone en eigenaresse Nadine Koo. De derde plaats vertegenwoordigd door de rastypische Erogant (WH Justice x 
was voor de Crabbet hengst Aurilla Gold (Elegant Gold x Silver Raville P v.Durango) die met een zesde plaats genoegen moest 
Auriole) eigenaresse Emma Stuive had deze hengst vooral in nemen doordat hij weinig van zijn beweging liet zien. 
draf best aan het lopen. De rubriek tweejarige hengsten was gevuld met louter 
De ruinen en merries vormden samen één rubriek met drie Nederlandse deelnemers. Een mooie entree voor de drie 
deelnemers. Ook hier weer een eerste plaats voor Aurid Muskee deelnemers, die stuk voor stuk met de staart op de rug 
met Aviv Rihal Shamal (Saladinn KSI x Ja Venice)  Deze ruin binnenkwamen. De eerste plaats was nipt voor B.B. Escondhio 
liet nette basisgangen zien, fokker is M. Westra en eigenaar (Amalfi x FA Jada). Op alle onderdelen een zeer correct paard. 
M.B. Bannink. De brave merrie Gilvana (Gil x Czreigna) werd Dit vond ook de jury die eensgezind was en hem beloonde met 
tweede, netjes gereden door eigenaresse Andrea McLaine Pont - 265 punten. Deze hengst werd later winnaar van de Bronze 
v.d Wal en de derde plaats ging naar Vera Dopper, die ondanks Medal. Een mooi resultaat voor Fokker E.W.Th. Bakker-
haar rugproblemen een dappere poging waagde op haar N.D.'s Berendsen en Eigenaresse Femke Maat. Met slechts één punt 
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kwam op de tweede plaats AR Fayyim (Valerio Ibn Eternity x twintig en wel voor type. Terecht, prachtig hoofd/hals, maar 
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Polen die haar gefokt hebben uit de merrie Ekscella van 
Monogramm van wie zij deze kwaliteit ongetwijfeld geërfd 
heeft. Karat dochter Karona (m.Rigona) uit de bekende stam 
van fokker en eigenaar L. Schutrups verdedigde met verve de 
Nederlandse eer en werd tweede. Deze langgelijnde merrie 
heeft al goed gepresteerd op een flink aantal shows en het 
blijft een genoegen om haar door de ring te zien walsen. 
Het kampioenschap van de senior merries ging naar Aishaa, 
zilver werd gewonnen door Ellissara en brons door Karona.
Dion Arabians uit België leverde de winnaar van de rubriek 
hengsten vier t/m zes jaar, Jhulyuss Ibn Eternity-D die ook 
door hen gefokt is. Deze schimmel met veel hengstuitstraling, 
bluf en een mooi hoofd is een zoon van Eternity Ibn 
Navaronne-D uit Focus Julianna (v.Ravenwood Jaleel). 
Met zijn uitstekende bewegingen wist Damio (v.Hlayyill 
Ramadan x Jewel v.Veteran) de tweede plek te bemachtigen. 
Deze hengst is in Nederland gefokt door J. Greijdanus en 

Black Diamond LDA leverde de reservekampioene KAS momenteel in Duitse handen bij Dr. V. Karpfl. 
Katinga (m.Kubiona v.Kubinec) een zeer charmant veulen met Een aantrekkelijke rubriek hengsten 7 jaar en ouder volgde 
goede bewegingen, F/E A. Kuijf uit Westmalle. hierna die zich met veel bluf en show lieten zien. Deze werd 
Bij de hengstveulens won Vadron F met grote afstand, een gewonnen door de rastypsiche en correct gebouwde Esphino 
veulen met een mooie hoofd/hals die ook hoge punten voor van eigenaar Kirk Arabians. Deze nakomeling van Espano 
type kreeg. Met zijn vier hoge witte benen en macho karakter Estopa werd door D. en U. Brüne gefokt uit hun merrie 
deed hij zijn fokker en eigenaar A. Kuijf erg aan de bekende Mayana v.BJ Thee Mustafa. De zwarte AH Kuda (Pilot x 
hengst Padron denken in zijn jonge jaren wat in zijn naam My Midnite Dancer v.MS Rafiq) werd tweede. De door 
terug te zien is. Het is echter een zoon van Kais uit Valeta A. Hawke gefokte hengst kreeg mooie punten voor type en 
(v.Almonito). Tweede werd Fadyn van Miad Al Shaqab uit hoofd/hals, eigenaresse is F. Grant-Chivers.
de merrie Felesta W (v.Festima), dit stoere hengstje is gefokt In het kampioenschap gaf Jhulyuss Ibn Eternity-D zijn oudere 
en in eigendom van A. Blaak-Knoop. concurrenten het nakijken en won. Zilver ging naar Esphino 

en brons naar AH Kuda.
De middag ving aan met een mooie groep vier- t/m zevenjarige 
merries. Duidelijke winnares was de prachtige Aishaa Ook dit jaar 
(AS Natsir Apal x Bint Sanadiva v.Kubinec), een grote merrie was het zeker 
met veel front, ras en een prachtig hoofd daarnaast heeft zij een weer de 
imponerende draf. Zij is een fokproduct van R. Heckenbücker moeite om 
uit Duitsland die haar nog in zijn bezit heeft. Met negen naar Exloo 
punten minder volgde BS Shabari van de hengst Shakaar Ibn te rijden, 
Sanadiva uit een dochter van zijn volle broer FS Bengali, we hopen 
Sherruka al Roban. Hun moeder is Om el Sanadiva, de volgend jaar 
grootmoeder van de rubriekswinnares. BS Shabari is een weer zo'n 
chique goedgebouwde merrie, gefokt door F. Spönle, mooi deel-
eigenaresse is B. Sprave beiden uit Duitsland. nemersveld 
Derde werd Bupali (Al Lahab x Sambala v.Corla) een aan te treffen!
charmante vos met een mooie 
hoofd/hals gefokt door de 
Deense Hans Trummer en in 
het bezit van El-Jahara Arabians 
eveneens uit Denemarken.
De prachtige Ellissara 
(v.Laheeb) opende op bijna 
adembenemende wijze de 
volgende rubriek, merries acht 
jaar en ouder. Wat een 
fantastische draf, zoveel 
schwung en balans, zij ontving 
als enige op deze show van alle 
juryleden 20 punten voor 
beweging. De Atbah Stud uit 
Saudi-Arabië kocht haar van 
de bekende Michalow Stud in 

Vadron F

Goed drinkwater is erg belangrijk. Dit geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor paarden. 
Toch wordt er vaak weinig aandacht besteed aan de kwaliteit van het drinkwater van dieren. 
En dat is jammer, want paarden hebben veel water nodig. Maar wat is goed drinkwater nu 
precies?

GOED DRINKWATER HEEL BELANGRIJK

P
staat. Onderin de bak zit soms vuil met daarin schadelijke Door dr. Guillaume Counotte, veterinair toxicoloog bij de GD
bacteriën. Door altijd minimaal tien centimeter water in de bak te 

Paarden en drinkwater hebben, drinkt het paard dit vuil niet op. 
Paarden krijgen meestal goed voer, een prima verzorging en een 
mooie stal. Helaas wordt er aan het drinkwater vaak weinig Onschadelijk
aandacht besteed. En dat terwijl een paard veel water nodig heeft! Water kan chemische stoffen en schadelijke bacteriën, virussen en 
Als een paard de hele dag rustig op stal staat, zonder veel parasieten bevatten. Ziekten zoals botulisme (veroorzaakt door 
inspanningen te verrichten, dan heeft het toch al gauw 50 ml dode vogels en eenden), leptospirose (veroorzaakt door ratten) en 
water per kilo lichaamsgewicht per dag nodig. Voor een paard van paratuberculose (kan in mest van koeien en schapen zitten) 
500 kilo betekent dit 25 liter water per dag. Als het paard zich kunnen door water worden overgedragen. Let er op dat er geen 
flink moet inspannen, dan heeft het zelfs de dubbele hoeveelheid dode dieren in drinkbakken terecht komen (muizen of ratten) en 
water nodig! Een deel van deze waterbehoefte haalt een paard dat mest van andere dieren niet de drinkbakken kan vervuilen.
overigens uit zijn voer. Zo bestaat vers gras voor de helft uit water. De meeste paarden krijgen leidingwater te drinken, maar er zijn 
Geeft u een paard in rust 10 kilo vers gras per dag, dan hoeft het ook paarden die bronwater of oppervlaktewater (slootwater) 
nog maar 20 liter water te krijgen. drinken. Bij leidingwater is de kans op problemen het kleinst, 

maar ook hier geldt: blijf opletten! Ook al is leidingwater van 
Water als probleemveroorzaker goede kwaliteit, er is altijd kans op vervuiling in de leidingen of 
Water van slechte kwaliteit kan zorgen voor problemen bij uw bij de drinkbakken. 
paarden. Een slechte waterkwaliteit leidt tot minder drinken en De kwaliteit van bronwater wisselt sterk. In sommige gebieden in 
dat zorgt voor verminderde voeropname. Dit leidt dan weer tot Nederland is het water geschikt, in andere gebieden juist niet. Op 
minder groei en meer gezondheidsproblemen. Goed drinkwater het kaartje kunt u dit zien. De diepte van de bron bepaalt ook de 
moet aan een drietal eisen voldoen: het moet smakelijk zijn, kwaliteit van het water. Ondiepe bronnen (minder dan 25 meter 
voldoende beschikbaar en onschadelijk. diep) staan soms direct in contact met oppervlaktewater 

waardoor de kwaliteit van het water niet constant is. Het is dan 
Smakelijk ook belangrijk om een bron door een gespecialiseerd bedrijf te 

laten slaan. Hoe dieper de bron geslagen wordt, hoe beter. Als er Water kan minder smakelijk worden door de aanwezigheid van 
veel ijzer in het water zit, kunt u een ontijzeringsinstallatie ijzer en zouten. Bij een snelle verandering van het gehalte ijzer, 
plaatsen. Bij zowel leidingwater als bronwater is het belangrijk om hardheid en zouten wordt het water minder lekker en gaan de 

jaarlijks wateronderzoek te paarden minder drinken. Vooral als het paard zich heeft 
laten doen. ingespannen, moet het veel water drinken om te voorkomen dat 

het last krijgt van hittestress. Het paard wordt lusteloos, eet en 
drinkt niet goed en komt zo in een vicieuze cirkel.
U kunt het water zelf smakelijker maken door een beetje zout toe 
te voegen. U kunt maximaal 500 mg zout aan een liter water 
toevoegen, dat is ongeveer een theelepel per emmer water. Ook 
vinden paarden hard water (met veel kalk) lekkerder dan zacht 
water. De temperatuur van het water is ook van belang: water met 
een temperatuur van vijftien tot twintig graden wordt beter 
gedronken dan water van tien graden. Dit is vooral belangrijk als 
het buiten warm is. Te veel koud water kan in uitzonderlijke 
gevallen zelfs koliek veroorzaken.

Voldoende beschikbaar
Er moeten voldoende drinkvoorzieningen zijn bij de verblijfplaats 
van de paarden. Bovendien moeten de leidingen en de kraan in Het gebruik van oppervlaktewater wordt altijd afgeraden. Een 
orde zijn. Door bepaalde metalen in het water zoals ijzer en sloot vormt een groot gezondheidsrisico als er fabrieken of riolen 
mangaan, kunnen de leidingen namelijk verstopt raken. Als er in de buurt zijn. Ook kunnen er mest of 
veel kalk in het water zit, kunnen kranen vast komen te zitten. landbouwbestrijdingsmiddelen in de sloot zitten. 
Veel paarden hebben moeite met het drinken uit een zelfdrinker. 
Het is beter om het water aan te bieden in een emmer of een grote Is mijn waterkwaliteit goed?
bak. Drinken uit een emmer is ideaal nadat het paard een flinke Goed water is dus belangrijk, maar hoe weet u of het water dat 
inspanning heeft geleverd. Een grote bak voldoet ook prima. uw paarden drinken, goed water is? Zou u zelf het water willen 
Zorg ervoor dat in de bak altijd minimaal tien centimeter water drinken dat uw paard krijgt? Daar kunt u op verschillende 

Figuur: In de rode gebieden 
komt erg hard water uit de 
grond. De gele gebieden zijn de 
zandgebieden waar het water 
over het algemeen van goede 
kwaliteit is. De paarse gebieden 
zijn de veengebieden: hier is geen 
goed drinkwater te krijgen. De 
groene gebieden zijn de 
kustgebieden waar veel zout in 
het water zit. Ook dit water is in 
principe niet geschikt als 
drinkwater voor dieren. 

Aishaa 

Jhulyuss Ibn Eternity-D
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Polen die haar gefokt hebben uit de merrie Ekscella van 
Monogramm van wie zij deze kwaliteit ongetwijfeld geërfd 
heeft. Karat dochter Karona (m.Rigona) uit de bekende stam 
van fokker en eigenaar L. Schutrups verdedigde met verve de 
Nederlandse eer en werd tweede. Deze langgelijnde merrie 
heeft al goed gepresteerd op een flink aantal shows en het 
blijft een genoegen om haar door de ring te zien walsen. 
Het kampioenschap van de senior merries ging naar Aishaa, 
zilver werd gewonnen door Ellissara en brons door Karona.
Dion Arabians uit België leverde de winnaar van de rubriek 
hengsten vier t/m zes jaar, Jhulyuss Ibn Eternity-D die ook 
door hen gefokt is. Deze schimmel met veel hengstuitstraling, 
bluf en een mooi hoofd is een zoon van Eternity Ibn 
Navaronne-D uit Focus Julianna (v.Ravenwood Jaleel). 
Met zijn uitstekende bewegingen wist Damio (v.Hlayyill 
Ramadan x Jewel v.Veteran) de tweede plek te bemachtigen. 
Deze hengst is in Nederland gefokt door J. Greijdanus en 

Black Diamond LDA leverde de reservekampioene KAS momenteel in Duitse handen bij Dr. V. Karpfl. 
Katinga (m.Kubiona v.Kubinec) een zeer charmant veulen met Een aantrekkelijke rubriek hengsten 7 jaar en ouder volgde 
goede bewegingen, F/E A. Kuijf uit Westmalle. hierna die zich met veel bluf en show lieten zien. Deze werd 
Bij de hengstveulens won Vadron F met grote afstand, een gewonnen door de rastypsiche en correct gebouwde Esphino 
veulen met een mooie hoofd/hals die ook hoge punten voor van eigenaar Kirk Arabians. Deze nakomeling van Espano 
type kreeg. Met zijn vier hoge witte benen en macho karakter Estopa werd door D. en U. Brüne gefokt uit hun merrie 
deed hij zijn fokker en eigenaar A. Kuijf erg aan de bekende Mayana v.BJ Thee Mustafa. De zwarte AH Kuda (Pilot x 
hengst Padron denken in zijn jonge jaren wat in zijn naam My Midnite Dancer v.MS Rafiq) werd tweede. De door 
terug te zien is. Het is echter een zoon van Kais uit Valeta A. Hawke gefokte hengst kreeg mooie punten voor type en 
(v.Almonito). Tweede werd Fadyn van Miad Al Shaqab uit hoofd/hals, eigenaresse is F. Grant-Chivers.
de merrie Felesta W (v.Festima), dit stoere hengstje is gefokt In het kampioenschap gaf Jhulyuss Ibn Eternity-D zijn oudere 
en in eigendom van A. Blaak-Knoop. concurrenten het nakijken en won. Zilver ging naar Esphino 

en brons naar AH Kuda.
De middag ving aan met een mooie groep vier- t/m zevenjarige 
merries. Duidelijke winnares was de prachtige Aishaa Ook dit jaar 
(AS Natsir Apal x Bint Sanadiva v.Kubinec), een grote merrie was het zeker 
met veel front, ras en een prachtig hoofd daarnaast heeft zij een weer de 
imponerende draf. Zij is een fokproduct van R. Heckenbücker moeite om 
uit Duitsland die haar nog in zijn bezit heeft. Met negen naar Exloo 
punten minder volgde BS Shabari van de hengst Shakaar Ibn te rijden, 
Sanadiva uit een dochter van zijn volle broer FS Bengali, we hopen 
Sherruka al Roban. Hun moeder is Om el Sanadiva, de volgend jaar 
grootmoeder van de rubriekswinnares. BS Shabari is een weer zo'n 
chique goedgebouwde merrie, gefokt door F. Spönle, mooi deel-
eigenaresse is B. Sprave beiden uit Duitsland. nemersveld 
Derde werd Bupali (Al Lahab x Sambala v.Corla) een aan te treffen!
charmante vos met een mooie 
hoofd/hals gefokt door de 
Deense Hans Trummer en in 
het bezit van El-Jahara Arabians 
eveneens uit Denemarken.
De prachtige Ellissara 
(v.Laheeb) opende op bijna 
adembenemende wijze de 
volgende rubriek, merries acht 
jaar en ouder. Wat een 
fantastische draf, zoveel 
schwung en balans, zij ontving 
als enige op deze show van alle 
juryleden 20 punten voor 
beweging. De Atbah Stud uit 
Saudi-Arabië kocht haar van 
de bekende Michalow Stud in 

Vadron F

Goed drinkwater is erg belangrijk. Dit geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor paarden. 
Toch wordt er vaak weinig aandacht besteed aan de kwaliteit van het drinkwater van dieren. 
En dat is jammer, want paarden hebben veel water nodig. Maar wat is goed drinkwater nu 
precies?

GOED DRINKWATER HEEL BELANGRIJK

P
staat. Onderin de bak zit soms vuil met daarin schadelijke Door dr. Guillaume Counotte, veterinair toxicoloog bij de GD
bacteriën. Door altijd minimaal tien centimeter water in de bak te 

Paarden en drinkwater hebben, drinkt het paard dit vuil niet op. 
Paarden krijgen meestal goed voer, een prima verzorging en een 
mooie stal. Helaas wordt er aan het drinkwater vaak weinig Onschadelijk
aandacht besteed. En dat terwijl een paard veel water nodig heeft! Water kan chemische stoffen en schadelijke bacteriën, virussen en 
Als een paard de hele dag rustig op stal staat, zonder veel parasieten bevatten. Ziekten zoals botulisme (veroorzaakt door 
inspanningen te verrichten, dan heeft het toch al gauw 50 ml dode vogels en eenden), leptospirose (veroorzaakt door ratten) en 
water per kilo lichaamsgewicht per dag nodig. Voor een paard van paratuberculose (kan in mest van koeien en schapen zitten) 
500 kilo betekent dit 25 liter water per dag. Als het paard zich kunnen door water worden overgedragen. Let er op dat er geen 
flink moet inspannen, dan heeft het zelfs de dubbele hoeveelheid dode dieren in drinkbakken terecht komen (muizen of ratten) en 
water nodig! Een deel van deze waterbehoefte haalt een paard dat mest van andere dieren niet de drinkbakken kan vervuilen.
overigens uit zijn voer. Zo bestaat vers gras voor de helft uit water. De meeste paarden krijgen leidingwater te drinken, maar er zijn 
Geeft u een paard in rust 10 kilo vers gras per dag, dan hoeft het ook paarden die bronwater of oppervlaktewater (slootwater) 
nog maar 20 liter water te krijgen. drinken. Bij leidingwater is de kans op problemen het kleinst, 

maar ook hier geldt: blijf opletten! Ook al is leidingwater van 
Water als probleemveroorzaker goede kwaliteit, er is altijd kans op vervuiling in de leidingen of 
Water van slechte kwaliteit kan zorgen voor problemen bij uw bij de drinkbakken. 
paarden. Een slechte waterkwaliteit leidt tot minder drinken en De kwaliteit van bronwater wisselt sterk. In sommige gebieden in 
dat zorgt voor verminderde voeropname. Dit leidt dan weer tot Nederland is het water geschikt, in andere gebieden juist niet. Op 
minder groei en meer gezondheidsproblemen. Goed drinkwater het kaartje kunt u dit zien. De diepte van de bron bepaalt ook de 
moet aan een drietal eisen voldoen: het moet smakelijk zijn, kwaliteit van het water. Ondiepe bronnen (minder dan 25 meter 
voldoende beschikbaar en onschadelijk. diep) staan soms direct in contact met oppervlaktewater 

waardoor de kwaliteit van het water niet constant is. Het is dan 
Smakelijk ook belangrijk om een bron door een gespecialiseerd bedrijf te 

laten slaan. Hoe dieper de bron geslagen wordt, hoe beter. Als er Water kan minder smakelijk worden door de aanwezigheid van 
veel ijzer in het water zit, kunt u een ontijzeringsinstallatie ijzer en zouten. Bij een snelle verandering van het gehalte ijzer, 
plaatsen. Bij zowel leidingwater als bronwater is het belangrijk om hardheid en zouten wordt het water minder lekker en gaan de 

jaarlijks wateronderzoek te paarden minder drinken. Vooral als het paard zich heeft 
laten doen. ingespannen, moet het veel water drinken om te voorkomen dat 

het last krijgt van hittestress. Het paard wordt lusteloos, eet en 
drinkt niet goed en komt zo in een vicieuze cirkel.
U kunt het water zelf smakelijker maken door een beetje zout toe 
te voegen. U kunt maximaal 500 mg zout aan een liter water 
toevoegen, dat is ongeveer een theelepel per emmer water. Ook 
vinden paarden hard water (met veel kalk) lekkerder dan zacht 
water. De temperatuur van het water is ook van belang: water met 
een temperatuur van vijftien tot twintig graden wordt beter 
gedronken dan water van tien graden. Dit is vooral belangrijk als 
het buiten warm is. Te veel koud water kan in uitzonderlijke 
gevallen zelfs koliek veroorzaken.

Voldoende beschikbaar
Er moeten voldoende drinkvoorzieningen zijn bij de verblijfplaats 
van de paarden. Bovendien moeten de leidingen en de kraan in Het gebruik van oppervlaktewater wordt altijd afgeraden. Een 
orde zijn. Door bepaalde metalen in het water zoals ijzer en sloot vormt een groot gezondheidsrisico als er fabrieken of riolen 
mangaan, kunnen de leidingen namelijk verstopt raken. Als er in de buurt zijn. Ook kunnen er mest of 
veel kalk in het water zit, kunnen kranen vast komen te zitten. landbouwbestrijdingsmiddelen in de sloot zitten. 
Veel paarden hebben moeite met het drinken uit een zelfdrinker. 
Het is beter om het water aan te bieden in een emmer of een grote Is mijn waterkwaliteit goed?
bak. Drinken uit een emmer is ideaal nadat het paard een flinke Goed water is dus belangrijk, maar hoe weet u of het water dat 
inspanning heeft geleverd. Een grote bak voldoet ook prima. uw paarden drinken, goed water is? Zou u zelf het water willen 
Zorg ervoor dat in de bak altijd minimaal tien centimeter water drinken dat uw paard krijgt? Daar kunt u op verschillende 

Figuur: In de rode gebieden 
komt erg hard water uit de 
grond. De gele gebieden zijn de 
zandgebieden waar het water 
over het algemeen van goede 
kwaliteit is. De paarse gebieden 
zijn de veengebieden: hier is geen 
goed drinkwater te krijgen. De 
groene gebieden zijn de 
kustgebieden waar veel zout in 
het water zit. Ook dit water is in 
principe niet geschikt als 
drinkwater voor dieren. 

Aishaa 

Jhulyuss Ibn Eternity-D
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manieren achter komen. Allereerst kunt u zelf bekijken of het 
drinkwater van uw paarden geschikt is. Door goed te kijken naar 
de kleur, geur en helderheid van het water krijgt u al een eerste 
aanwijzing. De GD heeft, om u hierbij te helpen, het GD 
Waterpakket Hobbydieren ontwikkeld. In dit pakket zitten alle 
materialen en informatie die u nodig heeft om zelf de 
waterkwaliteit te beoordelen. Daarnaast is het mogelijk om 
wateronderzoek te laten doen in het laboratorium van de GD. U 
krijgt dan te horen of uw water van goede kwaliteit is. Is dit niet 
het geval, dan krijgt u bovendien te horen waar dit aan ligt. In 
veel gevallen is het water te hard, zit er te veel ijzer of ammonium 
in of te veel ziekteverwekkers (kiemen). De afgelopen jaren zien 
we gelukkig een verbetering van de drinkwaterkwaliteit voor 
dieren in Nederland, maar toch wordt een deel van de 
ingezonden watermonsters afgekeurd. 

om de kwaliteit van leiding- bron- en slootwater te beoordelen. 
Door middel van drie zelftesten krijgt u een goede eerste indicatie. 
Met de buisjestest, geschikt voor leidingwater en bronwater, bekijkt 
u de kleur, geur, helderheid en bezinksel van het water. U neemt op 
verschillende plaatsen monsters, zodat u precies weet waar eventuele 
problemen zich voordoen. Met de sloottest kunt u de kwaliteit van 
uw slootwater testen. 
Aan de hand van een checklist kunt u controleren of er mogelijke 
problemen zijn met het water. De derde test, de stripjestest, meet 
zuurgraad, carbonaat hardheid, totale hardheid, nitriet en nitraat. 
Door een teststrip in het water te dompelen, kunt u deze waardes 
aflezen. De benodigde materialen voor deze testen zijn allemaal te 
vinden in het GD Waterpakket Hobbydieren. 
Het pakket kost € 14,95 en is te koop bij alle BoerenBond- en 
Welkoopvestigingen in Nederland en via de webwinkel van de 
GD: www.gd-winkel.nl. Afhankelijk van de resultaten kunt u 
verdere stappen ondernemen, bijvoorbeeld een onderzoek door GD Waterpakket Hobbydieren
de GD. Het GD Waterpakket Hobbydieren is een goedkope en snelle manier 

In de klasse L1 viel Joan Bodegraven met haar prachtige ruin Door Chantelle Bredewout
L.A. Jamal heel positief op. Wat een concentratie en wat een 
keurige afwerking liet Joan zien. Toch wisten Najjar met zijn De klasse B werd gewonnen door Sietske Mensing en haar nog 
amazone Nadine Koo net wat hoger te scoren en werden zij jonge schimmelmerrie Niobe. Het was een zeer net en rustig 
welverdiend Kampioen in de klasse L1. Nadine had zich vergist gereden proef. Zij bleek ook in de andere ring heel goed 
in de starttijd en had maar heel kort losgereden, dit was gereden te hebben, want zij werden Kampioen in de klasse B. 
absoluut niet terug te zien in de proef.  Annelieke Stoop heeft Als je de punten nakijkt op internet, zie je dat er in de klasse B 
trouwens ook keurig gereden met haar merrie Amira Lazize. niet echt hoog gepunt is. Dit was niet omdat de jury streng 
Helaas had zij de pech dat in één van de proefjes iets in de was, maar er waren veel combinaties met spanning in de proef. 
bosjes ritselde, waardoor Amira even de draad kwijt was. De De ringen in Soest liggen er heel mooi bij, maar voor wat 
hengst Alishaar El Bri met ruiter Aurid Muskee was ook een minder ervaren combinaties zijn  juryhokjes, een ring langs 
supermooie combinatie, wat een plaatje is deze hengst. bosjes, een vreemde omgeving blijkbaar toch best wel griezelig.
Hopelijk gaan wij die twee vaker terug zien in de wedstrijdring. Bij de pony's werd Britt van Buijtene met A.F. Koss de 
Het kampioenschap L1 pony's werd gewonnen door Daisy kampioen in klasse B. De stoere hengst Koss liet tijdens het 
Swinkels en Achiem. Deze ruin is een echt karakterpaard en het losrijden al van zich horen. Gelukkig wist Britt de rust te 
siert Daisy dat ze hem zo keurig door de ring weet te sturen. In bewaren, maar de proefjes waren nog niet winstpuntwaardig. 

de pauze kreeg ik te horen dat deze combinatie nu 
over gaat naar de klasse M1.
Nominacia met ruiter Peter Kissen kwam voor het 
eerst in de wedstrijdring op de AV Dressuurwedstrijd 
in De Beemster maar daar zag de merrie nog allerlei 
spannende dingen in de bak en gingen zij zonder 
winstpunten naar huis. Het was een grote verrassing 
voor de eigenaresse van Nominacia en ruiter Peter 
Kissen dat de merrie in Soest het kampioenschap L2 
mee naar huis mochten nemen. De merrie beweegt 
heel gemakkelijk en de ruiter presenteert haar met veel 
beheersing en flair aan de jury. Van deze combinatie 
gaan we vast en zeker nog veel horen in de toekomst.
Voor het eerst sinds maanden mochten Gipsy H en haar 
amazone Shannon v/d Hoogenband de wedstrijdring 
weer in. Gipsy heeft moeten revalideren van een 

blessure, maar zo te zien is de merrie weer klaar voor het werk. De als ik volgend jaar niet zelf mee rijd, kom ik graag weer kijken 
voorbereiding voor Shannon was niet optimaal, want zij kregen de of helpen, want dit is een dag die ik niet graag had willen 
maandag voor de wedstrijd pas akkoord van de dierenarts om te missen!
mogen starten. Toch reden zij twee heel aardige proefjes en gingen 
zij de met de bekers voor beste M1 combinatie pony's naar huis. 
De amazone Renee Palland en haar vosmerrie CR Soraya lieten in 
de klasse M1 paarden twee hele stabiele proefjes zien. Renee heeft 
de merrie goed voor elkaar, de twee beleven veel plezier in de 
dressuurring, dat straalt er vanaf. Jeanette Spelt met haar merrie 
Kyora ging er met het kampioenschap M2 vandoor. Zij had graag 
met wat hogere punten kampioen geworden liet zij Stefan v/d 
Hoogenband weten.  De imposante merrie van Kelsey den Exter, 
die naar mij later verteld werd ook al enkele keren goed heeft 
gescoord in Aken, wist er met het kampioenschap Z1 vandoor te 
gaan. Aviv Shakira danst door de baan als een echte diva, met veel 
oprichting en schwung. De Z2 werd met afstand gewonnen door 
de alleskunner Gelimer, die met zijn amazone Debby Peters nu 
toch echt wel klaar blijkt voor het grotere werk in de ZZ-licht. 
Iedere kampioen mocht een wollen statiedeken, een geborduurd 
wedstrijd sjabrak of een Arabisch Volbloed paardenhoofd 
uitkiezen van de kadotafel. Daarnaast ontvingen zij een prachtige 
beker met een kampioenslint voor het paard. En als je dan ook 
nog eens de twee proeven had gewonnen met de daarbij beho-
rende bekers en linten, ging je dus bepakt en bezakt naar huis!
Nog even een woord van dank voor de vrijwilligers die iedere 
keer weer enthousiast helpen en onze evenementen tot een 
succes maken. Dit waren Teun en Tiny Kubbe Arnoud Slok 
Soede, Shannon v/d Hoogenband en de volgende leden van de 
commissie gebruik Marijke Slok Soede-Vermeulen en Stefan 
v/d Hoogenband.
Verder wil ik iedereen feliciteren met de behaalde resultaten en 

NK DRESSUUR 
VOLBLOEDPAARDEN 

ARABISCHE 
SOEST 2010

In mei werd het NK dressuur voor Arabische Volbloedpaarden gehouden in 
Soest. Als schrijfster voor de jury in ring 2 heb ik alle combinaties van dichtbij 
mogen bewonderen, enkele sprongen er voor mij echt uit. 

Nadine Koo met Najjar

avs magazine

Het Nederlands kampioenschap te Soest was mijn eerste gereden 
wedstrijd van het AVS. Ik rijd normaal altijd wedstrijden in 
Zeeland bij het KNHS met mijn Arabische merrie Aviv Shakira. 
De AVS wedstrijden zijn voor mij namelijk altijd een hele rit. 
De laatste twee jaar heb ik wel meegedaan met de All Nations 
Cup in Aken en wij scoorden goed, daarom leek het mij leuk om 
mee te doen aan het Nederlands kampioenschap van het AVS. 
Tijdens het losrijden voelde Shakira  goed aan, ze liep lekker door 
haar lijf en mooi op haar achterbeen. In mijn eerste proef zaten 
fijne stukjes, maar er zaten wat foutjes in. Ze mocht in de galop 
voor mijn gevoel iets meer gesloten en op het achterbeen. In draf 
liep ze wel fijn en de oefeningen gingen super. Mijn tweede proef 
van deze dag ging een stuk lekkerder. In galop bleef ze nu goed op 
haar achterbeen en sprong mooi naar boven Wij behaalden 
tweemaal de eerste plaats met een voorsprong van meer dan 10 
punten. Dit had 
ik niet ver-
wacht, ik had 
totaal geen idee 
wat ze op een 
AVS wedstrijd 
van je 
verwachten!

KELSEY DEN EXTER OVER 
HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 
IN SOEST
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manieren achter komen. Allereerst kunt u zelf bekijken of het 
drinkwater van uw paarden geschikt is. Door goed te kijken naar 
de kleur, geur en helderheid van het water krijgt u al een eerste 
aanwijzing. De GD heeft, om u hierbij te helpen, het GD 
Waterpakket Hobbydieren ontwikkeld. In dit pakket zitten alle 
materialen en informatie die u nodig heeft om zelf de 
waterkwaliteit te beoordelen. Daarnaast is het mogelijk om 
wateronderzoek te laten doen in het laboratorium van de GD. U 
krijgt dan te horen of uw water van goede kwaliteit is. Is dit niet 
het geval, dan krijgt u bovendien te horen waar dit aan ligt. In 
veel gevallen is het water te hard, zit er te veel ijzer of ammonium 
in of te veel ziekteverwekkers (kiemen). De afgelopen jaren zien 
we gelukkig een verbetering van de drinkwaterkwaliteit voor 
dieren in Nederland, maar toch wordt een deel van de 
ingezonden watermonsters afgekeurd. 
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In de klasse L1 viel Joan Bodegraven met haar prachtige ruin Door Chantelle Bredewout
L.A. Jamal heel positief op. Wat een concentratie en wat een 
keurige afwerking liet Joan zien. Toch wisten Najjar met zijn De klasse B werd gewonnen door Sietske Mensing en haar nog 
amazone Nadine Koo net wat hoger te scoren en werden zij jonge schimmelmerrie Niobe. Het was een zeer net en rustig 
welverdiend Kampioen in de klasse L1. Nadine had zich vergist gereden proef. Zij bleek ook in de andere ring heel goed 
in de starttijd en had maar heel kort losgereden, dit was gereden te hebben, want zij werden Kampioen in de klasse B. 
absoluut niet terug te zien in de proef.  Annelieke Stoop heeft Als je de punten nakijkt op internet, zie je dat er in de klasse B 
trouwens ook keurig gereden met haar merrie Amira Lazize. niet echt hoog gepunt is. Dit was niet omdat de jury streng 
Helaas had zij de pech dat in één van de proefjes iets in de was, maar er waren veel combinaties met spanning in de proef. 
bosjes ritselde, waardoor Amira even de draad kwijt was. De De ringen in Soest liggen er heel mooi bij, maar voor wat 
hengst Alishaar El Bri met ruiter Aurid Muskee was ook een minder ervaren combinaties zijn  juryhokjes, een ring langs 
supermooie combinatie, wat een plaatje is deze hengst. bosjes, een vreemde omgeving blijkbaar toch best wel griezelig.
Hopelijk gaan wij die twee vaker terug zien in de wedstrijdring. Bij de pony's werd Britt van Buijtene met A.F. Koss de 
Het kampioenschap L1 pony's werd gewonnen door Daisy kampioen in klasse B. De stoere hengst Koss liet tijdens het 
Swinkels en Achiem. Deze ruin is een echt karakterpaard en het losrijden al van zich horen. Gelukkig wist Britt de rust te 
siert Daisy dat ze hem zo keurig door de ring weet te sturen. In bewaren, maar de proefjes waren nog niet winstpuntwaardig. 

de pauze kreeg ik te horen dat deze combinatie nu 
over gaat naar de klasse M1.
Nominacia met ruiter Peter Kissen kwam voor het 
eerst in de wedstrijdring op de AV Dressuurwedstrijd 
in De Beemster maar daar zag de merrie nog allerlei 
spannende dingen in de bak en gingen zij zonder 
winstpunten naar huis. Het was een grote verrassing 
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heel gemakkelijk en de ruiter presenteert haar met veel 
beheersing en flair aan de jury. Van deze combinatie 
gaan we vast en zeker nog veel horen in de toekomst.
Voor het eerst sinds maanden mochten Gipsy H en haar 
amazone Shannon v/d Hoogenband de wedstrijdring 
weer in. Gipsy heeft moeten revalideren van een 

blessure, maar zo te zien is de merrie weer klaar voor het werk. De als ik volgend jaar niet zelf mee rijd, kom ik graag weer kijken 
voorbereiding voor Shannon was niet optimaal, want zij kregen de of helpen, want dit is een dag die ik niet graag had willen 
maandag voor de wedstrijd pas akkoord van de dierenarts om te missen!
mogen starten. Toch reden zij twee heel aardige proefjes en gingen 
zij de met de bekers voor beste M1 combinatie pony's naar huis. 
De amazone Renee Palland en haar vosmerrie CR Soraya lieten in 
de klasse M1 paarden twee hele stabiele proefjes zien. Renee heeft 
de merrie goed voor elkaar, de twee beleven veel plezier in de 
dressuurring, dat straalt er vanaf. Jeanette Spelt met haar merrie 
Kyora ging er met het kampioenschap M2 vandoor. Zij had graag 
met wat hogere punten kampioen geworden liet zij Stefan v/d 
Hoogenband weten.  De imposante merrie van Kelsey den Exter, 
die naar mij later verteld werd ook al enkele keren goed heeft 
gescoord in Aken, wist er met het kampioenschap Z1 vandoor te 
gaan. Aviv Shakira danst door de baan als een echte diva, met veel 
oprichting en schwung. De Z2 werd met afstand gewonnen door 
de alleskunner Gelimer, die met zijn amazone Debby Peters nu 
toch echt wel klaar blijkt voor het grotere werk in de ZZ-licht. 
Iedere kampioen mocht een wollen statiedeken, een geborduurd 
wedstrijd sjabrak of een Arabisch Volbloed paardenhoofd 
uitkiezen van de kadotafel. Daarnaast ontvingen zij een prachtige 
beker met een kampioenslint voor het paard. En als je dan ook 
nog eens de twee proeven had gewonnen met de daarbij beho-
rende bekers en linten, ging je dus bepakt en bezakt naar huis!
Nog even een woord van dank voor de vrijwilligers die iedere 
keer weer enthousiast helpen en onze evenementen tot een 
succes maken. Dit waren Teun en Tiny Kubbe Arnoud Slok 
Soede, Shannon v/d Hoogenband en de volgende leden van de 
commissie gebruik Marijke Slok Soede-Vermeulen en Stefan 
v/d Hoogenband.
Verder wil ik iedereen feliciteren met de behaalde resultaten en 
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In mei werd het NK dressuur voor Arabische Volbloedpaarden gehouden in 
Soest. Als schrijfster voor de jury in ring 2 heb ik alle combinaties van dichtbij 
mogen bewonderen, enkele sprongen er voor mij echt uit. 

Nadine Koo met Najjar

avs magazine

Het Nederlands kampioenschap te Soest was mijn eerste gereden 
wedstrijd van het AVS. Ik rijd normaal altijd wedstrijden in 
Zeeland bij het KNHS met mijn Arabische merrie Aviv Shakira. 
De AVS wedstrijden zijn voor mij namelijk altijd een hele rit. 
De laatste twee jaar heb ik wel meegedaan met de All Nations 
Cup in Aken en wij scoorden goed, daarom leek het mij leuk om 
mee te doen aan het Nederlands kampioenschap van het AVS. 
Tijdens het losrijden voelde Shakira  goed aan, ze liep lekker door 
haar lijf en mooi op haar achterbeen. In mijn eerste proef zaten 
fijne stukjes, maar er zaten wat foutjes in. Ze mocht in de galop 
voor mijn gevoel iets meer gesloten en op het achterbeen. In draf 
liep ze wel fijn en de oefeningen gingen super. Mijn tweede proef 
van deze dag ging een stuk lekkerder. In galop bleef ze nu goed op 
haar achterbeen en sprong mooi naar boven Wij behaalden 
tweemaal de eerste plaats met een voorsprong van meer dan 10 
punten. Dit had 
ik niet ver-
wacht, ik had 
totaal geen idee 
wat ze op een 
AVS wedstrijd 
van je 
verwachten!

KELSEY DEN EXTER OVER 
HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 
IN SOEST
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Door Ellen de Man Beiden kwamen in 1985 in het bezit van hun eerste eigen 

Arabische Volbloed paard. Chris zijn eerste trots was het 
Ik loop het erf op en zie in de verte Chris in de wei. Nadat hij Russisch gefokte schimmel hengstveulen, genaamd Acapulco 
mij ontdekt komt hij me tegemoet. We lopen naar het terras, (Tron x Natella v.Pomeranets). Twee jaar later verhuisde Nestor 
waar we samen met Abigail een kop koffie en een lekker Arabians en de stal te Zunderdorp werd verkocht aan fervent 
gebakje nuttigen. We zitten heerlijk in het zonnetje met Arabieren trainer Jan Calis van Zenith Arabians, waar Chris is 
uitzicht over de wei met grazende merries en hun veulens en op blijven hangen. Hij vergezelde Jan Calis naar vele nationale en 
mijn vraag hoe hij met Arabische Volbloed paard in contact is internationale shows en leerde van de meester himself de fijne 
gekomen begint Chris te vertellen; “Van jongs af aan werd ik al kneepjes van het vak. Twee jaar lang maakte hij deel uit van het 
aangetrokken door paarden de liefde hiervoor zit in mijn bloed. team van Zenith Arabians. Daar kwam in 1988 verandering in 
Het merendeel van mijn jeugd was ik dan ook te vinden op de toen Chris de kans kreeg om te gaan werken op de in Duitsland 
boerderij van mijn grootouders“. Als 11-jarig jongetje kwam gelegen stoeterij Gestut Dieckhorst, waar hij op 17 jarige 
Chris voor het eerst in aanraking met het Arabische Volbloed leeftijd al studmanager werd en de verantwoording kreeg over 
paard bij Nestor Arabians. Deze stal waar ze ook pony`s 34 Arabische Volbloed paarden. 
verhuurden was gevestigd dicht bij Chris zijn ouderlijke Zijn vaderland bleef echter toch trekken en toen Chris bijna 
woning. een jaar later benaderd werd om bij het net opgestarte Hamal 

Arabians te komen werken, keerde hij weer terug naar 
Rond 1984 kocht Nestor Arabians de boerderij van Chris zijn Nederland. Daar werd Chris trainer van onder andere  
grootouders en vestigde zich in Zunderdorp, waar ook zijn 
tante Tiny Kubbe woont. In de jaren 90 was zij vaak te zien 
met haar tweespan Arabieren, tegenwoordig 
beter bekend als eigenaresse van de prestatie 
dressuur hengst Poker en al jarenlang de 
helpende hand bij de commissie 
gebruik. Via Chris sloeg ook bij 
Tiny het “Arabitis” toe.  

naar de hengstenkeuring 
te gaan. Voor Abigail, 
ook groot fan van 
Komplekt, kon maar één 
voorbrenger haar Anthal 
voorbrengen, het moest 
de trainer van Komplekt 
worden, zo kwamen ze 
bij Chris terecht. 
Er werd afgesproken om 
Anthal een keer te tonen 
en de vonken sloegen 
over zowel naar Anthal 
als naar zijn eigenaresse 
Abigail. Chris nam de 
hengst maar wat graag 
in training, met als 
eerste resultaat een 
klassenoverwinning, 
en een 1e Premie waarbij 
hij tevens werd uit-
geroepen tot het best 
nieuw te keuren 
Nederlands gefokte 
paard tijdens de 
hengstenkeuring in 
1991. Sindsdien zijn 
Chris, Abigail en niet te 
vergeten de nu 26 jarige 
Anthal al bijna 19 jaar 

onafscheidelijk. de befaamde wereldkampioen van 1984 Amal (v.Abdullah) en 
In 1993 besluit dit ambitieuze stel gezamenlijk een reserve wereldkampioen van 1987 Komplekt (v.Patron). 
trainingsstal, fokkerij en dekstation op te bouwen. Een Met Komplekt ontwikkelde hij een speciale band en het is altijd 
geschikte accommodatie werd gevonden in het Overijsselse één van zijn lievelingspaarden gebleven. Een bijzonder moment 
Deurningen. Op deze locatie is de basis gelegd voor hun nu met deze hengst was het Wereldkampioenschap in 1989. 
zo succesvolle fokkerij gericht op grotendeels zuiver Russische Na zijn overwinning in Aachen en Oostende was de organisatie 
bloedlijnen. dusdanig onder de indruk van Komplekt dat zij Chris 
Chris had al enkel jaren een zelfgefokte merrie in bezit, Kreona uitnodigde om dit bewegingsfenomeen en publiekslieveling 
(Neon x Plakat). Deze merrie is één van de basis merries van tussen de kampioenschappen door te presenteren. Datzelfde 
Arabian Fantasie geworden en heeft vele goede nakomelingen weekend haalde de hengst Rabhar (v.Amal) aan de hand van 

de toen 18-jarige Chris de titel reserve Wereldkampioen binnen 
voor Hamal Arabians. 

Ondertussen was Chris een bekend gezicht geworden in de 
showring en steeds meer fokkers en eigenaren uit binnen- en 
buitenland klopten bij Chris aan om te vragen of hij hun paard 
ook wilde trainen en showen. Ook ikzelf ben destijds met mijn 
paarden bij Chris terecht gekomen, omdat hij mij opgevallen 
was door zijn gedrevenheid en de diervriendelijke manier 
waarop hij met de paarden omging. 
Door deze grote interesse besloot Chris in 1991 samen met zijn 
oom een eigen trainingsstal op te zetten. Op diverse nationale 
en internationale shows werden mooie resultaten geboekt.  
Mede daardoor kreeg Chris ook steeds betere paarden 
aangeboden.  Maar er kwamen uiteraard ook paarden die nog 
nooit een showring hadden gezien. Zo kwam bijvoorbeeld ook 
Anthal (v.Komplekt) in beeld. 

Abigail had Anthal in 1988 aangekocht, als rijpaard. Toen 
Komplekt begin 1991 overleed kreeg ze het idee om met hem 

TRAINERS IN THE PICTURE:
CHRIS VAN SCHALKWIJK

Na een flinke rit richting het Oosten van Nederland bereik ik mijn bestemming. Een mooie 
lange oprijlaan door het Schwarzwaldbos leidt me naar het complex van Arabian Fantasie, 
de fokkerij en trainingsstal van Chris van Schalkwijk en zijn partner Abigail Ligthert. 

Chris met de internationale overall kampioen Sultasza (MM Sultan x Mirtasza) en 
reserve kampioen A.F. Kamaraj (Massimo Ibn Mirokan x YA Karma) Ströhen 2006

A.F. Bayuma (A.F.Umoyo x A.F.Baya) Brons medal Lowlandcup 
en Nationaal C-Show 2009 - export KuwaitChris met A.F.Gracia (v.Anthal * Elite) export Kuwait 2008
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gegeven die succesvol zijn in de sport en showring. Ook Ondertussen nemen we een kijkje bij de inmiddels 26 jarige 
Mu Yetla (v.Mufag), de door Abigail`s vader als eerste hengst. Hij ziet er nog altijd even stralend uit. Chris verteld 
aangekochte fokmerrie bleek een schot in de roos trots dat er bij hem op stal twee van de vier Elite hengsten 
in combinatie met Anthal. Hun eerste AF fokproduct van Nederland staan. Buiten Anthal mag namelijk ook Aparan 
A.F. Kylian (Anthal x Mu Yetla) behaalde voor het opstartende (Desant x Angelika) deze titel, behaald op prestaties van hun 
bedrijf in 1994 de titel veulenkampioen binnen. Ook wist nafok, dragen. Ook hun lease hengst en belangrijk vaderpaard 
Anthal tijdens dezelfde keuring de hoogste punten van alle voor hun fokkerij Kubay Khan (Kubinec x Volnaia) kreeg deze 
senior hengsten te scoren, op deze manier was een goede start waardevolle titel toegekend. In totaal bezitten ze op dit 
voor hun prille bedrijf vlot gemaakt. moment zes erkende dekhengsten en achttien fokmerries. 

Er worden gemiddeld tussen de acht tot twaalf veulens per 
We halen nog herinneringen op aan de keer dat we met jaar geboren, het handje vol oudere stampaarden die van 
twee paarden naar de internationale A-show in het Deense hun welverdiende oude dag mogen genieten maken het 
Aarhus zijn geweest: ”Weet je nog, dat we met Anthal en plaatje compleet op stal bij Arabian Fantasie. 
Mel Quelinka (v.Calero) op een klein veewagentje dat hele 
eind naar Denemarken hebben gereden? Zo'n dekhengst, Nog altijd traint en showt Chris de paarden met veel liefde 
naast een merrie en dat ging zonder problemen!”  en plezier en is hij niet meer weg te denken uit de nationale 
De reis bleek de moeite waard, Mel Quelinka werd kampioen en internationale “Arabierenwereld“. Waarschijnlijk is hij net 
bij de senior merries en Anthal bij de senior hengsten en ook als zijn leermeester Jan Calis op z'n zestigste nog bij paarden 
nog eens Best of Show. te vinden, want het mag overduidelijk zijn, zijn passie ligt bij 
In 1995 volgden de eerste uitnodigingen vanuit het Midden- het Arabische Volbloed paard. De 39-jarige Chris heeft zijn 
Oosten om twee keer per jaar een maand over te komen om jeugddroom waargemaakt.
hun paarden te trainen voor de Qatar Arabian Horse show. 
Iedere keer weer een prachtige gebeurtenis, Chris is dan ook Arabian Fantasie is al jarenlang een begrip en Chris een 
vele jaren met plezier afgereisd tot de AVS hengstenkeuring veelgevraagd en gerespecteerd trainer en dat is iets om trots 
verplaatst werd naar februari waardoor het helaas niet meer op te zijn!
te combineren viel. 

Na vier jaar werd ook de accommodatie in Deurningen
te klein voor de nog groeiende fokkerij en trainingsaanvragen. 
Er werd gezocht naar een grotere accommodatie met meer 
potentieel.  Dit werd in 1997 gevonden op hun huidige locatie 
in Rijssen (Ov.), gelegen te midden van het Schwarzwaldbos, 
waar ze de beschikking hebben over een ruim opgezette 
accommodatie met 32 ruime boxen, 2 loopstallen, diverse 
paddocks, binnen- en buitenmanege en 4 hectare aan weiland. 
Groot pluspunt is dat je zo vanaf het erf de bossen in kan en 
om uren lang te rijden zonder veel verkeer tegen te komen. 
Want wat misschien niet iedereen weet is dat Chris ook een 
aardige ruiter is en ter ontspanning van zichzelf en paard 
graag af en toe een rit door het bos maakt, zowel onder het 
zadel als aangespannen. Dit als afwisseling van het trainings-
werk, wat toch een groot deel van de dag in beslag neemt 
zeker tijdens het showseizoen. 

Een terugblik op de afgelopen jaren laat zien dat Chris en 
zijn team op de meeste regionale en nationale keuringen 
zo`n één-derde van de deelnemende paarden voor zijn rekening 
neemt. Een hele prestatie om dat al gedurende een langere 
periode vol te houden. Door de jaren heen zijn de paarden 
die Chris heeft getraind en gepresenteerd ontelbaar, maar op 
de vraag aan welk paard hij de mooiste herinneringen heeft is 
zijn antwoord duidelijk: “Vele paarden en momenten zijn 
onuitwisbaar, maar Komplekt was een hengst zo statig als een 
koning. Dat paard kon zo enorm marcheren en imponeerde 
iedereen dat is legendarisch! Het was een feest om hem te 
werken en hem te presenteren. Nadat Komplekt stierf heb ik 
net zo'n unieke band gecreëerd met zijn Elite zoon Anthal, die 
zijn charisma, karakter en bewegingen evenaart. Ieder mens 
mag zich gelukkig prijzen met zulke speciale paarden en 
onvergetelijke momenten in hun leven.”
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Schokkend. Want in de trailer vervoeren wij regelmatig onze Veel trailers zijn op papier te zwaar voor het trekkende voertuig.
waardevolle paarden of pony's. En laten we eerlijk zijn. Ons 
paard is een vluchtdier. Ik vind het al verbazend dat een paard Via het stroomschema hieronder is eenvoudig te bepalen of 
sowieso een trailer instapt. Sommige doen dat ook niet maar rijbewijs B of BE vereist is. B of BE?
dat is een ander onderwerp. Ze lopen een donkere ruimte in, 
gaan staan in een kleine ruimte met een dak erboven. Weinig 
uitzicht en het ding beweegt ook nog. Dus vind ik dat we 
aan onze makkers verplicht zijn een veilig vervoermiddel te 
gebruiken. De overheid deelt deze mening.
Inmiddels is er een wet in werking getreden, de Europese 
Transportverordening 1/2005. Chauffeurs en personen 
die vee  vervoeren, of met vee omgaan en verantwoordelijk 
zijn tijdens het transport, inclusief laden en lossen, dienen 
vanaf 5 januari 2008 over een officieel getuigschrift te 
beschikken. Het getuigschrift dient als bewijs dat de persoon 
vakbekwaam is om het veetransport te mogen uitvoeren. Het 
betreft hier met name de diersoorten runderen, schapen, geiten, 
varkens en paarden, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt 
in veevervoer in binnen- of buitenland. In de cursus leren de 
chauffeurs onder andere een gepaste rijstijl, maar ook welke en 
hoeveel dieren wel en niet verantwoord geladen kunnen 
worden. Bij de te vervoeren dieren mag geen angst, leed of 
letsel worden veroorzaakt.  Wie zelf zijn paarden naar 
trainingen en wedstrijden rijdt, valt niet onder deze wet; 
wie meer dan twee paarden of pony's vervoert voor 
de verkoop wel.
Voor paardentransport dat niet onder de Europese 
Transportverordening valt, ontwikkelt de Sectorraad Paarden Trailer
(SRP) een Gids Goede Praktijken. De SRP roept de overheid De huidige trailers worden steeds vaker met polyester wanden 
op om de enkele jaren geleden afgeschafte verplichting om en kap gebouwd. De kern bestaat veelal uit multiplex plaat. 
trailers voor recreatief gebruikt te laten controleren opnieuw in Aluminium is bewerkelijker en daardoor duurder, maar niet per 
te voeren. In Belgie en Duitsland zijn deze APK keuringen wel se duurzamer. Hout wordt ook gebruikt, maar is minder 
verplicht. Ook staat er een vrijwillige cursus 'Paardenvervoer' duurzaam. Let bij aanschaf van de trailer op vervangbaarheid 
op stapel. Het nodeloos lang in de trailer staan, bijvoorbeeld van de onderdelen. Als het chassis geschroefd is in plaats van 
tijdens wedstrijddagen, is de SRP eveneens een doorn in het gelast, kunnen de onderdelen bij schade worden vervangen. 
oog. Daarom wil men dat in 2010 de organisatie van elk Hetzelfde geldt voor de zijwanden en het front. Voor de 
evenement waar paarden langer dan vier veiligheid van het paard is het belangrijk dat de stangen zijn 
uur aanwezig zijn, een ruimte met strobed ter beschikking stelt. uitgerust met panieksluitingen. Mocht het paard dan over 
De uitvoering van deze ideeën legt de SRP bij de KNHS. deze stangen heen komen, dan kun je ze nog losmaken. 

Ook rubber matten met klimlatten op de laadklep komen de 
B of BE rijbewijs veiligheid ten goede. Let bij aanschaf bovendien op de hoogte, 
In de praktijk blijken bestuurders van een combinatie van breedte en lengte van de trailer; die moeten passen bij jouw 
een personenauto met aanhangwagen vaak niet over het juiste paard. Als je een trailer tweedehands koopt laat deze dan 
rijbewijs te beschikken. Wie bijvoorbeeld met een zware keuren, vooral de bodem.
caravan, een paardentrailer, boottrailer of andersoortige Bij een tweepaardstrailer dient er ruimte te zitten tussen de 
aanhanger wil rijden, moet een geldig Nederlands rijbewijs borstboom en het voorfront of zadelkamer; je moet weg 
BE hebben en hiervoor dus apart examen hebben gedaan. kunnen komen als dat nodig is. Het uitstapdeurtje behoort 
Het eigen gewicht van de trailer plus het laadvermogen aan de bermkant te zitten. De doorsnee auto heeft de kogel 
bepaalt of een aanhanger achter een bepaalde auto mag en op 39-43 cm. boven de grond. Dan ligt de trailer fijn achter 
of een aanhangerrijbewijs nodig is. de auto. Bij een terreinauto zit de kogel soms hoger, dan is het 

VERVOER

“Er is veel mis met het onderhoud aan paardentrailers.'' Dat concludeert de Bovag na een 
controle op het jaarlijkse Pinkster Concours in Amersfoort. Meer dan de helft van 150 
onderzochte trailers vertoonde ernstige gebreken. Ruim zestig procent heeft versleten 
banden en bij meer dan de helft van de trailers zijn problemen met de breekkabel. Ook 
bleek de vloer vaak verrot te zijn.
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gegeven die succesvol zijn in de sport en showring. Ook Ondertussen nemen we een kijkje bij de inmiddels 26 jarige 
Mu Yetla (v.Mufag), de door Abigail`s vader als eerste hengst. Hij ziet er nog altijd even stralend uit. Chris verteld 
aangekochte fokmerrie bleek een schot in de roos trots dat er bij hem op stal twee van de vier Elite hengsten 
in combinatie met Anthal. Hun eerste AF fokproduct van Nederland staan. Buiten Anthal mag namelijk ook Aparan 
A.F. Kylian (Anthal x Mu Yetla) behaalde voor het opstartende (Desant x Angelika) deze titel, behaald op prestaties van hun 
bedrijf in 1994 de titel veulenkampioen binnen. Ook wist nafok, dragen. Ook hun lease hengst en belangrijk vaderpaard 
Anthal tijdens dezelfde keuring de hoogste punten van alle voor hun fokkerij Kubay Khan (Kubinec x Volnaia) kreeg deze 
senior hengsten te scoren, op deze manier was een goede start waardevolle titel toegekend. In totaal bezitten ze op dit 
voor hun prille bedrijf vlot gemaakt. moment zes erkende dekhengsten en achttien fokmerries. 

Er worden gemiddeld tussen de acht tot twaalf veulens per 
We halen nog herinneringen op aan de keer dat we met jaar geboren, het handje vol oudere stampaarden die van 
twee paarden naar de internationale A-show in het Deense hun welverdiende oude dag mogen genieten maken het 
Aarhus zijn geweest: ”Weet je nog, dat we met Anthal en plaatje compleet op stal bij Arabian Fantasie. 
Mel Quelinka (v.Calero) op een klein veewagentje dat hele 
eind naar Denemarken hebben gereden? Zo'n dekhengst, Nog altijd traint en showt Chris de paarden met veel liefde 
naast een merrie en dat ging zonder problemen!”  en plezier en is hij niet meer weg te denken uit de nationale 
De reis bleek de moeite waard, Mel Quelinka werd kampioen en internationale “Arabierenwereld“. Waarschijnlijk is hij net 
bij de senior merries en Anthal bij de senior hengsten en ook als zijn leermeester Jan Calis op z'n zestigste nog bij paarden 
nog eens Best of Show. te vinden, want het mag overduidelijk zijn, zijn passie ligt bij 
In 1995 volgden de eerste uitnodigingen vanuit het Midden- het Arabische Volbloed paard. De 39-jarige Chris heeft zijn 
Oosten om twee keer per jaar een maand over te komen om jeugddroom waargemaakt.
hun paarden te trainen voor de Qatar Arabian Horse show. 
Iedere keer weer een prachtige gebeurtenis, Chris is dan ook Arabian Fantasie is al jarenlang een begrip en Chris een 
vele jaren met plezier afgereisd tot de AVS hengstenkeuring veelgevraagd en gerespecteerd trainer en dat is iets om trots 
verplaatst werd naar februari waardoor het helaas niet meer op te zijn!
te combineren viel. 

Na vier jaar werd ook de accommodatie in Deurningen
te klein voor de nog groeiende fokkerij en trainingsaanvragen. 
Er werd gezocht naar een grotere accommodatie met meer 
potentieel.  Dit werd in 1997 gevonden op hun huidige locatie 
in Rijssen (Ov.), gelegen te midden van het Schwarzwaldbos, 
waar ze de beschikking hebben over een ruim opgezette 
accommodatie met 32 ruime boxen, 2 loopstallen, diverse 
paddocks, binnen- en buitenmanege en 4 hectare aan weiland. 
Groot pluspunt is dat je zo vanaf het erf de bossen in kan en 
om uren lang te rijden zonder veel verkeer tegen te komen. 
Want wat misschien niet iedereen weet is dat Chris ook een 
aardige ruiter is en ter ontspanning van zichzelf en paard 
graag af en toe een rit door het bos maakt, zowel onder het 
zadel als aangespannen. Dit als afwisseling van het trainings-
werk, wat toch een groot deel van de dag in beslag neemt 
zeker tijdens het showseizoen. 

Een terugblik op de afgelopen jaren laat zien dat Chris en 
zijn team op de meeste regionale en nationale keuringen 
zo`n één-derde van de deelnemende paarden voor zijn rekening 
neemt. Een hele prestatie om dat al gedurende een langere 
periode vol te houden. Door de jaren heen zijn de paarden 
die Chris heeft getraind en gepresenteerd ontelbaar, maar op 
de vraag aan welk paard hij de mooiste herinneringen heeft is 
zijn antwoord duidelijk: “Vele paarden en momenten zijn 
onuitwisbaar, maar Komplekt was een hengst zo statig als een 
koning. Dat paard kon zo enorm marcheren en imponeerde 
iedereen dat is legendarisch! Het was een feest om hem te 
werken en hem te presenteren. Nadat Komplekt stierf heb ik 
net zo'n unieke band gecreëerd met zijn Elite zoon Anthal, die 
zijn charisma, karakter en bewegingen evenaart. Ieder mens 
mag zich gelukkig prijzen met zulke speciale paarden en 
onvergetelijke momenten in hun leven.”
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Schokkend. Want in de trailer vervoeren wij regelmatig onze Veel trailers zijn op papier te zwaar voor het trekkende voertuig.
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sowieso een trailer instapt. Sommige doen dat ook niet maar rijbewijs B of BE vereist is. B of BE?
dat is een ander onderwerp. Ze lopen een donkere ruimte in, 
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die vee  vervoeren, of met vee omgaan en verantwoordelijk 
zijn tijdens het transport, inclusief laden en lossen, dienen 
vanaf 5 januari 2008 over een officieel getuigschrift te 
beschikken. Het getuigschrift dient als bewijs dat de persoon 
vakbekwaam is om het veetransport te mogen uitvoeren. Het 
betreft hier met name de diersoorten runderen, schapen, geiten, 
varkens en paarden, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt 
in veevervoer in binnen- of buitenland. In de cursus leren de 
chauffeurs onder andere een gepaste rijstijl, maar ook welke en 
hoeveel dieren wel en niet verantwoord geladen kunnen 
worden. Bij de te vervoeren dieren mag geen angst, leed of 
letsel worden veroorzaakt.  Wie zelf zijn paarden naar 
trainingen en wedstrijden rijdt, valt niet onder deze wet; 
wie meer dan twee paarden of pony's vervoert voor 
de verkoop wel.
Voor paardentransport dat niet onder de Europese 
Transportverordening valt, ontwikkelt de Sectorraad Paarden Trailer
(SRP) een Gids Goede Praktijken. De SRP roept de overheid De huidige trailers worden steeds vaker met polyester wanden 
op om de enkele jaren geleden afgeschafte verplichting om en kap gebouwd. De kern bestaat veelal uit multiplex plaat. 
trailers voor recreatief gebruikt te laten controleren opnieuw in Aluminium is bewerkelijker en daardoor duurder, maar niet per 
te voeren. In Belgie en Duitsland zijn deze APK keuringen wel se duurzamer. Hout wordt ook gebruikt, maar is minder 
verplicht. Ook staat er een vrijwillige cursus 'Paardenvervoer' duurzaam. Let bij aanschaf van de trailer op vervangbaarheid 
op stapel. Het nodeloos lang in de trailer staan, bijvoorbeeld van de onderdelen. Als het chassis geschroefd is in plaats van 
tijdens wedstrijddagen, is de SRP eveneens een doorn in het gelast, kunnen de onderdelen bij schade worden vervangen. 
oog. Daarom wil men dat in 2010 de organisatie van elk Hetzelfde geldt voor de zijwanden en het front. Voor de 
evenement waar paarden langer dan vier veiligheid van het paard is het belangrijk dat de stangen zijn 
uur aanwezig zijn, een ruimte met strobed ter beschikking stelt. uitgerust met panieksluitingen. Mocht het paard dan over 
De uitvoering van deze ideeën legt de SRP bij de KNHS. deze stangen heen komen, dan kun je ze nog losmaken. 

Ook rubber matten met klimlatten op de laadklep komen de 
B of BE rijbewijs veiligheid ten goede. Let bij aanschaf bovendien op de hoogte, 
In de praktijk blijken bestuurders van een combinatie van breedte en lengte van de trailer; die moeten passen bij jouw 
een personenauto met aanhangwagen vaak niet over het juiste paard. Als je een trailer tweedehands koopt laat deze dan 
rijbewijs te beschikken. Wie bijvoorbeeld met een zware keuren, vooral de bodem.
caravan, een paardentrailer, boottrailer of andersoortige Bij een tweepaardstrailer dient er ruimte te zitten tussen de 
aanhanger wil rijden, moet een geldig Nederlands rijbewijs borstboom en het voorfront of zadelkamer; je moet weg 
BE hebben en hiervoor dus apart examen hebben gedaan. kunnen komen als dat nodig is. Het uitstapdeurtje behoort 
Het eigen gewicht van de trailer plus het laadvermogen aan de bermkant te zitten. De doorsnee auto heeft de kogel 
bepaalt of een aanhanger achter een bepaalde auto mag en op 39-43 cm. boven de grond. Dan ligt de trailer fijn achter 
of een aanhangerrijbewijs nodig is. de auto. Bij een terreinauto zit de kogel soms hoger, dan is het 
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“Er is veel mis met het onderhoud aan paardentrailers.'' Dat concludeert de Bovag na een 
controle op het jaarlijkse Pinkster Concours in Amersfoort. Meer dan de helft van 150 
onderzochte trailers vertoonde ernstige gebreken. Ruim zestig procent heeft versleten 
banden en bij meer dan de helft van de trailers zijn problemen met de breekkabel. Ook 
bleek de vloer vaak verrot te zijn.
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zaak om de trekhaak aan te passen. Als je een weekje op vakantie wilt met je paard of naar een 
Geef de trailer regelmatig een onderhoudsbeurt, juist als je hem  wedstrijd moet, kan een paardenauto interessant zijn. Hiermee 
weinig gebruikt. Dan kunnen de remmen immers gaan vast mag je 120 km. per uur rijden. De verhuurder heeft een kopie 
zitten. Bij een beurt worden de remmen nagekeken en van het rijbewijs nodig en je tekent een huurcontract. Je kunt 
afgesteld, koppeling en verlichting gecontroleerd, bewegende twee- of driepaards-auto's huren maar ook een acht-paards 
delen gesmeerd en kitnaden nagelopen. Ook de banden worden truck met living. Dan heb je wel een vrachtwagenrijbewijs 
gecontroleerd. Vaak zit er nog wel profiel op, maar zijn de nodig. De auto's zijn voorzien van ventilatie, licht en lucht, 
banden bros geworden. hebben geen scherpe delen en zijn geschikt voor transporten 
Sommige trailers hebben een kunststofbodem. Die is veel korter dan acht uur. Nieuwe regelgeving bepaalt namelijk dat 
lichter dan de normale bodem en bovendien niet vochtgevoelig. bij transporten die langer dan acht uur duren de auto moet 
Een kunststof vloer rot dus niet, in tegenstelling tot een houten worden voorzien van GPS-systeem en temperatuurcontrole. 
exemplaar. Een drie-paards wagen met zadelruimte en zitgelegenheid 

kost per dag rond de € 150,00. Voor een week betaal je 
Paardentaxi ongeveer € 700,00. 
Heb je geen trailer of rijbewijs en je wilt geen kennis charteren 

Vervoer over grotere afstanddan kun je gebruik maken van de paardentaxi. Er zijn diverse 
Wanneer je paard een lang transport voor de boeg heeft kun kleine taxibedrijfjes. Ze rijden vooral voor mensen die gaan 
je een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. De wagens bieden verhuizen en hun paard meenemen, of paarden die naar een 
gemiddeld plaats aan negen tot tien paarden. Ze staan vrij in andere stalling gaan. Ook worden mensen op deze wijze naar 
de wagen, in schuine boxen van ongeveer 90 cm. breed en hun vakantiebestemming gebracht en soms naar wedstrijden of 
met hoge schotten ertussen. De vloer kan voorzien zijn van naar een dierenarts. De paardentaxi is vaak luxe en extra groot. 
een geïsoleerde bodem en stroef rubber. De vervoerder neemt De trailers beschikken vaak over binnenverlichting, 
zelf hooi en water mee. uitneembaar tussenschot, borst- en achterstangen met 
De wagens zijn voorzien van temperatuurbewaking; er zijn panieksluitingen, een voerbak en een afsluitbare zadelkamer. In 
ventilatoren aan boord die warme lucht afvoeren. Er zijn ook de trailer staan de paarden op rubber omdat dat steviger staat 
combinatietransporten, waarbij meerdere eigenaren hun dan op stro. De trailer wordt na gebruik ontsmet. De klanten 
paarden meegeven aan de transporteur.  moeten een geldig paspoort bij het paard hebben, inclusief een 

up-to-date entingspagina en rekenen na afloop af. Gemiddeld 
Minipaardenbetaal je voor de eerste 50 km. 1 euro, opvolgende kilometers 
Het vervoer van minipaarden over de weg is een specialisatie kosten tussen de 65 en 85 eurocent. 
binnen de paardenvervoersbranche. Er zijn maar weinig Paardenauto

bedrijven die zich hier op hebben toegelegd. BSS is een Een leuke accessoire is de Waterboy, met een opslagcapaciteit 
organisatie die dat wel heeft gedaan. “Omdat het vervoer van van 80 of 120l water. Combineer dit met een krachtige 
minipaardjes en Shetlanders veelal problemen op levert als het industriële 100psi membraampomp (speciaal ontwikkeld voor 
gaat om de 'standaard' inrichting van een auto, hebben wij de Waterboy) werkend op een afneembare accu en u heeft 
twee van onze voertuigen laten aanpassen om hen veilig te een 'mobile' hogedruk reiniger. De Waterboy past in de 
kunnen vervoeren. Mini- hengsten en -merries kunnen ongebruikte ruimte in de voorzijde van de trailer, weegt (leeg) 
gescheiden worden en op onze vrachtwagens zijn aparte (lage) minder dan 20 kg zodat hij gemakkelijk is op te tillen en het 
ogen gemonteerd, om ook grotere hoeveelheden (maximaal 17) installeren is minutenwerk. Je kunt je paard lekker afspuiten 
minipaardjes ineens en veilig te kunnen transporteren.” na de wedstrijd of de menwagen schoonmaken.

Wat ik zelf een prettige accessoire vind is de luifel aan je trailer. 
Accessoires trailer Je kunt je paarden in de schaduw zetten of droog opzadelen 
Je kunt in je trailer een camerasysteem monteren, waarmee je en/of aanspannen. 
vanuit de auto toezicht kunt houden op de paarden. Er zijn 
nachtzichtsystemen, waterdichte en draadloze systemen. Voor Bronnen:
200 euro heb je al een goed basissysteem. Maar je kunt dit net De Hoefslag, www.cbr.nl , www.horka.nl
zo uitbreiden als je wilt. www.sectorraadpaarden.nl
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zaak om de trekhaak aan te passen. Als je een weekje op vakantie wilt met je paard of naar een 
Geef de trailer regelmatig een onderhoudsbeurt, juist als je hem  wedstrijd moet, kan een paardenauto interessant zijn. Hiermee 
weinig gebruikt. Dan kunnen de remmen immers gaan vast mag je 120 km. per uur rijden. De verhuurder heeft een kopie 
zitten. Bij een beurt worden de remmen nagekeken en van het rijbewijs nodig en je tekent een huurcontract. Je kunt 
afgesteld, koppeling en verlichting gecontroleerd, bewegende twee- of driepaards-auto's huren maar ook een acht-paards 
delen gesmeerd en kitnaden nagelopen. Ook de banden worden truck met living. Dan heb je wel een vrachtwagenrijbewijs 
gecontroleerd. Vaak zit er nog wel profiel op, maar zijn de nodig. De auto's zijn voorzien van ventilatie, licht en lucht, 
banden bros geworden. hebben geen scherpe delen en zijn geschikt voor transporten 
Sommige trailers hebben een kunststofbodem. Die is veel korter dan acht uur. Nieuwe regelgeving bepaalt namelijk dat 
lichter dan de normale bodem en bovendien niet vochtgevoelig. bij transporten die langer dan acht uur duren de auto moet 
Een kunststof vloer rot dus niet, in tegenstelling tot een houten worden voorzien van GPS-systeem en temperatuurcontrole. 
exemplaar. Een drie-paards wagen met zadelruimte en zitgelegenheid 

kost per dag rond de € 150,00. Voor een week betaal je 
Paardentaxi ongeveer € 700,00. 
Heb je geen trailer of rijbewijs en je wilt geen kennis charteren 

Vervoer over grotere afstanddan kun je gebruik maken van de paardentaxi. Er zijn diverse 
Wanneer je paard een lang transport voor de boeg heeft kun kleine taxibedrijfjes. Ze rijden vooral voor mensen die gaan 
je een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. De wagens bieden verhuizen en hun paard meenemen, of paarden die naar een 
gemiddeld plaats aan negen tot tien paarden. Ze staan vrij in andere stalling gaan. Ook worden mensen op deze wijze naar 
de wagen, in schuine boxen van ongeveer 90 cm. breed en hun vakantiebestemming gebracht en soms naar wedstrijden of 
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zelf hooi en water mee. uitneembaar tussenschot, borst- en achterstangen met 
De wagens zijn voorzien van temperatuurbewaking; er zijn panieksluitingen, een voerbak en een afsluitbare zadelkamer. In 
ventilatoren aan boord die warme lucht afvoeren. Er zijn ook de trailer staan de paarden op rubber omdat dat steviger staat 
combinatietransporten, waarbij meerdere eigenaren hun dan op stro. De trailer wordt na gebruik ontsmet. De klanten 
paarden meegeven aan de transporteur.  moeten een geldig paspoort bij het paard hebben, inclusief een 

up-to-date entingspagina en rekenen na afloop af. Gemiddeld 
Minipaardenbetaal je voor de eerste 50 km. 1 euro, opvolgende kilometers 
Het vervoer van minipaarden over de weg is een specialisatie kosten tussen de 65 en 85 eurocent. 
binnen de paardenvervoersbranche. Er zijn maar weinig Paardenauto

bedrijven die zich hier op hebben toegelegd. BSS is een Een leuke accessoire is de Waterboy, met een opslagcapaciteit 
organisatie die dat wel heeft gedaan. “Omdat het vervoer van van 80 of 120l water. Combineer dit met een krachtige 
minipaardjes en Shetlanders veelal problemen op levert als het industriële 100psi membraampomp (speciaal ontwikkeld voor 
gaat om de 'standaard' inrichting van een auto, hebben wij de Waterboy) werkend op een afneembare accu en u heeft 
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ogen gemonteerd, om ook grotere hoeveelheden (maximaal 17) installeren is minutenwerk. Je kunt je paard lekker afspuiten 
minipaardjes ineens en veilig te kunnen transporteren.” na de wedstrijd of de menwagen schoonmaken.

Wat ik zelf een prettige accessoire vind is de luifel aan je trailer. 
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36

M

avs magazine

37

M
van de wedstrijden die er bij deze manege maandelijks Door Marijke Slok Soede

Foto’s Pim Valk gehouden worden. Een echte aanrader trouwens, want er liggen 
3 prachtige buitenringen op zand.

Manege De Groene 
Heuvel in Velsen-Zuid Durango heeft de 'look at me attitude' en hij trok direct de 
is centraal gelegen en heer Verwer's aandacht. Hij probeerde om Cheriel haar hengst 
gemakkelijk bereikbaar. ronder en meer over de rug te laten lopen. Je zag duidelijk 
Wij mochten gebruik verbetering in de loop van de les. Durango is een paard met 
maken van de veel ervaring in de dressuurring en als 1e premie hengst heeft 
binnenmanege, waardoor 
we niet afhankelijk waren 

van het weer. Er was een tribune aanwezig en een kantine voor 
een hapje en een drankje. De instructeur mocht gebruik maken 
van een headset en speakers, waardoor het ook leerzaam en leuk 
was voor toeschouwers. Tijdens de clinic werd er op het 
buitenterrein een open KNHS dressuurwedstrijd gehouden. 
Niemand heeft zich er aan gewaagd om naast de clinic ook nog 
een proefje te rijden, in mijn optiek een gemiste kans. 
Terwijl buiten het zonnetje volop scheen, reden de deelnemers 
in groepjes van twee in de grote binnenbak die voorzien was 
van enorm veel grote spiegels. Maroud Najib v.Nadir I kwam 
met zijn amazone Janine Visser te voet en had er dus al een 
lekkere buitenrit opzitten. De 5 jarige vosruin van zeker 
1.60 m. vormt met zijn amazone een mooie combinatie. 

hij ook schitterende nakomelingen. Cheriel heeft nog niet altijd Na de clinic mocht ik van Janine even op hem rijden, als 
de 'touwtjes in handen', maar er zitten nette stukken tussen en fokker hebben wij hem namelijk als veulen aan Janine verkocht. 
dat de combinatie potentie heeft, bleek ook toen zij een Hij voelde vertrouwd, stabiel, recht en al klaar voor een 
winstpuntje pakten een week later op de AVS-dressuurwedstrijd dressuurproef. Janine heeft zich inmiddels opgegeven voor een 

in de Midden-Beemster.

Silvia van der Veen en A.F. Thabay 
starten al succesvol in de klasse L2. Naast 
dressuur doen ze aan springen, crossen, 
oosters gekostumeerd en endurance. 
Robin, de vriend van Silvia stond vanaf 
de tribune foto's te schieten van diverse 
combinaties. Dit stel is bijna op elk AV-
sportevenement te vinden en ze zijn altijd 
even enthousiast. 'Tabby' liep er al 
bijzonder mooi glimmend in zomervacht 
bij. Het wijken gaat netjes, hij staat goed 
aan de hulpen. Silvia kreeg tips over hoe 
zij haar houding kan verbeteren en hoe 
dit dan ook weer zijn uitwerking heeft 
op haar hengst.

DRESSUURCLINIC VELSEN-ZUID

Op zondag 18 april werd er weer een dressuurclinic 
georganiseerd door de Commissie van Gebruik van het AVS. 
Ditmaal bij manege De Groene Heuvel in Velsen-Zuid onder 
leiding van instructeur Nico Verwer. In zijn jonge jaren was de 
heer Verwer actief in de sport als menner, dressuur- en 
springruiter. Hij is bevoegd te jureren tot en met het hoogste 
niveau (Grand Prix) en tevens heeft hij vele bestuurlijke functies 
vervuld bij de KNHS. Ook was hij een aantal jaren coach van de 
nationale dressuurjeugd.

toeschouwer langs de kant zit. Stefan was in gezelschap van zijn 
dochter Shanon. Haar merrie Gipsy H kon nog niet mee doen 
naar de clinic, maar in de maand mei mocht Shanon al weer 
lekker aan het werk met haar merrie die een tijdje uit de 
running was vanwege een blessure.

Tegelijkertijd reed Yara Ranzijn met Nos Feratu in de baan. Een 
sportgefokte vos v.Tabak die we weer kennen uit de stallen van 
Zenith Arabians. Altijd leuk om een nieuw gezicht te zien op 
een clinic, hopelijk krijgen we Yara zo ver om ook deel te 
nemen aan onze gezellige wedstrijden. Yara start wedstrijden 
met haar ruin in de klasse B, maar traint al richting L. Nos 
Feratu had tijdens de clinic moeite met de stap, waar dan ook 
door meneer Verwer extra aandacht aan werd besteed. 
Daniëlle Biesenbeek met Kas Valdes en Gelske Oud met Shah 
Quille waren de volgende leerlingen. Kas Valdes v.Psytadel is 
een in het oog springende dekhengst die onlangs op de Show 
West een 2e premie in ontvangst mocht nemen. Hij kwam 
dribbelend de baan in, echt lekker door het lijf stappen wilde 
hij in eerste instantie niet. Daniëlle werd vanaf de tribune 
bijgestaan door Judith en Pim. Pim (Valk) heeft schitterende 
foto's gemaakt tijdens de clinic, waarvan er enkele bij dit artikel 
zijn geplaatst. Dank je wel Pim! Nico Verwer heeft geprobeerd 
Daniëlle haar hengst meer van achteren naar voren te rijden 
waardoor er meer ruimte en schwung in de bewegingen komen. 
Helaas begreep ik later van Gelske dat er wel heel veel aandacht 
uitging naar Daniëlle en Kas. Dit terwijl het 
bewonderenswaardig was hoe goed opgevoed en netjes getraind 
haar jonkie Shah Quille v.Madras Kossack door de baan 
marcheerde. Deze door haar zelf gefokte schimmel is overigens 
ook een goedgekeurde dekhengst met een aantal leuke 
nakomelingen. Zij behaalden een week later hun eerste 
winstpunt op de AVS-dressuurwedstrijd in de Midden 
Beemster. 

Tijdens de dressuurclinic in Ermelo vorig jaar heb ik al kennis 
gemaakt met Ingrid Beelen met haar merrie Farabeska en 
Angela Veldt met haar ruin Fanisha. Ook vandaag waren zij 
weer van de partij. De bruine merrie en ruin lijken veel op 
elkaar, maar dat is niet verwonderlijk want ze komen uit 
dezelfde merrie Passionata. De vader van Farabeska is Aranik 
Kossack en van Fanisha is het de goedbewegende Kupol. Ingrid 
rijdt op B niveau en Angela op M niveau maar het was geen 
probleem om deze twee vriendinnen samen de les te laten 
volgen. Helaas heb ik niet alles meegekregen van hun les omdat 
Stefan van den Hoogenband, de voorzitter van de Commissie 
van Gebruik vanaf dat moment de honneurs alleen heeft 
waargenomen. Ik ben naar huis gegaan om ook nog even zelf te 
kunnen rijden, want daar krijg je echt zin in als je als 

Helaas moest Nadine Koo met haar hengst Najjar het af laten 
weten vanwege een probleem met de trailer. Daardoor is er 
wat geschoven in de starttijden en kwamen Ilona Bossers met 
Z.A. Perlamon de baan in samen met Karin de Graaf met 
Rector's Arisocrates die op zijn jonge leeftijd al in de M loopt. 
Perlamon en Ilona, heb ik niet zien rijden, maar zij liet het 
volgende berichtje achter op het forum: 'Wij hebben gister ook 
een mega leuke dag gehad. Ruim op tijd aanwezig en rustig aan 
eerst even rond kijken. Na wat moeilijkheden met een 
afsnijdende KWPN-er tijdens het losrijden in de buitenbak, 
gingen we de binnenbak in waar ik heerlijk heb gereden. Ik 
kreeg leuke en goede aanwijzingen. Perlamon had nog wel wat 
spanning de hele clinic, maar hij heeft super zijn best gedaan en 
ik ben erg trots op hem! En wat een luxe zeg zo'n ruime bak vol 
spiegels. We hebben een hele leuke dag gehad de volgende 
clinic zijn we er weer bij!'

Ook Karin en haar elegante schimmelhengst Aristo heb ik niet 
zien rijden, maar zij liet weten de clinic erg leuk te hebben 
gevonden. 'Nico Verwer heeft een fijne rustige manier van 
lesgeven die me erg deed denken aan de manier van lesgeven 
van Frenk Jespers. Aristo heeft zich keurig gedragen en we 
hebben bevestigd gekregen dat we met onze training op de 
goede weg zijn. Het was gezellig om verschillende 
Arabierenmensen weer eens te ontmoeten dit weekend', aldus 
Karin. Aristo had overigens de dag ervoor nog de zadelrubriek 
gewonnen op de Amateurkeuring en werd daar ook aan de 
hand voorgebracht door Karin. Hagen, de man van Karin, is de 
leukste groupie die je je maar kan wensen. Hij stond met een T-
shirt met foto-opdruk van Aristo aan de kant mee te genieten. 
Samantha Zonneveld met Kar Hacedor en Marian Leijenhorst 
met RH Pajkovski waren de hekkensluiters met hun 
schimmelhengsten. Marian reageerde als volgt op het forum: 
'Wij hebben een leuke dag gehad. Ik vond de instructie erg 
leuk, heb er veel van opgestoken, meneer Verwer kan heerlijk 
vertellen! Gelukkig was Samantha d'r hengst een echte 
gentleman, hartstikke braaf. Nu voortaan elk weekend op 
wedstrijd Samantha, op naar het ZZ licht!' 

avs magazine

Shah Quille met Gelske Oud

Kas Valdes met Danielle Biesenbeek

Fanisha met Angela Veld

Farabeska met Ingrid Beelen 
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Marian is momenteel met de wagen af kwam, was hij 
Pajkovski de beste AV-combinatie heerlijk relaxed. We hebben 
in de dressuursport in Nederland, een lekker lesuurtje gehad 
zij hebben al een aantal samen met Marian en Pajk 
winstpunten in het ZZ-licht en ik was erg te spreken 
weten te behalen, een prestatie over alle tips die de heer 
die uitermate knap is. Marian en Verwer gaf.' 
haar 'Pajk' zijn voor vele 
dressuurliefhebbers een groot De volgende dressuurclinic 
voorbeeld. met weer een nieuwe 
Samantha rijdt haar hengst gastinstructeur staat 
Kar Hacedor op M niveau en is gepland op 11 september 
er een lange tijd tussenuit geweest. 2010 in de binnenhal van 
Eindelijk heeft zij de stoute het KNHS Centrum in 
schoenen aangetrokken om weer Ermelo. 
actief aan de wedstrijdsport te 

Voor meer informatie kan gaan deelnemen en deze clinic 
je contact opnemen met was een goed begin. 
m.sloksoede@hotmail.com. Hier de reactie van Samantha: 
T.z.t. zal er een 'Na 4 jaar niet meer weg-geweest 
inschrijfformulier van te zijn met Haz, had ik enorm veel 
www.avsweb.nl gedownload stress maar het bleek weer voor 
kunnen worden. niets te zijn, want toen Haz van 

BELANGRIJK

Het volgende AVS Magazine verschijnt 3 september 2010 (deadline 
3 augustus 2010). Dus lever tijdig de kopij cq uw advertentie in. 
De redactie verzoekt u de tekst aan te leveren in Word en als bijlage per 
e-mail. Foto’s dienen te voldoen aan een resolutie van minimaal 300 dpi 
op ware grootte en voorzien te worden van de naam van het paard/ 
persoon waarover het artikel gaat. Foto’s waar uitsluitend een nummer 
aanhangt, zullen niet worden gebruikt.

 

O
SAMENVATTING 
WIJZIGINGEN

GOEDGEKEURDE 

Op de jl. AVS ALV zijn de volgende, door het bestuur VAN HENGSTEN VOOR DE DEKDIENST 
voorgestelde agendapunten goedgekeurd: Op deze lijst is de CA test toegevoegd als genetische mutatie en 
  de test voor zal voor alle dekhengsten verplicht worden gesteld 

zodra deze gebaseerd is op de causale genetische mutatie en bij 1. Verkiezing bestuurslid
het van Haeringen Laboratorium uitgevoerd kan worden.Dhr. Reisel is bij acclamatie herkozen als secretaris van het AVS 
5. Wijzigingen Reglement voor de keuring, primering en voor een derde - 3-jaarlijkse termijn.
predikatentoekenning van hengsten, merries en ruinen.2. Tarievenlijst 2011
Belangrijkste wijzigingen zijn:De tarievenlijst, van toepassing m.i.v. 1 januari 2011, is 
• Nieuw te keuren hengsten die CA drager blijken te zijn zal goedgekeurd 

de deklicentie worden geweigerd. 3. Wijzigingen  stamboekreglement:
• Reeds in het verleden goedgekeurde hengsten die achteraf Artikel 20 (inschrijfvoorwaarden veulens) luidt nu: De inschrij-

drager blijken te zijn mogen hun licentie behouden maar ving geschiedt pas, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
het CA dragerschap zal publiekelijk bekend worden gemaakt I. Een voor het stamboek acceptabel en correct ingevuld 
in de alle toepasselijke publicaties van het AVS. en ondertekend bewijs van dekking en veulenaangifte 

• Hengsten mogen alvorens het veterinaire onderzoek te binnen twee weken na de geboorte van het veulen op 
Utrecht te hebben voltooid, eerst naar de premiekeuring het stamboekkantoor zijn ontvangen
komen om te horen welke premie de hengst zou krijgen na II. Het veulen is geschetst, DNA materiaal is afgenomen,  
voltooiing van alle voorwaarden. Deze “voorwaardelijke” er is een ISO conforme transponder is geïmplanteerd en 
premie moet binnen twee kalenderjaren na de dat alle hierop van toepassing zijnde materialen en 
premiekeuring “verzilverd” worden. papieren zijn ingestuurd naar het stamboekkantoor - 

• Buitenlandse paarden mogen nu ook aanspraak maken op door een EU erkende dierenarts of paspoortconsulent
AVS fokpredikaten met dien verstande dat een buitenlandse III. Het DNA materiaal door een van bestuurswege 
hengst voldaan moet hebben aan de goedkeuringseisen aangewezen laboratorium is gecontroleerd op correcte 
volgens de lijst van ongewenste veterinaire gebreken, afstamming en genetische mutatie voor SCID (Severe 
erfelijke genetische mutaties en spermakwaliteit.Combined Immuno Deficiency) en CA (Cerebellar 

6. Vrijstelling leeftijdslimiet aanspraak castratiepremie voor Abiotrophy) zodra deze beschikbaar komt, waarvan de 
bewezen CA- en/of SCID dragende hengsten.uitslag zal worden vermeld in het paardenpaspoort en 
De vergadering is akkoord gegaan met een vrijstelling voor op het bewijs van inschrijving
de leeftijdslimiet om in aanmerking te komen voor een IV. Alle op de registratie van toepassing zijnde kosten 
castratiepremie, indien wordt geconstateerd dat de hengst volgens de geldende tarievenlijst zijn voldaan.
CA- of SCID drager is.4. Nieuwe AVS lijst van ongewenste veterinaire gebreken, erfelijke 

genetische mutaties en spermakwaliteit  T.B.V. HET KEUREN 

Rector's Aristocrates 
met Karin de Graaf Z.A. Perlamon met Ilona Bosser
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Marian is momenteel met de wagen af kwam, was hij 
Pajkovski de beste AV-combinatie heerlijk relaxed. We hebben 
in de dressuursport in Nederland, een lekker lesuurtje gehad 
zij hebben al een aantal samen met Marian en Pajk 
winstpunten in het ZZ-licht en ik was erg te spreken 
weten te behalen, een prestatie over alle tips die de heer 
die uitermate knap is. Marian en Verwer gaf.' 
haar 'Pajk' zijn voor vele 
dressuurliefhebbers een groot De volgende dressuurclinic 
voorbeeld. met weer een nieuwe 
Samantha rijdt haar hengst gastinstructeur staat 
Kar Hacedor op M niveau en is gepland op 11 september 
er een lange tijd tussenuit geweest. 2010 in de binnenhal van 
Eindelijk heeft zij de stoute het KNHS Centrum in 
schoenen aangetrokken om weer Ermelo. 
actief aan de wedstrijdsport te 

Voor meer informatie kan gaan deelnemen en deze clinic 
je contact opnemen met was een goed begin. 
m.sloksoede@hotmail.com. Hier de reactie van Samantha: 
T.z.t. zal er een 'Na 4 jaar niet meer weg-geweest 
inschrijfformulier van te zijn met Haz, had ik enorm veel 
www.avsweb.nl gedownload stress maar het bleek weer voor 
kunnen worden. niets te zijn, want toen Haz van 

BELANGRIJK

Het volgende AVS Magazine verschijnt 3 september 2010 (deadline 
3 augustus 2010). Dus lever tijdig de kopij cq uw advertentie in. 
De redactie verzoekt u de tekst aan te leveren in Word en als bijlage per 
e-mail. Foto’s dienen te voldoen aan een resolutie van minimaal 300 dpi 
op ware grootte en voorzien te worden van de naam van het paard/ 
persoon waarover het artikel gaat. Foto’s waar uitsluitend een nummer 
aanhangt, zullen niet worden gebruikt.
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SAMENVATTING 
WIJZIGINGEN

GOEDGEKEURDE 

Op de jl. AVS ALV zijn de volgende, door het bestuur VAN HENGSTEN VOOR DE DEKDIENST 
voorgestelde agendapunten goedgekeurd: Op deze lijst is de CA test toegevoegd als genetische mutatie en 
  de test voor zal voor alle dekhengsten verplicht worden gesteld 

zodra deze gebaseerd is op de causale genetische mutatie en bij 1. Verkiezing bestuurslid
het van Haeringen Laboratorium uitgevoerd kan worden.Dhr. Reisel is bij acclamatie herkozen als secretaris van het AVS 
5. Wijzigingen Reglement voor de keuring, primering en voor een derde - 3-jaarlijkse termijn.
predikatentoekenning van hengsten, merries en ruinen.2. Tarievenlijst 2011
Belangrijkste wijzigingen zijn:De tarievenlijst, van toepassing m.i.v. 1 januari 2011, is 
• Nieuw te keuren hengsten die CA drager blijken te zijn zal goedgekeurd 

de deklicentie worden geweigerd. 3. Wijzigingen  stamboekreglement:
• Reeds in het verleden goedgekeurde hengsten die achteraf Artikel 20 (inschrijfvoorwaarden veulens) luidt nu: De inschrij-

drager blijken te zijn mogen hun licentie behouden maar ving geschiedt pas, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
het CA dragerschap zal publiekelijk bekend worden gemaakt I. Een voor het stamboek acceptabel en correct ingevuld 
in de alle toepasselijke publicaties van het AVS. en ondertekend bewijs van dekking en veulenaangifte 

• Hengsten mogen alvorens het veterinaire onderzoek te binnen twee weken na de geboorte van het veulen op 
Utrecht te hebben voltooid, eerst naar de premiekeuring het stamboekkantoor zijn ontvangen
komen om te horen welke premie de hengst zou krijgen na II. Het veulen is geschetst, DNA materiaal is afgenomen,  
voltooiing van alle voorwaarden. Deze “voorwaardelijke” er is een ISO conforme transponder is geïmplanteerd en 
premie moet binnen twee kalenderjaren na de dat alle hierop van toepassing zijnde materialen en 
premiekeuring “verzilverd” worden. papieren zijn ingestuurd naar het stamboekkantoor - 

• Buitenlandse paarden mogen nu ook aanspraak maken op door een EU erkende dierenarts of paspoortconsulent
AVS fokpredikaten met dien verstande dat een buitenlandse III. Het DNA materiaal door een van bestuurswege 
hengst voldaan moet hebben aan de goedkeuringseisen aangewezen laboratorium is gecontroleerd op correcte 
volgens de lijst van ongewenste veterinaire gebreken, afstamming en genetische mutatie voor SCID (Severe 
erfelijke genetische mutaties en spermakwaliteit.Combined Immuno Deficiency) en CA (Cerebellar 

6. Vrijstelling leeftijdslimiet aanspraak castratiepremie voor Abiotrophy) zodra deze beschikbaar komt, waarvan de 
bewezen CA- en/of SCID dragende hengsten.uitslag zal worden vermeld in het paardenpaspoort en 
De vergadering is akkoord gegaan met een vrijstelling voor op het bewijs van inschrijving
de leeftijdslimiet om in aanmerking te komen voor een IV. Alle op de registratie van toepassing zijnde kosten 
castratiepremie, indien wordt geconstateerd dat de hengst volgens de geldende tarievenlijst zijn voldaan.
CA- of SCID drager is.4. Nieuwe AVS lijst van ongewenste veterinaire gebreken, erfelijke 

genetische mutaties en spermakwaliteit  T.B.V. HET KEUREN 

Rector's Aristocrates 
met Karin de Graaf Z.A. Perlamon met Ilona Bosser




