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D souplesse, hardheid en werkwilligheid ook zeker een bijzonder 
fijn rijdier. Het is niet voor niets dat het door verschillende 
stamboeken is ingezet om het ras te verbeteren. 

Het bestuur hecht dan ook zeer veel waarde aan de Commissie 
Gebruik, destijds opgezet en jarenlang begeleid door 
mevrouw T. Modderman, momenteel voorgezeten door 
Stefan v.d. Hoogenband.
Tegelijkertijd wordt er ook een belangrijke bijdrage geleverd 
door de DARC, die de rensport onder haar vleugels heeft en 
door de DAWRA voor de westernsport. 
Hierop komt een welkome aanvulling in de vorm van de 
Endurance commissie. Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan 
zijn dat het Arabisch Volbloed paard hier bijzonder geschikt 
voor is en het is een tak van sport die enorm in opkomst is. 
Meer over deze commissie leest u verderop in het blad. 

Uiteraard zal er ook nog aandacht zijn voor de diverse shows. 
Ik schrijf dit voorwoord daags na de nationale C-show 
in Raalte en dit was, net als vorig jaar, goed georganiseerd 
en een feest om bij te mogen wonen. 
Ook het Arabian Horse weekend in Sint-Oedenrode was 
weer een prachtig evenement en ik denk dat we als 
Nederlanders trots mogen zijn op alle shows die dit seizoen 
hebben plaatsgevonden. Als bestuur willen wij alle orga-
nisatoren hartelijk danken, ook die van de C-Show in 
West en de Lowland Arabian Cup in Exloo, voor de 
enorme hoeveelheid werk die zij verzet hebben.

Als dit blad in de bus valt hebben de deelnemers aan de 
Arabissimo hopelijk een fantastisch weekend achter de rug. 
Wij hopen u allen op de National Championship show 
te zien!

Namens het AVS bestuur,
Marian van der Meulen

Deze editie heeft als thema sport. Het AVS is een rasstamboek 
en in eerste instantie is ons hoofddoel het waarborgen van de 
raskenmerken van onze prachtige Arabische Volbloed paarden. 
Toch is ons ras onlosmakelijk verbonden met de sport en zijn 
er reden genoeg om dit facet eens extra in het zonnetje te 
zetten. Want laten we maar eerlijk zijn, hoeveel paarden 
worden er nu werkelijk alleen maar door hun eigenaar 
aangehouden om naar te kijken. Hoewel die indruk misschien 
niet altijd gegeven wordt, is iedere fokker zich daar ook van 
bewust. Niet in het minst omdat er nu eenmaal maar een 
gedeelte van de jaarlijks geboren paarden in de fokkerij 
belandt, dit geldt zeker voor de hengstveulens. 
Daarnaast is het Arabisch Volbloed door zijn intelligentie, 
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Op de cover: 
Futurity Ren 2009, links 
de merrie Soleil Kossack 
(Marwan x Speedy V. 
Kossack (Abitibi)) 
fokker The Kossack Stud, 
eigenaar fam. Holzken.
Rechts, de winnaar 

en hengst Poulain Kossack (Nougatin uit Pengalia Kossack 
(Bengali d'Albret)) fokker The Kossack Stud, eigenaar 
dhr. Otermans.
Beide paarden staan ingeschreven voor de North European 
Derby die op 5 september op Duindigt wordt gelopen. 
Zal een van hen deze klassieker kunnen bijschrijven?
Foto: Kees Voshol, www.nakoersen.nl
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De Commissie van Gebruik van het Arabisch Volbloedpaarden 
Stamboek organiseert voor leden en donateurs van het AVS weer 
een leerzame dressuurclinic op zaterdag 11 september a.s.

DRESSUUR
ENGIE KWAKKEL

CLINIC

D

N

avs magazine

Voor de negende keer wordt in Manege de Pijnhorst te Sint-Oedenrode op 9 en 10 oktober 
2010 weer een AVS wedstrijd georganiseerd in samenwerking met de Commissie Gebruik. 
We proberen er weer een uitdagend weekend van te maken. Tevens zijn dit de laatste 
wedstrijden van de AVS Dressuurcompetitie 2010. 

DRESSUURWEEKEND 
SINT-OEDENRODE

Renee Palland met CR Soraya

De winnaars zullen hier bekend worden gemaakt en dit is 
de laatste kans om nog een goede plaatsing te behalen in de 
eindstand. Dit jaar zal er ook weer een interland zijn tussen 
België en Nederland die op zondag plaatsvindt. 
De Belgische deelnemers zijn zowel op zaterdag als op zondag 
van harte welkom! Op zaterdag beginnen we met de KNHS 
dressuurproeven B t/m Z2 niveau, meetellend voor winst-
punten en voor de competitie. Het is mogelijk om twee 
proeven te rijden. Deze wedstrijd is ook opengesteld voor 
de Belgische deelnemers. 
Na de dressuurproeven zal er dit jaar een oefen-springwedstrijd 
worden gehouden. Mits er voldoende deelname is, zal er ook 
een KNHS springwedstrijd zijn, meetellend voor winstpunten.

Op zondag is er ook de mogelijkheid om twee KNHS 
dressuurproeven B t/m Z2 niveau te rijden, meetellend voor 
winstpunten en voor de competitie. Tevens telt deze wedstrijd 
mee voor de Interland, waarvan de Belgische wedstrijd Op deze dag wordt de uitslag van de AVS Dressuurcompetitie 
afgelopen zomer in Lanaken is verreden. De prestaties voor de 2010 en de Interland Nederland-België 2010 bekend gemaakt.
Interland worden middels percentages uitgerekend, gebaseerd 
op het gemiddelde van de 3 beste verreden proeven. Het is dus De inschrijfformulieren en laatste updates zijn te vinden op 
mogelijk om 4 dressuurproeven te rijden in één weekend! www.avsweb.nl. De manege is makkelijk te bereiken via de A50 
Tussen de dressuurproeven door is er de wedstrijd Oosters of andere goede verbindingen. In de foyer wordt goed voor 
Gekostumeerd. Deelname hieraan is gratis. Wij hopen op de inwendige mens gezorgd, ruime parkeergelegenheid is 
voldoende deelnemers, want het blijft prachtig om te zien! voorhanden. We gaan weer zorgen voor een geweldig weekend.

Net als vorig jaar is de locatie het KNHS Centrum in Ermelo o.a. Ibop, VSN en Pavo Cup. Zij trainde een waslijst van 
en is er dat weekend de National Championship Show. beroemde paarden, waaronder Perechlest (Russische volbloed) 
De dressuurcombinaties rijden in de prachtige Koningin achtvoudig wereldbeker winnaar Grand Prix van Ulla Salzgeber 
Beatrix binnenhal van 20 x 60m met Agterberg-bodem. en Stravinsky (Poolse volbloed) die 1.2 miljoen euro op de 
Dit keer hebben wij de mega succesvolle dressuuramazone renbaan bij elkaar liep en werd omgeschoold tot dressuurpaard. 
Engie Kwakkel bereid gevonden voor deze clinic. Tijdens deze clinic zal Engie haar kennis op een simpele manier 

proberen over te brengen op de combinaties die deelnemen. 
Engie is expert in het opleiden en uitbrengen van Lees meer over Engie, haar successen en haar paarden op: 
dressuurpaarden op elk niveau. Op haar eigen handels- en www.engiekwakkel.nl (vooral leuk om te lezen: 
trainingsstal maakt zij paarden klaar en brengt ze uit voor http://www.engiekwakkel.nl/Dressuurinterview.html)
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De clinic is bedoeld voor dressuurcombinaties vanaf B of met er rekening mee houden als je ook deelneemt aan de show. 
de ambitie om binnenkort te starten. Ruim drie kwartier Cap is verplicht, wedstrijdkleding niet.
krijgen twee combinaties van overeenstemmend niveau 

Je kunt je opgeven door het inschrijfformulier in te vullen instructie. Het tijdstip van aanvang is afhankelijk van het aantal 
en versturen naar:inschrijvingen, houd de website in de gaten voor de startlijst.
AVS Commissie van Gebruik - Marijke Slok Soede - Kosten voor deelname zijn € 30,- cash te voldoen op de dag 
Zwolseweg 86 - 8181 AJ HEERDEvan de clinic. Op het terrein van de KNHS zijn stallen te huur 
m.sloksoede@hotmail.com - 06-22998116 / (zie inschrijfformulier NK Show). Qua tijdsindeling zullen wij 
tel: 0578-697788 / fax 0578-697722

D

Na veel mogelijkheden te hebben onderzocht, is in 2008 de Endurance Competitie van start 
gegaan om aandacht te schenken aan de tak van sport waar het Arabische Volbloedpaard 
tot de wereldtop behoort. Ondanks een enthousiaste kleine deelnemersgroep van AVS 
leden, is het niet uitgegroeid tot de aandacht voor de endurance die wij hadden gehoopt. 

AVS COMMISSIE
IS 

ENDURANCE
EEN FEIT!

Derhalve heeft het bestuur van het AVS gemeend om de diverse klasse IV startgerechtigde Arabische Volbloedpaarden 
aandacht voor de endurance een bredere horizon te gaan geven en fokt gericht onder haar stoeterijnaam “Eenhoorn” met 
en een heuse commissie in het leven te roepen die de diverse o.a. haar AVS goedgekeurde dekhengst met Endurance 
aandachtsgebieden omtrent endurance en de rol van het Prestatiepredikaat, Eenhoorn's Dahman (v.Oosterveld's Marsaz 
Arabische Volbloedpaard bij een breder publiek onder de x Nefisa des Canards v.Djelfor).
aandacht moet gaan brengen. Het AVS bestuur is voornemens om alle endurancecombinaties 
Wij hebben Esther Groen bereid gevonden om daar de leiding met Arabische Volbloedpaarden die nog geen lid zijn van het 
in te nemen. Tesamen met Cara van der Heijden en Marly AVS, het AVS magazine toe te sturen om hen zo op de hoogte 
van Ditzhuyzen zal er weer leven in de endurancecompetitie te houden van het wel en wee van het Arabische Volbloedpaard 
worden geblazen d.m.v. grotere deelnamemogelijkheden en in Nederland. Om dit kostenneutraal te doen is het concept 
een mooi prijzenpakket en zal er de nodige aandacht worden “adopteer een endurance ruiter” geboren. Wij vragen die leden 
besteedt aan Endurance Info dagen, Endurance Clinics en die nu twee of meerdere AVS Magazines ontvangen op 
succesvolle bloedlijnen. hetzelfde adres, en die voldoende hebben aan minder om zich 

op te geven als adoptie-lid. Wij zorgen er dan voor dat uw Belangrijkste wijziging t.a.v. de Endurance Competitie is dat 
extra blad(en) bij de endurance combinaties terecht komen. niet alleen AVS leden, maar alle combinaties met een Arabisch 
U kunt zich hiervoor opgeven door een mailtje te sturen naar Volbloed paard én een KNHS endurance startkaart mee 
het Stamboekkantoor. Alvast bedankt!mogen doen. Hiermee hopen wij ook op een wisselwerking 

met die mensen die nog geen lid zijn van het AVS en te laten 
merken dat endurance bij het AVS gewaardeerd wordt en 
hoog in het vaandel staat.

Esther is al een aantal jaren bezig in de endurance en heeft 
inmiddels ook eigen fokproducten die in de endurance worden 
uitgebracht. Haar brede theoretische en praktische kennis van 
de endurance zal van wezenlijk belang zijn voor het succes van 
deze commissie. In de nabije toekomst zal Esther zelf uiteraard 
de nodige artikelen gaan schrijven om ons op de hoogte te 
houden van de plannen. Daarnaast zal zij diverse wedstrijden 
verslaan. Uiteraard in samenwerking met Reg Mulder, die al 
enige tijd een bijdrage levert aan ons blad.

Cara is een aantal jaren actief geweest in de endurance 
totdat zij onverhoopt haar trouwe Daaf met pensioen moest 
sturen. Cara heeft aan de wieg gestaan van de AVS Endurance 
Competitie en heeft veel kennis van zaken opgebouwd in deze 
tak van de sport waar de Volbloed Arabier zo in uitblinkt.

Marly is al jaren actief in de endurance, is eigenaresse van 
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Tekst Ellen de Man
Foto’s Gijs Sallevelt, Jan Kan

met Durango 
 Op zaterdag was er samen met de Commissie Gebruik van het (v.Elton). Bij 
AVS een dressuurwedstrijd georganiseerd waarvan de punten de volwassenen 
meetelden voor het KNHS en de AVS Dressuurcompetitie wist Annelieke 

Stoop met 
Ysabella “F” 
(v.Almonito) 
beide proeven 
te winnen met 

193 punten en de hoogste dagscore, 204 punten. In de eerste 
proef werd tweede Caroline Edwards met Sharif-Aqil (v.Nadir I) 
met 186 punten en met eveneens 186 punten werd Sietske 
Mensing met Niobe (v.Lobeke), derde. In de tweede proef 
wisselden Caroline en Sietske van plaats en werd Sietske tweede 
met 200 punten en Caroline derde met 192 punten.
De L1 werd gewonnen door Annelieke Stoop met Amira Lazize 
(v.Poker) met 197 en 200 punten. In de L2 domineerde Nadine 
Koo met Najjar (v.Khidar) met  194 en 202 punten. 
De L2+M1-jeugd werd gewonnen door Deyonta Leeggangers 
met Sinai al Ray (v.Pernod) met 182 en 181 punten. 
In de M1 vielen wederom hoge punten voor Renee Palland 
met CR Soraya. Zij mocht twee oranje linten ophalen 
met 195 en 200 punten. 
De M2 werd gewonnen door Debbie van 

2010. Naast der Wal met Sacha's Bashuk (v.Naryshkin) 
de dressuur- met 186 en 185 punten en de M2-jeugd 
wedstrijd werd gewonnen door Dieuwertje Mensing 
konden er met Saela (v.Dosator) met 190 en 185 
ook oefen- punten. 
proeven ver- Op het heetst van de dag werden 
reden worden. de Z1 en Z2 proeven verreden die 
Dat deze Marijke Slok Soede met Biblion 
mogelijkheid (v.Balaton) wist te winnen 
wordt met tweemaal 205 punten.   
geboden is 's Avonds was er een 
ideaal voor barbecue en  het bleef 
diegene die aarzelen om te starten in wedstrijdverband. nog lang gezellig in 
Er werd om 10 uur gestart met de oefenproeven dressuur. St. Oedenrode. 
Deze werden dit jaar voor het eerst op zand verreden wat de 
meeste ruiters goed bevallen is. Na de oefenproeven volgde de B 
dressuur. De B-jeugd werd gewonnen door Cheriel Jimmink 

Op 26 en 27 juni vond het Arabian Horse 
Weekend plaats voor alweer de zevende keer. 
De show was ook nu weer mooi opgezet, met 
een mooie grote ring en er omheen diverse 
gezellige kraampjes. Over het weer viel ook 
niets te klagen, behalve dat het misschien 
wel erg warm was voor de deelnemers.
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Shariah K.S.I.

Op zondag begon de Nationale C-show met de jaarlingmerries. en in eigendom van Onno Dopper.
De jury bestond uit HRH Prinses Alia al Hussein Al Saleh uit Slechts drie deelnemers in de rubriek twee- en driejarige 
Jordanië, mevrouw Hennekens-van Nes uit België en mevrouw merries, met wel een heel mooie winnares. Nafiesa Malaika 
I. Stigler uit Duitsland. Eerste in deze rubriek van zeven (v.Ajman Moniscione x Kenelm Mona Ghalia) werd in 

mijn ogen niet te hoog gewaardeerd met 267 punten. 
Dit aansprekende vosje werd later de winnaar van de Silver 
Medal in het junior kampioenschap. Trotste fokker/eigenaar 
is Esther Besselink. De tweede plaats in deze rubriek werd 
ingenomen door Verousia “F” (v.Honorrs x Veranda) 
fokker/eigenaar A. Kuijf.
Een kleine rubriek jaarlinghengsten volgde maar wel met twee 
aansprekende paarden. Passada's Tammam mocht de eerste 
plaats innemen met 268 punten. Deze zoon van Halim Ibn 
Kendal heeft als moeder de typische Esta Passada en is hierdoor 
een halfbroer van de welbekende Ghajary. Passada's Tammam 
werd in het jeugdkampioenschap beloond met de Silver Medal. 
Fokker/eigenaar J. Hakimpour. Een tweede plaats met een 
mooie score van 262 punten was voor Shadow's Corrado 
(v.MA Shadow el Sher x Thee Magic Capri). Deze zwarte 
werd in een wat schrale conditie voorgebracht, maar zal zeker 
hoger scoren als er wat meer vlees op zit. Fokker is R. Peek, 
eigenaar A. Duijf. 
Bij de tweejarige hengsten ging de overwinning naar Just Noyz 

deelneemsters was Shariah K.S.I. (v.G. Basgier x Shenna BLA)  (v.WH Justice x Spring Kantata). Deze hengst blijft een 
met 271 punten. Niemand wil graag als allereerste de dag opvallende verschijning, maar heeft zich weleens beter 
beginnen, maar bij deze merrie was de jury niet behoudend laten zien, waardoor hij genoegen 
begonnen en zij werd goed bedeeld met allemaal negentienen moest nemen met 262 punten. 
op type en hoofd/hals. Ook hoge punten op beweging, ze liet Hij behaalde later de 
zich dan ook goed zien. Deze merrie werd in het kampioen- Bronze Medal. Fokker 
schap beloond met de Gold Medal. Shariah is gefokt door is Mrs. L. Lyall, 
K.S.I. Bruinink en in eigendom van M.R. Koomen. Een mooie eigenaar 
tweede plaats voor Faridah Bint Marajj PKA (v.Marajj x Ydola N. Bojawal. 
“F”) gefokt en in het bezit van Petra Mulder. Deze merrie werd 
beloond met 266 punten. Deze merrie was later op de dag 
goed voor de Bronze Medal.  Eveneens 266 punten behaalde 
N.D.'s Aruba (v.Valerio Ibn Eternity x Amerika), maar omdat 
Faridah Bint Marajj ietsmeer punten op type had moest ze 
genoegen nemen met een derde plaats. N.D.'s Aruba is gefokt 
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De tweede plaats was voor Cadanz Charif (v.Gilly J x Bess- Ramadan x Plakat's gift) die ook beste gangen liet zien, maar 
Chandirah) die zich in draf best liet zien. 260 punten voor mocht iets meer oprichting hebben. Eig./amazone Josje 
deze hengst, gefokt door M.L. Strijbos-Puts en in eigendom Steeghs. Complimenten voor eig./amazone C. Edwards van 
van Dhr. Van der Ben. Sharif-Aqil voor de netste toillettering in deze rubriek.
Bij de driejarige hengsten drie best bewegende hengsten, Hierna werd het tijd om de inwendige mens te versterken. 
maar Masud “T” blonk uit waardoor hij de eerste plek in nam. Voor de VIP's was er een lekker buffet en vlotte bediening in 
Deze zoon van Massimo Ibn Mirokan  uit de welbekende de VIP-tent en op het terrein van Manege de Pijnhorst waren 
Kupona behaalde een mooi puntentotaal van 269 punten voor er diverse kraampjes om iets te eten en te drinken voor alle 
eigenaresse P.R. Mulder. Hij behaalde in het kampioenschap bezoekers. Na een korte pauze kon het middagprogramma 
de Gold Medal. Masud “T” is gefokt door L. Schutrups. beginnen.
Tweede plaats voor de eveneens best bewegende M.A. Kailash Vier mooie deelnemers in de rubriek voor de merrieveulens. 
met 266 punten. Fokker M.C. Jimmink, in eigendom van De winst ging naar Yusty 'F' van WH Justice uit de stermerrie Yzy 
C.L. de Graaf-Wolf. 'F'. Een veulen met een prachtig type, mooie hals en ook beste 
Bij de ruinenrubriek ging de winst naar Cadanz Bahir bewegingen liet zien. Yusty 'F' werd beloond met 273 punten. 
(v.Gilly J x Bess Chandirah). Deze ruin heeft een goede draf Dit veulen werd ook veulenkampioen. Trotse fokker en eigenaar 
waarmee hij 267 punten behaalde en de Gold Medal. is A. Kuijf. Een mooie tweede plaats voor de eveneens zeer 
Fokker en eigenaar is M.L. Strijbos-Puts. S.A. Movin' Star typische Bess-Laika met 267 punten. Dit jonge veulen had 19.67 
(v.Psytadel x A.S. Shahwan) die zich ook uitstekend liet zien op beweging! Het is één van de laatste Ibn Estasha nakomelingen 
maar met 1 punt minder genoegen moest nemen met een en lijkt veelbelovend voor fokker/eig. Bessewacht B.V. 
tweede plaats en de Silver Medal. Fok/eig. A.Kuijf. Het brons In de rubriek voor de hengstveulens stond ook een WH Justice 
ging naar Piper 10 BB (v.Hlayyil Ramadan x Plakat's Gift) op kop, en wel Justilicious uit de schitterende merrie 
Fokker E. Dorssers, eig. J. Steeghs. T.M. Walencia. Dit veulen kreeg een totaal van 270 punten 
Bij de zadelrubriek voor merries ging de eerste plaats naar en heeft een hoofd en hals die je uit deze bloedlijnen mag 
Kelly Polet-Vanderstappen met Bess-Chandirah. Kelly is verwachten. Justilicious werd uitgeroepen tot res. Kampioen 
een steeds terugkerend gezicht, die eerst succesvol was op bij de veulens. Een mooie aanwinst voor fokkers/eig. Erik en 
Flaxman's Hafiz, toen op de Dosator-dochter Ducindra en Josje Dorssers. Met net één punt minder een tweede plaats 
nu weer op haar laatste aanwinst. Tweede werd de door Renee voor Vadron 'F' van Kais uit stermerrie Valeta 'F' van 
Palland goed gereden C.R. Soraya (v.Menesco x Marina) die f/e A. Kuijf. Een rastypisch veulen dat zich beweegt met 
haar braaf best deed, maar af en toe last had van de dazen. veel houding. Met een mooie score van 265 punten ging 
Derde werd de stermerrie Amerika (v.Madiar x Artemida) de derde plaats naar Topi's Sharaton (v.Ibn Ikhnaton x 
van Onno Dopper, netjes gereden door Vera Dopper. Topi's Halim Shara) Fok/eig. P.N.T.J. Lavrijsen.
SA Movin' Star (v.Psytadel x A.S. Shahwan) ging op kop bij De klasse voor merries van vier t/m zes jaar was een zware 
de zadelrubriek voor hengsten en ruinen. Hij was dan ook de klasse met vijf fraaie deelneemsters. Als eerste mocht naar 
best bewegende ruin in deze rubriek. Een ruiter op de rug was  voren komen de stermerrie Si Shamara (v.Shamal Ibn Kendal x 
voor hem geen belemmering om als een showpaard door de Markisja). Deze langgelijnde schimmel kreeg een hoge score 
ring te gaan. Eig. A. Kuijf. Tweede werd Piper 10 BB (Hlayyil op type en hoofd/hals, maar haar mooie body en beste 
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gebouwde schimmel, gefokt door 
Dhr. Rector en in eigendom van C.I. 
de Graaf-Wolf.
De rubriek hengsten van zes jaar en ouder 
werd op overtuigende wijze gewonnen door 
de Spaanse hengst Gasir (v.Motamid x 
Braken) die op veertienjarige leeftijd qua 
hoofd steeds meer gaat lijken op zijn 
prachtige moeder. Gasir draafde ruim en 
atletisch door de ring onder aanmoediging 
van eigenaar/voorbrenger Jan Calis en het 
publiek, die de show die Gasir weg gaf 
wel kon waarderen. Hij werd beloond 
met 272 punten en de Gold Medal in 
het kampioenschap. 
Tweede werd E.S. Rivas (v.Sivmen x 
Raquin) met een totaal aantal punten 
van 268, goed voor de Silver Medal. Fokker 
is I.C. Stegeman, eig. G.J.B. Kooiker.

beweging draagden hun steentje bij aan de overwining. Hierna begon de rubriek Oosters gekostumeerd. Helaas maar 
270 punten voor Si Shamara en de Silver Medal, fokker twee deelnemers in deze toch altijd leuke rubriek. Emily 
M. Hoebeke, eigenaresse M.B.D. van Wijk. Met 267 punten Pladykta (v.Plakat x Bint Edykta) werd gereden door Lieke 
was Bess Gitana (v.Ibn Estasha x Quincy) goed voor een tweede Brandt, die af en toe haar handen vol had aan deze pittige 
plaats. Ook deze merrie is fraai van type, maar een totaal ander schimmelmerrie. Ze is in eigendom van M.J. en J.W.T. 
plaatje dan de nummer één in deze rubriek. Deze merrie liet Vermeulen. Tweede werd Pedya (v.Gil x Petunya) gereden door 
ook een geweldige draf zien. Het doet mij plezier om één van eigenaresse Mirjam van Woerkom. Fokker H.G. Poepjes. Beide 
de Bessewacht-merries weer terug in de Nederlandse showring dames waren kleurig aangekleed en gaven een extra Arabisch 
te zien. Bess-Gitana was goed voor de Bronze Medal. Derde tintje aan deze middag.   
werd moeder van het winnende merrieveulen Yzy 'F' van Na deze rubriek volgden de Seniorkampioenschappen en werd 
Psytadel uit Yakima. Fokker/eig. H.A.M. Kuijf-vd Zwet. tot best bewegend paard van de dag uitgeroepen Bess Lakia 
In de klasse merries van zeven jaar en ouder ging de winst (v.Ibn Estasha x Kashi Mira). Een opmerkelijk eer voor een 
overtuigend naar T.M. Walencia (v.Emfatyk x T.M. Walijka) jong veulentje, maar ze had zich dan ook uitstekend laten zien! 
met 274 punten, de hoogste score van de dag. Deze Poolse Al met al was het een geslaagd weekend om op terug te kijken, 
schone is een vrouwelijke verschijning met veel ras en ook nog dankzij de organisatie van de fam. Stoop en niet te vergeten 
eens uitstekende bewegingen. Ze werd niet alleen winnares van de sponsoren en medewerkers  zonder wiens inzet en financiële 
de Gold Medal, maar ging ook met de titel “Best of Show” ondersteuning het niet mogelijk zou zijn geweest om deze 
naar huis. Een verdienstelijke tweede plaats in deze zware klasse show voor de zevende keer te organiseren.
was voor A.F. Zjaba (v.Kubay Khan x A.F. Zazou) met 268 
punten. Ook deze mooie bruine liet een beste draf zien. 
Fokker A.F. Ligthert, eigenaar E.A. Loos. Derde met slechts 
één punt minder werd de typische vliegenschimmel Bess-
Cordessa, fokker/eig. Bessewacht B.V.
De Liberty-klasse werd gewonnen door de Monogramm-
dochter Kenelm Mona Ghalia. Deze merrie scoorde vooral 
hoge punten op type en relatie mens/dier. Fokker Kenelm 
Arabians, in eigendam van E. Besselink. Tweede 
werd Shaharan(v.Laszlo x Sharon), die op 
beweging hoger scoorde. Fokker is A.M. Drecker, 
en het paard is in eigendom van S.C.C. Raats-
Heijnen.
Hierna waren de hengsten aan de beurt. 
De rubriek voor hengsten van vier en vijf jaar 
werd gewonnen door Gabbaar Ibn Asja (v.Psy-
Magin x Mevo Melange) met een totaal aantal 
punten van 269. Deze bruine behaalde vooral 
hoge punten op benen en beweging. In het 
kampioenschap kreeg hij de Bronze Medal 
toebedeeld. Fokker/eig. A. Maarse. De tweede 
plaats was voor Rector's Aristocrates 
(v.Extreme x Wafisa J) met 266 punten. 
Aristocrates is een aansprekende, goed 

T.M. Walencia 

Emily Pladykta 
werd gereden 

door Lieke Brandt
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SA Movin’Star ging spetterend door de ring
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gebouwde schimmel, gefokt door 
Dhr. Rector en in eigendom van C.I. 
de Graaf-Wolf.
De rubriek hengsten van zes jaar en ouder 
werd op overtuigende wijze gewonnen door 
de Spaanse hengst Gasir (v.Motamid x 
Braken) die op veertienjarige leeftijd qua 
hoofd steeds meer gaat lijken op zijn 
prachtige moeder. Gasir draafde ruim en 
atletisch door de ring onder aanmoediging 
van eigenaar/voorbrenger Jan Calis en het 
publiek, die de show die Gasir weg gaf 
wel kon waarderen. Hij werd beloond 
met 272 punten en de Gold Medal in 
het kampioenschap. 
Tweede werd E.S. Rivas (v.Sivmen x 
Raquin) met een totaal aantal punten 
van 268, goed voor de Silver Medal. Fokker 
is I.C. Stegeman, eig. G.J.B. Kooiker.

beweging draagden hun steentje bij aan de overwining. Hierna begon de rubriek Oosters gekostumeerd. Helaas maar 
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T.M. Walencia 

Emily Pladykta 
werd gereden 

door Lieke Brandt
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PRESTATIEPREDIKAAT 

TOBARAH VAN DE PAKOP
DRESSUUR

weer Nederlands 
Kampioen, dit maal 
in de M1. Ons 
streven was behaald, 
ik had namelijk 
altijd gezegd dat ik 
M1 met winst-
punten wilde 
worden. Nu dit 
behaald was, werd 
ons doel weer 
bijgesteld naar het 
prestatiepredikaat.
Met een nieuwe 
instructrice in 2009 
gingen we ziender-Tobarah van de Pakop: van Renpaard tot dressuurpaard. Zo 
ogen vooruit. Op begon in de paardenkrant het artikel dat er over haar geschre-
het Arabian Horse ven werd. Dat was in het kort samengevat hoe het gegaan is. 
weekend kregen we drie winstpunten en was het een feit, Makkelijk was wat anders.
we mochten naar het Z1. Tobarah (liefkozend Tobi genoemd) werd in 1995 geboren 
Toch waren nog niet alle hindernissen genomen. Nadat we bij ons thuis op stal. Dosator was haar vader en Tobah (v.Top) 

haar moeder. Zoals het altijd bij ons thuis ging, ging het ook op een lokale wedstrijd van een 'Arabisch Volbloed fan' twee 
bij haar. Tobarah liep tot haar derde jaar lekker in de wei. verliespunten hadden gekregen raakte Tobarah ook nog eens 
Hierna ging ze naar Margje van de Starre om in training te verschrikkelijk spierbevangen. Dit nam van de winter vier 
gaan als renpaard. Rennen kon ze wel, maar ze maakte zich veel maanden in beslag en ik dacht serieus dat ze er niet meer uit 
te druk wanneer ze naar de koers ging. Ondanks dat liep ze in ging komen. Gelukkig konden we afgelopen april toch weer 
die paar starts die ze had, toch nog wel wat prijzen bij elkaar. terug keren in de wedstrijdring. En hoe! We gingen na het 
Maar uiteindelijk werd er toch besloten dat ze naar huis zou weekend met twee winstpunten naar huis. De week daarop 
komen. was het laatste winstpunt een feit. Op een normale KNHS 
Doordat mijn paard Marree een blessure kreeg ben ik toen wedstrijd werd het laatste winstpunt bij elkaar gereden: Z1+1!
met Tobarah begonnen. Dit bleek een schot in de roos. We hadden niet alleen ons zichtbare doel behaald maar ook 
De eerste wedstrijd met Tobarah was in de zomer van 2003 hadden we bewezen dat het mogelijk was om met een 'pony' 
op de selectiewedstrijd in Dinxperlo. Ik had heerlijk gereden tussen de paarden mee te doen op de wedstrijden en 
en we kregen direct 165 punten in de selectie. Wat was ik trots! uiteindelijk het Z te halen. 
Ik reed al 13 jaar paard en had nog nooit een winstpunt gere- Dit jaar gaan we heel hard ons best doen om Z2 te worden. 
den. Nu was ik vijfde in de selectie met een enorm winstpunt. En op de Arabisimo gaan we de jonkies laten zien waar 

Tobarah ook alweer voor gemaakt was, de speed. Daarna heb ik met Tobarah tot de L2 alleen op lokale KNHS 
wedstrijden gereden. In 2005 heb ik besloten om met haar Tobarah, je bent een topper en je bent en blijft mijn maatje!
AVS-wedstrijden te gaan starten. We wonnen dat jaar het 
Nederlands Kampioenschap in de L2 en werden kampioen op 
de Triathlon van de Arabissimo. 

In 2006 sloeg echter het 'noodlot' toe. Tobarah had plotsklaps 
zo'n enorme angst voor de trailer gekregen dat we er niet meer 
op een normale manier mee op pad konden. Dik een jaar ben 
ik, zelfs in de winter, lopend naar de les gegaan en kon alleen 
aan wedstrijden meedoen die onder de man bereikbaar waren. 
Mettertijd ben ik toch rustig aan weer gaan oefenen met de 
trailer en met veel geduld en vertrouwen hebben we het 
opgelost. De AVS-wedstrijden waren hierdoor ook weer bereik-
baar en in 2008 verschenen we weer in de ring en werden zelfs 
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zonder extra kosten. De hengst kan dan natuurlijk wel op latere Door mevrouw T. Modderman
Foto´s Jan Kan leeftijd terugkomen om te proberen een hogere premie te 

behalen. Een andere overweging om toch met een driejarige 
Wel wil ik nog eens benadrukken dat het helemaal niet hengst naar de premiekeuring te komen is wanneer de eigenaar 
noodzakelijk is, dat een trainer het paard voorbrengt, twijfelt over een castratie in het jaar dat er nog aanspraak 
de begeleider moet echter wel goed ter been zijn om de gemaakt kan worden op de AVS castratiepremie. Het oordeel 
natuurlijke bewegingen van het paard te tonen. Trainers van de keuringscommissie de kan de eigenaar soms helpen in 
hebben hun handen vol om op tijd met hun paard in de zijn of haar besluit. 
showring te zijn, en een premiekeuring neemt veel tijd in 
beslag!!! Merries
De hengsten stonden gepland in de ochtenduren, dit in Slechts drie merries 
verband met het vrij bewegen tijdens de middagpauze om kwamen ter keuring, 
de galop te kunnen beoordelen. Na  de lunchpauze liepen allen werden geprimeerd, 
de tijden door elkaar, mogelijk heeft ook het te warme weer waarvan Bess-Fanestha 
daartoe bijgedragen, maar gelukkig konden alle aangemelde (v.Shakaar ibn Sanadiva x 
paarden beoordeeld worden voor het einde van de show. Ayala) een eerste premie 

behaalde met 407 
Hengsten punten. Dit fokproduct 
Vijf hengsten werden ter beoordeling aangeboden, waarvan van Bessewacht Arabians 
twee hengsten een premie konden ontvangen. MA Kailash is een echte Arabische 

(v.Kubinec x Lunara) merrie, harmonisch van bouw, zij heeft uitstraling, sprekend 
bleek al een beenwerk, ruime makkelijke bewegingen en karakter. 
veterinaire keuring K. Polet-Vanderstappen is de huidige eigenaresse.
positief afgesloten te SA Asiyah (v.Biblion x AH Shanaya) van J.T.M. van Leeuwen 
hebben en kreeg een ontving een tweede premie en 383 punten. Het is een 
tweede premie met compacte degelijke merrie met voldoende Arabische uitstraling, 
395 punten. Het is het hoofd is iets eenvoudig, het lichaam is diep en sterk en 
een harmonisch de bewegingen zijn ruim, krachtig en taktvol. Zij is gefokt 
gebouwde hengst door Y. Hemrika.
met een goed Angel Muntahra (v.Amurath Muntahi x Markitanka), gefokt 

Arabisch type en een interessante Russische pedigree. Het door J. Van Oosterwijk, behaalde na een lange dag geduldig 
beenwerk toont kwaliteit en in vrije beweging liet de hengst wachten een derde premie met 362 punten. Deze merrie van 
veel takt en lenigheid zien. De fokker is M.C. Jimmink en hij C. Eggers heeft voldoende Arabische uitstraling, het hoofd is 
is in eigendom van C.L. de Graaf-Wolf. wat eenvoudig, het lichaam heeft voldoende kwaliteit evenals 
Massud T (v.Massimo ibn Mirokan x Kupona), gefokt en in het beenwerk en de gangen zijn wat kort en snel.
eigendom van P.R. Mulder, moet deze veterinaire keuring nog 
ondergaan, zodoende heeft hij een voorlopige derde premie Ruinen
ontvangen. Hij behaalde 371 punten. Beide aangeboden ruinen kregen een derde premie. Sharif-Aqil, 
Jarenlang is in ons stamboek gediscussieerd over het ter keuring gefokt en in eigendom van C. Edwards, behaalde 365 punten. 
aanbieden van driejarige hengsten. De conclusie was dat het Deze zoon van Nadir I uit AF Abigail is sterk met voldoende 
voor de meeste hengsten nog te vroeg is. Ze zijn nog niet Arabisch type, ook het lichaam is sterk en diep en de gangen 
voldoende ontwikkeld en in de groei, hierdoor veranderen zijn eenvoudig.
ze nog teveel. Niet doen dus, het brengt alleen maar Cadanz Badir (v.Gilly J x Bess Chandirah) behaalde 
teleurstellingen. 356 punten. Dit paard van fokker en eigenaar M.J. Strijbos-
Alleen in het geval dat men op een gewenste bloedlijn zit te Puts heeft Arabische uitstraling en een bijzonder fraai 
wachten kan ik mij voorstellen dat de eigenaar het risico neemt hoofd maar helaas een eenvoudige hals en wat bemerkingen 
te beginnen met een lagere premie of zelfs geen premie om zijn op lichaam en benen, zijn gangen zijn voldoende ruim.
hengst een jaar eerder in de fokkerij te kunnen gebruiken 

Volgens het besluit genomen op de Algemene Ledenvergadering zullen de merrie-, ruinen- 
en hengstenkeuringen plaatsvinden tijdens de regionale keuringen van het stamboek, 
omdat dit kosten en tijdbesparend is voor zowel de leden als het stamboek. Dit heeft 
echter wel als gevolg dat tijdschema's soms lastig uitvoerbaar blijken te zijn. Daarom 
zullen juryleden, voorbrengers en eigenaren begrip moeten kunnen tonen voor eventuele 
wijzigingen of een uitloop van tijden. 

M.A. Kailash

Bess-Fanestha
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hengst een jaar eerder in de fokkerij te kunnen gebruiken 

Volgens het besluit genomen op de Algemene Ledenvergadering zullen de merrie-, ruinen- 
en hengstenkeuringen plaatsvinden tijdens de regionale keuringen van het stamboek, 
omdat dit kosten en tijdbesparend is voor zowel de leden als het stamboek. Dit heeft 
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zullen juryleden, voorbrengers en eigenaren begrip moeten kunnen tonen voor eventuele 
wijzigingen of een uitloop van tijden. 

M.A. Kailash

Bess-Fanestha
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Erik Dorssers groeide op in een 
paardenfamilie. Zijn vader en broer waren 
actief in de sportpaarden en kwamen 
op een gegeven moment in contact met 
dorpsgenoot Dr. Engels, in het verleden 
een zeer gewaardeerd en succesvol fokker 
van Arabische Volbloeden met 
voornamelijk Russische bloedlijnen. 
Erik's vader werd studmanager en 
voorbrenger van de paarden van 
Dr. Engels en daarmee begint het verhaal. 

Erik met de jonge merrie Hhoor
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Maar de successen kwamen niet zomaar aanwaaien. Erik 
vertelt: ”Op de grote shows liepen al die buitenlandse trainers 
met de duurste en mooiste paarden. Meestal waren die al 
enkele dagen voor de show aanwezig. Ik lette dan heel goed 
op hoe die mannen hun paarden trainden en klaar maakten 
voor de show. Daar heb ik veel van opgestoken. Niet alleen 
maar goeds trouwens. 
Alles wat ik zag probeerde ik thuis met Plakat. Dit was een 
Aswan-zoon, gefokt bij de Tersk Stud in Rusland en in 
eigendom van Dr. Engels, zeer bekend om zijn charismatische 
verschijning en fabelachtige bewegingen. Hij was niet alleen 
zelf op de shows zeer succesvol, maar ook zijn nakomelingen 
blijken in de showring en fokkerij invloedrijk. Erik praat nog 
altijd vol enthousiasme over Plakat: ”Dat was mijn grote 
vriend. Zo'n band heb je maar één keer in je leven. Ik heb 
ook veel van hem geleerd. Alle trainingsmethodes heb ik op 
hem uitgeprobeerd, arme Plakat, maar hij liet mij zien wat 
werkte en wat niet”. Erik vertrok in 1989 naar Engeland 

Door Ellen de Man om  studmanager te worden bij Ian Needham, die destijds 
een stal vol had met zeer succesvolle showpaarden. Tot hij 

Onder het genot van een heerlijk stuk Limburgse vlaai vertelt op een moment begin jaren '90 een telefoontje kreeg van 
Erik dat hij het altijd prachtig vond om mee te 
gaan. Alleen de rit in de vrachtwagen was al een 
belevenis, voor hem kon de rit niet lang genoeg 
duren. Door altijd met zijn vader op stap te 
gaan naar shows en het werk bij Dr. Engels 
had Erik als jong ventje al aardig wat geleerd. 
Hij werd in het diepe gegooid toen o.a. de 
hengst Warandes Pascha (v.Plakat) naar de 
hengstenkeuring moest en vader Dorssers door 
een hernia was geveld. Erik was toen een jaar 
of 16, maar bracht het er zo goed vanaf dat hij 
steeds vaker werd gevraagd om paarden te 
trainen en voor te brengen. Zijn eerste wereld-
kampioenstitel behaalde hij met Pasch Bianco 
(Plakat), in 1983. 
Vele wereldkampioenen zouden nog volgen. 

Dr. Engels met de vraag of 
Erik zijn stoeterij over wilde 
nemen. Dr. Engels was 
inmiddels op leeftijd en 
vond het wel mooi geweest. 
Omdat Erik als een zoon 
was voor Dr. Engels werd 
een schappelijke prijs 
afgesproken en Erik kwam 
terug naar Nederland. 
De naam Bluebell Arabians 
bleef, maar ging in Erik’s 
handen over. 
Ook Plakat bleef bij Erik op 
stal. Zelfs op oudere leeftijd 
was hij een lust voor het oog 
en dat deed Erik besluiten 
om hem op 22-jarige leeftijd 
nog te showen op de 
Towerlands (UK). Het 
publiek ging op de banken 
voor Plakat, die destijds 
een levende legende mocht 
worden genoemd. Hij werd 
overtuigend kampioen. Ook 
in Aken dat jaar herhaalde kampioenschap in 2001. Zoals gebruikelijk werden de 
Erik met Plakat deze stunt, ze werden weer kampioen. kampioenschappen in Parijs afgesloten met een parade der 
Eigenlijk had Erik hem mee willen nemen naar Parijs, maar zag kampioenen en Erik wilde met beide paarden naar binnen. 
dat de hengst toch vermoeid was na deze twee shows en besloot De organisatie wilde dat niet toestaan, maar Erik liet zich dit 
dat het mooi was geweest. Zoals het hoort ging het paard voor. glorieuze moment niet ontnemen. Een paar mannen van 
Na een mooie oude dag stierf Plakat op 29 jarige leeftijd. het Bluebell team hielden onder leiding van Sheik Hamad, 
Voor Erik een zware periode. Het was enkele dagen voor de eigenaar van Marwan, de ringstewards tegen en Erik glipte 
het wereldkampioenschap in Parijs en hij moest zijn maatje naar binnen en genoot van zijn triomf met in elke hand een 
begraven. Een mooie plek op het erf werd voor hem wereldkampioen. 
uitgezocht, maar 'the show must go on'.  Wat een emotionele Ondertussen is de inmiddels 45-jarige Erik niet weg te denken uit 
ontlading  toen hij met de Plakat-zoon Galba enkele dagen na de showring. Sinds 3,5 jaar heeft Josje het Bluebell team versterkt. 
de dood van Plakat tot wereldkampioen werd uitgeroepen. Het Met haar is Erik twee jaar geleden getrouwd. 
blijft daardoor een speciale herinnering voor Erik. Als huwelijkscadeau kocht Erik een dekking van WH Justice om 
Maar alle wereldtitels blijven mooi. Naast Galba (v.Plakat x hun merrie T.M. Walencia (v.Emfatyk) - destijds drachtig van 
Gza Gza) verwierf hij deze titel ook met Eternity Ibn Marwan Al Shaqab - mee te dekken, waaruit dit jaar het veulen 
Navaronne D (v.Ansata Sinan x Navaronne D) in 1999, in Justilicious werd geboren. Hij was al succesvol in 
2000 met Ekstern (v.Monogramm x Ernestyna). In 2001 wist St. Oedenrode, waar hij de rubriek voor hengstveulens won. Uit 
hij zelfs met twee paarden wereldkampioen te worden namelijk dezelfde merrie werd vorig jaar Marwan's Valentine geboren 
met Marwan al Shaqab (v.Gazal al Shaqab x Little Liza Fame) (v.Marwan al Shaqab). Deze dekking kreeg Erik cadeau toen hij 
en S.A. Misha Apal (v.A.S. Natsir-Apal x Nyara JC). In 2002 voor de tweede keer wereldkampioen werd 
deed hij dit nog eens dunnetjes over met Hlayyil Ramadan met hem. Walencia is nu drachtig van de WH Justice-zoon 
(v.Kamar El Zaman x Haboub) en nogmaals met de inmiddels AV Montoya, die tenminste voor twee seizoenen bij Bluebell 
legendarische Marwan al Shaqab. Dit is slechts een greep uit Arabians ter dekking staat. Fokken gebeurt op bescheiden schaal 
de wereldberoemde paarden waarmee Erik grote titels en bij Bluebell. De stoeterij heeft ruimte voor zo'n 25 paarden en 
reservetitels behaalde. Plakat werd nooit wereldkampioen, heeft een binnenmanege, trainingsmolen,  diverse paddocks en 
maar behaalde de reserve wereldtitel in de late jaren 80. wat weide. Erik is al meer dan tien jaar de vaste trainer en 
Erik haalt nog een mooi verhaal op over het Wereld- voorbrenger van Prinses Alia al Hussein van Jordanië en is ook 

Chef d'equipe van het Jordaanse endurance team. Iedereen kent 
Erik wel als voorbrenger, maar wat niet iedereen weet, is dat Erik 
een verdienstelijk ruiter is. Ooit was hij zelfs Limburgs kampioen 
Z-springen. Inmiddels heeft Erik een staat van dienst om u tegen 
te zeggen. Al jaren is hij op bijna alle grote shows succesvol en 
heeft een klantenkring die ver buiten Nederland reikt. Het is wel 
duidelijk… Erik is niet alleen opgegroeid in een paardenfamilie, 
paarden zitten hem in het bloed.  Het is een paardenman in hart 
en nieren!

Erik en Hlayyil Ramadan wereldkampioen 2002

AV Montoya op de show in Raalte
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De dag werd geopend met de ruinenrubriek die overtuigend werd v.Mir Khan). Dit veulen heeft een sierlijk silhouet en draafde 
gewonnen door de bruine Alisayyah (v.FS Bengali x Scheherazade aan de hand als een dressuurpaard. Ze werd beloond met 91.67 
bint Nile) met 88.33 punten f/e Sophie Roevens. Vervolgens was punten, fokker is Arabian Fantasie, eigenaar Mireille Baas.  
het de beurt aan een goedgevulde rubriek jaarlinghengsten met Meer Nederlands succes in deze zware klasse, want Yusty “F” 
maar liefst tien deelnemers. De eerste plaats ging naar Makisa (v.WH Justice x Yzy “F”) werd derde met 90.00 punten. 
Adaggio (v.Vervaldi x Maradisha v.Ekstern) met 90.00 punten. Vooral hoge punten voor hoofd/hals voor dit typische merrietje 
Deze door Mr. & Mrs. Walsh (UK) gefokte hengst kreeg mooie die op deze keuring van eigenaar verwisselde en vertrekt naar 
punten voor type en hoofd/hals en liet ook beste bewegingen zien. het Midden Oosten. Een groot succes voor fokker en eigenaar 
Een verdienstelijke vierde plaats in deze zware klasse was er voor Dhr. A. Kuijf. Ook was er nog een mooie vierde plaats voor 
Erogant (v.WH Justice x Raville P v.Durango) gefokt en in het Prikuna Kossack (v.Kunar “T” x Pribaltika v.Balaton) met 
bezit van Jan van Duyvenbode. Hij ging dit keer met veel 89.00 punten, f/e the Kossack Stud. Bij de hengstveulens was 
bravoure door de ring en behaalde een score van 88.33. Eveneens er sprake van iets minder kwaliteit. Hier won Ammar Ibn Anjali 
een mooie rubriek van tweejarige hengsten die met overmacht (v.Monther Al Nasser x Anjali Aneekha v.FS Bengali) de rubriek 
werd gewonnen door Masters Image (v.Master Design GA x met 89.00 punten, f/e is Sophia van Dessel (B).  
HT Nyasa v.Shaikh Al Kuran). Deze al zeer volwassen typische Nederlands succes bij de rijrubriek voor merries en ruinen die 
hengst draafde elastisch en met veel schwung door de ring en terecht werd gewonnen door Vera Dopper met ND's Pirouette 
kreeg met zijn extreme bewegingen het publiek op zijn hand. (v.Bezmen). De tweede plaats was voor Debbie v/d Wal met 
Hij behaalde een puntentotaal van maar liefst 92.33. Hij werd haar netjes gereden Sacha's Bashuk (v.Naryshkin). Een mooi 
dan ook uitstekend voorgebracht door Rhoderi Jones, f/e Mr & resultaat voor een eerste deelname. Renee Palland met CR Soraya 
Mrs Rackley (UK). Helaas was deze hengst niet aanwezig bij de (v.Menesco) maakte met een derde plaats een heel Nederlands 
verkiezing van Best of Show doordat hij de pont naar Engeland 'podium' kompleet.
moest halen, anders was hij zeker één van de favorieten geweest. Voor de jaarlingmerries werd het een zware strijd tussen twaalf 
Ook een mooi puntentotaal van 89.00 punten voor de veelbelovende deelnemers. Uiteindelijk ging de winst nipt naar 
Nederlandse deelnemer Yokidoki “F” (v.Valerio Ibn Eternity x Isadora Joy (v.Magnum Psyche x Silk Melodie v.JK Amadeus). 
Yarra v.Abakan), fokker is A. Kuijf en eigenaar Ineke van Met 90,67 punten in mijn ogen niet overdreven hoog beloond. 
Wengerden. Bij de driejarige hengsten was Roe Lateef Deze merrie heeft een zeer aansprekend hoofd, lange mooi 
(v.Gazal al Shaqab) de winnaar met 90.33 punten. Deze gevormde hals, schitterende body maar was wat nerveus waardoor 
donkerbruine hengst heeft een aansprekend hoofd, degelijke haar beweging er niet helemaal uit kwam, f/e Ann Joye (B). 
body en kan ook goed bewegen, f/e is Talal Omar Aggad (UK). Een vierde plaats ex eaquo in dit geweld was voor Nashakana 
Een mooie derde plaats was er in deze rubriek voor Masud “T” Kossack (v.Aja Shakakhn x Nereska v.Veresk) gefokt door the 
(v.Massimo Ibn Mirokan x Kupona). Voor zijn spectaculaire Kossack Stud en in eigendom van E.A. Loots. 
bewegingen kreeg hij waardering van de jury en het publiek, Negen deelnemers streden om de winst bij de tweejarige merries. 
totaal ontving hij 89.33 punten. De fokker is L. Schutrups, Als eerste mocht naar voren komen Roe Layaal (v.Marwan Al 
eigenaar Petra Mulder. De rubriek merrieveulens was een lust Shaqab x Roe Lahab), een vosmerrie met veel front, ras, een 
voor het oog. Van de negen deelnemers werd als eerste geplaatst prachtig hoofd en een imponerende draf. Zij is een fokproduct 
de in Nederland gefokte AF Mirenga (v.MM Sultan x Mirtasza van Talal Omar Aggad (UK) die er ook bij de driejarige hengsten 

Traditie getrouw werd op de 

eerste zondag van juli voor 

de zesde keer gestreden om de 

Emerald Trophy op de terreinen 

van Flaxman Arabians in Brecht, 

België. Het ruim opgezette 

showterrein werd de hele dag 

letterlijk in het zonnetje gezet. 
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met de winst vandoor ging. De tweede plaats, met een 20 voor en zij is in eigendom van Samantha Beeley (UK).
type en een 20 voor beweging, ging naar Atheena (v.Kubinec x Zeven deelnemers maken gezamenlijk een spektakel van de 
Estania El Shaklan) van Wenche Roefs (B). Met een mooie rubriek vier- t/m zesjarige hengsten. De hengst Jhulyuss Ibn 
derde plaats was er ook succes voor Klarenbeek Arabians met Eternity draafde op spectaculaire wijze zijn ronde. Hij is 
Piarella (v.Marajj x Precious v.Ghazal Al Shaqab). een zoon van Eternity Ibn Navaronne-D uit Focus Julianna 

(v.Ravenwood Jaleel). Een totaal aantal punten van 92.67 voor Tussendoor was er een vermakelijke rubriek voor Junior 
deze hengst, gefokt door en in het bezit van Dion Arabians (B). Handlers, waar zeven jonge talenten hun voorbrengkunsten 
Bij de zeven- t/m tienjarige hengsten was de winst voor Eternal toonden. Laura de Schrijver werd uiteindelijk gekozen tot beste 
(v.Ekstern x Elegantkah v.Gwizd) uit de Klarenbeek stal, voorbrenger. De overige voorbrengers deelden de tweede plaats, 
met 90.67 punten. Deze aansprekende schimmel wordt steeds omdat het voor de jury te moeilijk was om een keuze te maken. 
droger en mooier. Eternal is gefokt door G. Jamar (B).Laura de Schrijver maakte op merrie Rawaat Ezzain een ereronde 

zonder zadel. De rubriek 11 t/m 15 jarige hengsten werd gewonnen door 
de twaalfjarige Finn el Luval (v.LM Luval x MFA Forget Me Not Bij de driejarige merries was er een duidelijke winnares, 
v.Fame VF) met 92.00 punten. Deze hengst toonde een AV Dohassai (v.Massai Ibn Matenga x AV Dolima v.Halim 
fantastische draf en is daarbij ook nog zeer rastypisch. La Movifa Raquin) met 93,67 punten. Een buitengewoon hoge score voor 
is de fokker, eigenaar is S. Desmet (F). deze extreem typische merrie, gefokt door Arabian Valley Stud (I) 
Ook de zwarte AH Kuda was met zijn aparte beweging een en in het bezit van Luigino Badioli (UK).
plezier om naar te kijken. Hij behaalde 90.67 punten en is in De rubriek merries vier- t/m zesjarige merries werd gewonnen 
het bezit van Mrs. F. Grant-Chivers. Al met al was het weer door de rastypsiche en correct gebouwde Blue Rose (v.Padrons 
een geslaagde show, met een hoge kwaliteit en schitterende Image x Suite Rose). Ze kreeg van de jury 92.67 punten, met 
kampioenen!hoge punten voor type en hoofd/hals. Blue Rose is in het bezit 

van de Ajman Stud. Een gedeelde vierde plaats was er voor 
Bess Fanestha (v.Shakaar Ibn Sanadiva x Ayala v.Ibn Estasha), Veulens: Gold: AF Mirenga / Silver: Amalia / Bronze: Ammar Ibn Anjali
met een nog altijd mooie score van 90.00 punten. Ze kreeg twee Junior merries: Gold: AV Dohassai / Silver: Roe Layaal / Bronze: Atheena
maal 20 en een 19 voor beweging. Fokker Bessewacht Arabians, Junior hengsten: Gold: Masters Image / Silver: Sultan BVA / Bronze: 
eig. Kelly Polet-Vanderstappen. Makisa Addagio
De rijrubriek voor hengsten had net als bij de merries en ruinen Senior merries: Gold: Blue Rose / Silver: Marylla / Bronze: Karona
een geheel Nederlands podium. Eerste werd Aranik Kossack Senior hengsten: Gold: Jhulyuss Ibn Eternity / Silver: Finn El Luval “T”  /  
(v.Nikel) vakkundig gereden door Christine Zwaan. Als tweede Bronze: Eternal
werd geplaatst Najjar (v.Khidar) gereden door eigenaresse Nadine 

Best of Show:  Jhulyuss Ibn Eternity
Koo. Alishaar El Bri (v.CH El Brillo) werd derde onder Aurid 
Muskee.
Een verrassende uitslag in de rubriek 
zeven- t/m tienjarige merries, die 
werd gewonnen door Karona 
(v.Karat x Rigona v.Abakan). 
Zoals altijd presenteerde deze 
prachtige vliegenschimmel zich met 
verve. Trotse fokker en eigenaar is 
Dhr. L. Schutrups. 
De sneeuwwitte Ellissara (v.Laheeb x 
Ekscella v.Monogramm) moest deze 
keer genoegen nemen met de tweede 
plaats, dit was in Exloo nog 
andersom. Ellissara is gefokt door 
Michalow Stud en in het bezit van 
Athbah Stud.
Een kleine rubriek 11 t/m 14 jarige 
merries, die werd gewonnen door 
de mooie Muscat-dochter Angelikah 
met 91.00 punten, f/e Mr.& Mrs. 
Maxwell. Bij de Veteranen van 15 
jaar en ouder mocht Shahsonata 
(v.JK Amadeus x Shahzamila) zich de 
winnares noemen. Deze mooie 
klassieke merrie behaalde 89.33 
punten. Fokker is Dixie Campbell, 

Karona
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De dag werd geopend met de ruinenrubriek die overtuigend werd v.Mir Khan). Dit veulen heeft een sierlijk silhouet en draafde 
gewonnen door de bruine Alisayyah (v.FS Bengali x Scheherazade aan de hand als een dressuurpaard. Ze werd beloond met 91.67 
bint Nile) met 88.33 punten f/e Sophie Roevens. Vervolgens was punten, fokker is Arabian Fantasie, eigenaar Mireille Baas.  
het de beurt aan een goedgevulde rubriek jaarlinghengsten met Meer Nederlands succes in deze zware klasse, want Yusty “F” 
maar liefst tien deelnemers. De eerste plaats ging naar Makisa (v.WH Justice x Yzy “F”) werd derde met 90.00 punten. 
Adaggio (v.Vervaldi x Maradisha v.Ekstern) met 90.00 punten. Vooral hoge punten voor hoofd/hals voor dit typische merrietje 
Deze door Mr. & Mrs. Walsh (UK) gefokte hengst kreeg mooie die op deze keuring van eigenaar verwisselde en vertrekt naar 
punten voor type en hoofd/hals en liet ook beste bewegingen zien. het Midden Oosten. Een groot succes voor fokker en eigenaar 
Een verdienstelijke vierde plaats in deze zware klasse was er voor Dhr. A. Kuijf. Ook was er nog een mooie vierde plaats voor 
Erogant (v.WH Justice x Raville P v.Durango) gefokt en in het Prikuna Kossack (v.Kunar “T” x Pribaltika v.Balaton) met 
bezit van Jan van Duyvenbode. Hij ging dit keer met veel 89.00 punten, f/e the Kossack Stud. Bij de hengstveulens was 
bravoure door de ring en behaalde een score van 88.33. Eveneens er sprake van iets minder kwaliteit. Hier won Ammar Ibn Anjali 
een mooie rubriek van tweejarige hengsten die met overmacht (v.Monther Al Nasser x Anjali Aneekha v.FS Bengali) de rubriek 
werd gewonnen door Masters Image (v.Master Design GA x met 89.00 punten, f/e is Sophia van Dessel (B).  
HT Nyasa v.Shaikh Al Kuran). Deze al zeer volwassen typische Nederlands succes bij de rijrubriek voor merries en ruinen die 
hengst draafde elastisch en met veel schwung door de ring en terecht werd gewonnen door Vera Dopper met ND's Pirouette 
kreeg met zijn extreme bewegingen het publiek op zijn hand. (v.Bezmen). De tweede plaats was voor Debbie v/d Wal met 
Hij behaalde een puntentotaal van maar liefst 92.33. Hij werd haar netjes gereden Sacha's Bashuk (v.Naryshkin). Een mooi 
dan ook uitstekend voorgebracht door Rhoderi Jones, f/e Mr & resultaat voor een eerste deelname. Renee Palland met CR Soraya 
Mrs Rackley (UK). Helaas was deze hengst niet aanwezig bij de (v.Menesco) maakte met een derde plaats een heel Nederlands 
verkiezing van Best of Show doordat hij de pont naar Engeland 'podium' kompleet.
moest halen, anders was hij zeker één van de favorieten geweest. Voor de jaarlingmerries werd het een zware strijd tussen twaalf 
Ook een mooi puntentotaal van 89.00 punten voor de veelbelovende deelnemers. Uiteindelijk ging de winst nipt naar 
Nederlandse deelnemer Yokidoki “F” (v.Valerio Ibn Eternity x Isadora Joy (v.Magnum Psyche x Silk Melodie v.JK Amadeus). 
Yarra v.Abakan), fokker is A. Kuijf en eigenaar Ineke van Met 90,67 punten in mijn ogen niet overdreven hoog beloond. 
Wengerden. Bij de driejarige hengsten was Roe Lateef Deze merrie heeft een zeer aansprekend hoofd, lange mooi 
(v.Gazal al Shaqab) de winnaar met 90.33 punten. Deze gevormde hals, schitterende body maar was wat nerveus waardoor 
donkerbruine hengst heeft een aansprekend hoofd, degelijke haar beweging er niet helemaal uit kwam, f/e Ann Joye (B). 
body en kan ook goed bewegen, f/e is Talal Omar Aggad (UK). Een vierde plaats ex eaquo in dit geweld was voor Nashakana 
Een mooie derde plaats was er in deze rubriek voor Masud “T” Kossack (v.Aja Shakakhn x Nereska v.Veresk) gefokt door the 
(v.Massimo Ibn Mirokan x Kupona). Voor zijn spectaculaire Kossack Stud en in eigendom van E.A. Loots. 
bewegingen kreeg hij waardering van de jury en het publiek, Negen deelnemers streden om de winst bij de tweejarige merries. 
totaal ontving hij 89.33 punten. De fokker is L. Schutrups, Als eerste mocht naar voren komen Roe Layaal (v.Marwan Al 
eigenaar Petra Mulder. De rubriek merrieveulens was een lust Shaqab x Roe Lahab), een vosmerrie met veel front, ras, een 
voor het oog. Van de negen deelnemers werd als eerste geplaatst prachtig hoofd en een imponerende draf. Zij is een fokproduct 
de in Nederland gefokte AF Mirenga (v.MM Sultan x Mirtasza van Talal Omar Aggad (UK) die er ook bij de driejarige hengsten 

Traditie getrouw werd op de 

eerste zondag van juli voor 

de zesde keer gestreden om de 

Emerald Trophy op de terreinen 

van Flaxman Arabians in Brecht, 

België. Het ruim opgezette 

showterrein werd de hele dag 

letterlijk in het zonnetje gezet. 
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met de winst vandoor ging. De tweede plaats, met een 20 voor en zij is in eigendom van Samantha Beeley (UK).
type en een 20 voor beweging, ging naar Atheena (v.Kubinec x Zeven deelnemers maken gezamenlijk een spektakel van de 
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EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN 
ARABISCHE  

SVEDALA, ZWEDEN

VOOR SPORTPAARDEN

Door Hanneke Brand
Foto's Teun Kubbe, Gudrun Waiditschka, e.a.

Hoe het allemaal ook weer begon…
In de jaren negentig van de vorige eeuw wilde de Fransman 
Jean Marc Valerio een evenement organiseren waarin vooral de 
veelzijdigheid van het Arabische Volbloed tot haar recht kwam 
en niet alleen de uiterlijke schoonheid. Hiertoe bedacht hij
een competitie waarin deelnemers een dressuurproef moesten 
rijden, springen, een speed-proef en een cross-country parcours 
moesten afleggen, en waarbij de Arabische uiterlijke kenmerken 
in een Liberty-onderdeel zouden worden beoordeeld.
Mw. Modderman was een van de juryleden bij dit evenement 
en vond het fantastisch. Met name door haar inspanningen, 
en een kleine groep enthousiaste vrijwilligers, vond daarna in 
Nederland twee maal een Arabissimo plaats, gevolgd door een 
Try-out voor een Europees kampioenschap en vervolgens 
een echt EK.
In de daarop volgende jaren werd het sportkampioenschap 
georganiseerd in de Oostenrijkse plaats Stadl Paurla, mede niveau) en bij Western wordt gestreden om de titels in Western 
doordat de ECAHO-sportcommissie werd voorgezeten door Riding, Horsemanship, Pleasure, Trail, Versatile Horse en 
de Oostenrijkse mevrouw Chat. Maar aangezien in de hele Reining. Daarnaast was er Polebending. Working Equitation 
sportwereld EK's nooit telkens op dezelfde locatie worden en Type and Confirmation. Het laatste was een verplicht 
gehouden, koos de ECAHO dit jaar voor Zweden. onderdeel voor zowel Classic als Western ruiters. 

Waar je ook keek, overal zag je paarden en ruiters, bezig met 
In een weekend waarin heel Europa zuchtte onder een hittegolf, hun warming-up, of cooling-down, net klaar in het ene onder-
en in Zweden de op drie na hoogste temperaturen ooit werden deel, moesten ze vaak meteen door naar het volgende onderdeel. 
gemeten, streden ruim 80 deelnemers uit 8 verschillende landen Toch was iedereen opgewekt en ontspannen. De mensen leken 
in het schitterende hippische centrum Bokenberg om een groot meer last van de hitte te hebben dan de paarden.
aantal titels. Bokenberg ligt ongeveer 15 km van de Uiteraard is het onmogelijk om alles te zien, omdat er vele 
Oresundbrug bij Malmö, en was uitstekend te bereiken. onderdelen tegelijk plaatsvinden. Maar het hele evenement 
Overigens waren de reisafstanden voor de Zweden zeker niet geeft een fantastische indruk van de veelzijdigheid van de 
korter dan voor bijvoorbeeld de Nederlanders; Stockholm  Arabier. En niet alleen dat, ook werd duidelijk dat 'de aanhang' 
Malmö is qua kilometers niet veel minder dan Utrecht - Malmö. van de ruiters zeer sportief was: voor iedere goede prestatie in 
Als je nooit eerder aanwezig bent geweest op een EK Arabische de ring werd enthousiast geapplaudisseerd, om het even of het 

een 'eigen ruiter' of 'tegenstander' betrof.Sportpaarden, is het hele gebeuren wel wat onoverzichtelijk. 
Maar liefst 48 verschillende rubrieken; sommige telden als 
mono-titel, andere telden mee voor de allround titel. Het aantal Zweedse ruiters overtrof in aantal alle andere 
De 'Classic' wordt gereden op A en B niveau (A is het hoogste nationaliteiten en daardoor waren zij ook het sterkst 

Hoewel de buitenarena tussen ieder onderdeel werd gesproeid, 
was de hitte zo intens dat het zand al snel weer deed denken 
aan de natuurlijke habitat van de Arabier: de woestijn.
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Type en Confirmatie. Tijdens deze kampioenschappen leek dat 
meer op een gewone show en de paarden die vaker aan shows 
deelnemen, zoals de Polen, waren hier duidelijk in het voordeel 
ten opzichte van de paarden die door de eigenaren puur voor de 

vertegenwoordigd op het podium. Er waren tot mijn verbazing  
veel meer western ruiters dan classic ruiters. De Nederlanders 
presteerden zonder meer goed, met zijn vieren meer dan twintig 
rozetten en medailles, en de titel Europees Kampioen Classic B 
voor Eveline Calis en haar hengst Sagrand! 
De Finnen en Polen deden het vooral goed in het springen, 
de Denen blonken uit in dressuur, en ook de Oostenrijkse 
deelnemers namen een gouden en twee bronzen medailles mee 
naar huis. De Zweden hadden veel titels in de western, maar 
ook de Prix St George titel ging, zeer terecht, naar de Zweedse 
Linda Carlsson, met haar zestienjarige (!) Chocco.

Om mee te doen aan de Allround titel, moet een ruiter in 
minstens vier onderdelen meedoen om punten te verzamelen; 
bij de Classic moet een ruiter verplicht of dressuur of springen, 
(voorheen moest dit allebei, dit is helaas gewijzigd in Oosten-
rijk) en ook het onderdeel Type and Confirmation ofwel Type 

sport worden gebruikt. “Dit moet worden teruggebracht naar 
en Conformatie is verplicht. Voor de Westernruiters is alleen 

de oorspronkelijke wijze waarop de deelnemende paarden 
Type and Confirmation een verplicht onderdeel. Een ruiter 

werden beoordeeld: in een Liberty class,” aldus de 
mag ook aan alle klassen meedoen, 

voorzitter van de ECAHO sportcommissie.
om zoveel mogelijk punten te 
verzamelen. De combinatie met de 

Op vrijdag 9 juli ging het EK al vroeg in de meeste punten wordt immers 
ochtend van start met dressuur en Working kampioen. Op dit moment hangt het 
Equitation in de binnenbaan, en de aantal punten dat verdiend kan 
westernonderdelen Trail en Horsemanship buiten. worden per onderdeel, af van het 
's Middags werd er binnen gesprongen, en vond aantal deelnemers in dat onderdeel. 
buiten Western Riding en Reining plaats. De Dit is iets dat volgens mevrouw 
juryleden voor dressuur waren mevr. Charlotta Modderman hoognodig gewijzigd 
Ingvarsdotter, dhr. Thomas Berlin uit Zweden,  en moet worden: “Iedereen durft een 
de dames Marjalisa Torkkola uit Finland en Lone dressuurproef te rijden. Dus dat 
Dichmann uit Denemarken. Er werd zeer goed onderdeel heeft veel deelnemers en 
gejureerd en dat was niet altijd gemakkelijk. Voor dus veel punten voor de geplaatste 
het springen en Polebending was de Zweedse heer combinaties. Maar er zijn er maar 

weinig die het aandurven om te 
crossen, terwijl hiervoor misschien 
wel meer rijvaardigheid, en in ieder 
geval meer durf, nodig is dan voor 
dressuur. Het gevolg is dat bijvoorbeeld Eveline, die de Speed 
en de Cross won, daarmee relatief weinig punten verdiende. 
Dit zal in de volgende ECAHO-vergadering worden 
besproken. Het meest eerlijke is naar mijn idee dat het totale 
aantal deelnemers in de Allround bepaalt hoeveel punten er per 
onderdeel kunnen worden verdiend”. Iets anders dat volgens 
mevrouw Modderman ook aandacht behoeft is het onderdeel 

De meeste deelnemers kwamen een paar dagen eerder, 
en zetten de caravan of tent op het campingterrein van 
het hippisch centrum. Hier Kamp Holland.

Chocco is sinds zijn tweede jaar in bezit van Linda Carlsson. 
Het is een chique, zeer goed in balans lopende Arabier, die 
met veel plezier en souplesse door de baan ging.

Zweedse schimmel BimaalVlaggenparade bij de 
openingsceremonie: 
Paulette droeg met trots 
de Nederlandse vlag.
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een 'eigen ruiter' of 'tegenstander' betrof.Sportpaarden, is het hele gebeuren wel wat onoverzichtelijk. 
Maar liefst 48 verschillende rubrieken; sommige telden als 
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De 'Classic' wordt gereden op A en B niveau (A is het hoogste nationaliteiten en daardoor waren zij ook het sterkst 

Hoewel de buitenarena tussen ieder onderdeel werd gesproeid, 
was de hitte zo intens dat het zand al snel weer deed denken 
aan de natuurlijke habitat van de Arabier: de woestijn.
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veel meer western ruiters dan classic ruiters. De Nederlanders 
presteerden zonder meer goed, met zijn vieren meer dan twintig 
rozetten en medailles, en de titel Europees Kampioen Classic B 
voor Eveline Calis en haar hengst Sagrand! 
De Finnen en Polen deden het vooral goed in het springen, 
de Denen blonken uit in dressuur, en ook de Oostenrijkse 
deelnemers namen een gouden en twee bronzen medailles mee 
naar huis. De Zweden hadden veel titels in de western, maar 
ook de Prix St George titel ging, zeer terecht, naar de Zweedse 
Linda Carlsson, met haar zestienjarige (!) Chocco.

Om mee te doen aan de Allround titel, moet een ruiter in 
minstens vier onderdelen meedoen om punten te verzamelen; 
bij de Classic moet een ruiter verplicht of dressuur of springen, 
(voorheen moest dit allebei, dit is helaas gewijzigd in Oosten-
rijk) en ook het onderdeel Type and Confirmation ofwel Type 
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mag ook aan alle klassen meedoen, 

voorzitter van de ECAHO sportcommissie.
om zoveel mogelijk punten te 
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weinig die het aandurven om te 
crossen, terwijl hiervoor misschien 
wel meer rijvaardigheid, en in ieder 
geval meer durf, nodig is dan voor 
dressuur. Het gevolg is dat bijvoorbeeld Eveline, die de Speed 
en de Cross won, daarmee relatief weinig punten verdiende. 
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De meeste deelnemers kwamen een paar dagen eerder, 
en zetten de caravan of tent op het campingterrein van 
het hippisch centrum. Hier Kamp Holland.

Chocco is sinds zijn tweede jaar in bezit van Linda Carlsson. 
Het is een chique, zeer goed in balans lopende Arabier, die 
met veel plezier en souplesse door de baan ging.

Zweedse schimmel BimaalVlaggenparade bij de 
openingsceremonie: 
Paulette droeg met trots 
de Nederlandse vlag.
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Bengt Nilsson als jurylid aanwezig en de westernonderdelen het bood dus een goede kans 
werden gejureerd door de Nederlandse Wiebe Lise (een om alle paarden te bekijken. 
onbekende voor de Nederlandse deelnemers) en mevr. Helena Sommige paarden waren 
Lindgren uit het gastland. Type and Confirmation werd duidelijk meer gewend aan 
gejureerd door mevr. Deirdre Hyde uit de Verenigde Arabische het showgebeuren, maar de 
Emiraten, en dhr. Tommy Huseby uit Noorwegen. Working juryleden prikten daar toch 
Equitation tot slot werd gejureerd door de eerder genoemde wel doorheen en iedereen 
Charlotte Ingvarsdotter. kon zich vinden in de 

plaatsing. Een compliment Er waren wat klachten in het westernkamp; kennelijk zijn er 
voor de jury derhalve.verschillende wijzen waarop er internationaal wordt gejureerd 

en het werd hier anders gedaan dan bijvoorbeeld de Neder-
landers gewend zijn, de juryleden gingen bijhoorlijk vaak en Na het ochtendprogramma 
lang met elkaar in conclaaf. Het had beter geweest als de werd er binnen gesprongen 
organisatie vooraf bekend had gemaakt hoe er gejureerd zou en vonden buiten opnieuw 
worden, want dan had daar nog beter op gereden kunnen westernrubrieken plaats, en 
worden. Maar over het algemeen was iedereen het met de jury op een ander deel van het 
eens en dat is wel een compliment waard. terrein de publiekstrekkers 
Op vrijdagavond was er tijdens de welkomstceremonie nog Speed en Cross Country. 
een vlaggenparade en iedereen werd hartelijk verwelkomd en Jammer genoeg was er van de 
bedankt voor hun komst. De meeste aanwezigen gingen, Cross niet zoveel werk 
na het verzorgen van de paarden, vroeg naar bed. gemaakt. Een aantal gewone hindernissen waren opgesteld in 

het ietwat glooiende terrein, maar er was geen sprake van 
natuurlijke hindernissen. Dat belemmerde Eveline met Sagrand Op zaterdag begon de dag met Type and Confirmation, in drie 
echter niet om de overwinning op te eisen, ondanks een klassen verdeeld.  De elegante Zweedse schimmel Bimaal won 
weigering op de eerste hindernis. Het gaat bij de Cross niet de hengstenklas, met als tweede de Poolse krachtpatser 
om de snelste tijd maar om de ideale tijd, en die werd door Metropolis en op de derde plek Album, eveneens uit Polen 
deze combinatie het dichtst benaderd. Ook de Speed werd afkomstig. De merrierubriek werd gedomineerd door de 
overtuigend gewonnen door Eveline met haar schimmel.Zweden, met Calinda Shakla op één, gevolgd door Dream Girl 

en Cengira. De ruinenklas bracht een Nederlandse 
overwinning: Nepass van Anja Diephout, met de Zweedse Wat me opviel, tijdens deze drie dagen, was dat er een 
Ibn Immin en Nierob op de tweede en derde plek. Zoals eerder behoorlijk groot aantal hengsten aanwezig was, waarvan de 
opgemerkt was deze rubriek verplichte kost voor iedereen, en meeste actief als dekhengst. En hoewel ze duidelijk herkenbaar 

Ook de Speed werd overtuigend 
gewonnen door Eveline met 

haar schimmel Sagrand!
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helemaal klaar voor dit niveau, maar er liepen super 
marcherende paarden tussen. Sommige van de paarden waren 
eigenlijk wel wat 'eenvoudig', wat ik echter beslist niet 
denigrerend bedoel. In tegendeel, als ruiters zo ver met een 
dergelijk paard kunnen komen, zegt dat iets over de kunde en 
doorzettingsvermogen van de ruiter, en over de werkwilligheid 
en leergierigheid van het paard! Daarmee zijn juist deze paarden 
een fantastisch voorbeeld van de ware bedoeling van dressuur: 
het paard door consequente en constructieve training mooier, 
sterker en eleganter maken.
De proef van Chocco, met eigenares Linda Carlsson in het 
zadel, was absoluut van uitzonderlijke kwaliteit. Dit is een 
paard dat zich ook met gemak staande houdt tussen het geweld 
van de warmbloeds. Op de tweede plek de Deense Lise 
Frandsen, met de vos Fair Orkan; zij zat qua score niet ver 
van haar concurrent vandaan. Ook haar proef was een plezier 
om naar te kijken, super netjes gereden, en mooi constant. 
Derde werd de Oostenrijker Stefan Hirnböck met het paard 
Padrons Ken Saabi.
's Middags werd er gesprongen, en het publiek juichte 
enthousiast voor iedere foutloze ronde. De 110 cm werd 
gewonnen door Filippa Clausen uit Zweden, met Shazman, 
op de voet gevolgd door de Finse Elena Hietanen op 
Nauriskydön Farah. Derde werd Daria Klimecka met Walor 

waren aan de bespiering en mannelijke uitstraling, was het aan uit Polen. In de volgende rubriek van 120 cm, won Daria, 
hun gedrag beslist niet te merken. Ik heb totaal geen imponeer- gevolgd door Filippa en Elena. De dames waren aan elkaar 
gedrag, geschreeuw of spektakel gehoord, hoewel de hengsten gewaagd.
gewoon tussen de merries en ruinen liepen, en vaak ook heel 
dicht op elkaar. Wat een verschil met de vaak gefrustreerde Alle westernrubrieken op zondag waren zogenaamde 
reacties van de hengsten in showrubrieken. Ook dit benadrukte monorubrieken. Vreemd genoeg zijn de titels van de diverse 
het positieve beeld van de Arabier als ideaal familiepaard, met onderdelen niet gelijk aan elkaar. Volgens het ECAHO Groene 
een goed karakter en bereidwilligheid om te werken. Zelfs de Boek is de winnaar van de Trail, Reining en Western Pleasure 
hengsten zijn volledig geconcentreerd op wat er van ze wordt officieel een Europees Kampioen, terwijl de winnaars van 
verwacht. Versatile Horse en Western Horsemanship slechts met rozetten 
Tegen de middag was de temperatuur opgelopen tot ruim naar huis gaan. Wat organisator Göran Ericsson betreft mogen 
boven de veertig graden en de westernruiters en paarden alle winnaars zich Europees Kampioen noemen. Immers, de 
hadden het zwaar in de buitenarena. De organisatie nam het omstandigheden en tegenstanders zijn nagenoeg gelijk voor 
wijze besluit om het westernprogramma te onderbreken en deze verschillende onderdelen.
binnen verder te laten gaan. Dit betekende echter wel dat ze 
moesten wachten tot de dressuur en het polebending was 
afgelopen. Hoewel dit inhield dat deze ruiters het voor de 
zaterdagavond geplande feest misten, vond niemand dat erg. 
Alle rubrieken die op zaterdag werden verreden, telden mee 
voor het Allround klassement. De kampioenstitel werd 
uiteindelijk door de Zweedse, duidelijk zichbaar zwangere 
Eleonore Danielsson behaald, met haar Hampus. Tweede werd 
Pauline Ericsson met The Fabulous Farax en Anja Diephout 
met Nepass werd drie.
De laatste rubriek van de dag, de Reining, om kwart voor elf 
's avonds klaar, werd overigens gewonnen door Krista 
Sterrenburg en Scorpio met Anja Diephout op Nepass op 
de tweede plek. Let wel, de dames en paarden waren toen al 
vanaf acht uur 's morgens in touw!

De zondagochtend begon met de Prix St George, met maar 
liefst acht deelnemers. Sommigen van hen waren nog niet 

Boven:  Khen Saabis 
Nashita
Links: Daria Klimecka 
met Walor, uit Polen, 
hoe hoger de hindernissen, 
hoe beter zij sprongen.

Links Krista Sterrenburg met Scorpio en rechts Anja Diephout
met Nepass. Zij trotseerden de 42 graden in de droge zandarena.
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De Oostenrijkse Barbara Kristen, met Jaccarandah, werd 
Europees Kampioen Trail, Anja Diephout was in deze rubriek 
tweede met Nepass.
Western Horsemanship werd gewonnen door Eleonore 
Danielsson met Hampus, in deze rubriek Krista met Scorpio op 
de tweede plek.
Ook de Western Pleasure werd gewonnen door Eleonore 
Danielsson met Hampus, in deze rubriek ging de titel 
reservekampioen naar de eveneens Zweedse Janicke Hallkvist 
met Nierob.
In de rubriek Western Riding won Pauline Ericsson met haar iedereen er vanuit dat ze nog ruim op tijd waren voor 
The Fabulous Farax de blauw-gele rozet, die in Zweden bij een bijvoorbeeld de boot die moest worden gehaald. Maar tegen de 
eerste plek wordt vergeven, Anja met Nepass pakte opnieuw tijd dat de prijsuitreiking ten einde was, moest het Nederlandse 
een tweede plaats. team nog behoorlijk opschieten om alles in te pakken en klaar 
Western Reining werd een Zweeds onderonsje, Emelie te maken voor de terugreis. Desalniettemin, ere wie ere 
Holmstedt met Garusz werd kampioen,  Linn Pettersson met toekomt, als je hebt gewonnen, is het natuurlijk ook leuk als 
Zigaar, werd tweede in deze rubriek. het volkslied voor jou wordt gespeeld. 
In de rubriek Versatile Horse, werd Krista Sterrenburg met Terugblikkend was het een fantastisch weekend met fanatieke 
Scorpio eerste, gevolgd door Linn Pettersson met Zigaar. ruiters, supergeconcentreerde Arabieren, ijverige grooms, een 

sportief publiek, hardwerkende vrijwilligers en gastvrije 
Rond vier uur 's middags was de strijd eindelijk gestreden en gastheren. Een 'hartelijk dank' aan iedereen die dit mogelijk 
werd het tijd voor de prijsuitreiking en afscheidsceremonie. heeft gemaakt, is zeker op zijn plek.
Iedereen werd met paard in de ring verwacht. Sommigen 
kwamen te paard, anderen liepen er naast. Na vele Ik kijk uit naar de volgende EK voor Arabische sportpaarden; 
berekeningen werd duidelijk dat de Zweedse Jessica Nordmak hopelijk niet alleen met meer nationaliteiten, maar ook met 
met Divaldi, en Victoria Palmaer met Bimaal, ex aequo waren meer Nederlandse deelnemers. Want, gelet op de diverse ruiters 
geëindigd en dat zij zich beiden tot volgend jaar Europees over wie geregeld wordt gepubliceerd in het AVS-magazine, had 
Kampioen Classic Allround mogen noemen. Stefan Hirnböck ik eigenlijk wel een groter Nederlands team verwacht, in 
uit Oostenrijk werd derde. Bokenberg, Zweden. Misschien schrok men terug van de 
Het Allround A niveau werd gewonnen door de Zweedse reiskosten. Dan zou je toch verwachten dat er vanuit het 
Rebecka Porse Shalin met Wagabond. Het Allround B niveau stamboek  dat per slot van rekening de belangen van de fokkers 
werd gewonnen door Eveline Calis, met Sagrand. vertegenwoordigt  wel een handreiking gedaan zou worden. 
Het Western Allround werd gewonnen door Eleonare Per slot van rekening zijn prestaties de beste reclame voor 
Danielsson met Hampus, Anja Diephout met Nepass waren de Nederlands gefokte Arabier. Misschien volgende keer beter.
goed voor de bronzen plak.

De volledige uitslagen: 
De prijsuitreiking duurde eigenlijk wel een beetje te lang, bijna 
twee uur voordat alle namen waren genoemd, volksliederen 
waren gespeeld, prijzen waren uitgereikt. Aanvankelijk ging 

www.ecaho-ec-2010.se/results.htm

Het Europees Kampioenschap Allround B niveau werd 
gewonnen door Eveline Calis, met Sagrand.

De Mono Western Horsemanship kende veel starts. 
Dit was nog maar een deel van de line up!
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Tijdens de DAWRA ledenvergadering in februari  was Toto Modderman 
aanwezig met de mededeling dat het EK voor Arabische sportpaarden 
dit jaar in Zweden georganiseerd zou worden. 

HET OP HET ECAHO DAWRA-TEAM 
EUROPEAN SPORT HORSE CHAMPIONSHIP

H
Door Anja Diephout
Foto’s Teun Kubbe, Gerrit van Vliet, Warren Staas, e.a.

Hierop volgde natuurlijk de vraag wie van ons interesse had om 
aan het western deel te nemen. Omdat we nog geen idee hadden 
van de kosten, hoe het vervoer van de paarden geregeld kon 
worden, hoe lang de reis zou duren etc., hadden we op dat 
moment een voorzichtige indicatie van zeven starters. Door 
Angela van Duyvenbode van het bestuur is toen direct een 
enthousiaste sponsoractie gestart, wat een mooie bijdrage 
opleverde om onze reis naar Zweden te bekostigen. Uiteindelijk 
zijn we op dinsdag 6 juli afgereisd met een Nederlands 
westernteam van vier ruiters: Krista Sterrenburg met Scorpio, 
Paulette Zorn met Fabanco, Warren Staas met AAS Theeb en 
ikzelf met Nepass.
De lange vorstperiode had onze trainingen voor het nieuwe ondervonden. Bij aankomst woensdagochtend stapten zij redelijk 
wedstrijdseizoen flink uitgesteld. Vanaf half maart konden we fris van de klep af en konden direct in de paddocks terecht op het 
de training weer wat intensiever oppakken en hebben we ons trai- terrein van de geweldige accommodatie Bökeberg.
ningsschema moeten aanpassen met het EK in het vooruitzicht. De arena in Bökeberg was schitterend. Een enorme ruimte met 
Onze grootste zorg was in eerste instantie het transport van de grote tribunes en enorme houten spanten rondom.  De gebou-
paarden. Het zou een lange reis zijn richting Bökeberg in wen met luxe stallen waren al meer dan honderd jaar oud en 
Zweden. Krista is met Scorpio op de trailer via de bruggen hadden dikke stenen muren die zorgden voor koele stallen, wat 
door Denemarken op reis gegaan. Fabanco, Nepass en Theeb in deze week zeer goed van pas kwam.
zijn samen met Sagrand van Evelien Calis in de veewagen Wijzelf, met al onze grooms en verzorgers verbleven op het 
vertrokken onder goede begeleiding en zorg van Evelien zelf kampeerterrein achter de stallen. Direct nadat we onze tenten en 
en Teun Kubbe. Evelien is in Zweden gestart voor de dressuur camper geïnstalleerd hadden, werd Kamp Holland opgericht met 
en springonderdelen. oranje vlaggen rondom. De sfeer zat er meteen goed in. Hoe kon 
De reis is voor een groot gedeelte met de veerboot 's nachts het anders met de aanwezigheid van fans voor  het Nederlandse 
geweest, waardoor de paarden weinig hinder van de reis hebben WK  voetbalteam, dat die week de finale zou spelen. De mannen 

hadden al direct voor de dinsdagavond de plaatselijke pizzeria 
bereid gevonden om een belangrijke voetbalwedstrijd uit te 
zenden voor de Nederlanders (als niet echte voetbalfan weet ik 
de spelende landen niet meer..., maar het was bepalend wie de 
tegenspeler zou worden voor de finale). En met de beheerder 
van Bökeberg was geregeld dat op zondagavond tijdens de finale 
speciaal voor ons het restaurant  opengesteld werd om naar 
de uitzending te kijken. 

v.l.n.r. Paulette Zorn, Anja Diephout, Warren Staas 
en Krista Sterrenburg.

MET VEEL DANK AAN   ONZE SPONSOREN!
De onderstaande mensen hebben dit jaar financieel een steentje 
bijgedragen aan de prestaties van de Nederlanders in Zweden:
Familie Kuijf, dhr. Braspenning, Jadem Arabians, mw. Modderman. 

Een fotoshoot aangeboden door Jessy Loockx te Belgie - www.yes-i.be
Diverse artikelen aangeboden door Westernspul  - www.westernspul.nl
Een tocht aangeboden door Kitty - www.dezingendehuifkar.nl
2 pasteltekeningen gemaakt door Michelle Schoutens. www.horse-
art.webklik.nlDe volgende mensen of bedrijven hebben diensten of artikelen 
Haptonomie westernles aangeboden door Paulette Zorn - www.equidact.nlaangeboden die zijn geveild op het Arabische Volbloeden Forum. 
Een schitterend showhalster gemaakt door Esther Er is ook een vrije gift gedaan! Waarvoor onze hartelijke dank!
www.nafiesaarabians.nl/show_halster

Habibi Arabians, Bianca ter Laan - www.habibiarabians.eu Een privéles op Scorpio aangeboden en gegeven door Krista Sterrenburg
Aad Kuijf - www.forelocksarabians.nl Een schitterend leibordje aangeboden door Angela van Duyvenbode
Maertijne Verweij  Een les vrijheidsdressuur aangeboden door Inge Hack
Pieter ter Veer Een trailles op Penthor. Aangeboden door Angela van Duyvenbode. 
Boertjes makelaardij - www.boertjes.nl

Een les lange lijnen aangeboden door Sam van El Zarabia ArabiansOsteopatische behandeling aangeboden door Michael Hamerslag 
Een air ride pad aangeboden door Monique van de Oregon trail tack store www.paardenosteopaatmichael.nl  
- www.oregontrail.nl2 x een fotoshoot aangeboden door Jos Karouw - www.picturelifestyle.nl
Een dressuurles op Biblion aangeboden door Marijke Slok-Soede 2x een cursusdag aangeboden door Bluebell Arabians 
maroudarabians.come2me.nl www.bluebellarabians.com 

x
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www.ecaho-ec-2010.se/results.htm

Het Europees Kampioenschap Allround B niveau werd 
gewonnen door Eveline Calis, met Sagrand.

De Mono Western Horsemanship kende veel starts. 
Dit was nog maar een deel van de line up!
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Tijdens de DAWRA ledenvergadering in februari  was Toto Modderman 
aanwezig met de mededeling dat het EK voor Arabische sportpaarden 
dit jaar in Zweden georganiseerd zou worden. 
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Foto’s Teun Kubbe, Gerrit van Vliet, Warren Staas, e.a.
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Veel lachende gezichten, ondanks tropische 
temperaturen overdag...

AAS Theeb gereden door Warren Staas,
toont zich zeer veelzijdig.

Een zeer geslaagd 
internationaal debuut 
voor Fabanco en 
Paulette, dat zeker 
smaakt naar meer!

Maar nu weer  Dus we wilden 
terug naar het zoveel mogelijk 
EK van onze starten om punten 
Arabische te verzamelen: 
Volbloeden! Trail, Pleasure, 
De woensdag na Horsemanship, 
aankomst van de Versatile, Western 
paarden hebben Riding en Reining. 
wij rustig aan 's Ochtends werd 
gedaan. eerst gestart met 
's Avonds heb- het verplichte 
ben we de onderdeel Type & 

paarden laten kennismaken met de enorme indoor arena en de Conformation, de 
outdoor arena waar de wedstrijden gehouden zouden worden. exterieurkeuring 

voor alle  Donderdag en vrijdag is de training weer opgepakt. Daarin 
werden wij begeleid door onze persoonlijke coach, Astrid de deelnemende 
Visser, die speciaal voor ons naar Zweden is gekomen. Zij is een sportpaarden. 
bekende westernruiter in Nederland en komt vaker in Zweden Deze keuring werd 
om een aantal keren per jaar  trainingen te geven. Ook tijdens gesplitst in de rubrieken hengsten, merries en ruinen. Omdat er 
de wedstrijden zaterdag en zondag heeft zij ons gecoacht. bij de rubriek ruinen 35 paarden deelnamen, werd deze groep in 

tweeën gesplitst voor de Classic en de Western. Bij de hengsten Uiteraard wil ik onze grote groep grooms niet vergeten. 
werden Scorpio en Theeb resp. 6e en 9e geplaatst. Nepass en De temperatuur  was in deze week flink opgelopen en ook in 
Fabanco werden 1e en 6e bij de western ruinenrubriek. Zweden konden we spreken van een ware hittegolf.  Om dit 
Wij hebben er bewust voor gekozen om onze paarden op een tijdens het rijden te doorstaan hebben wij én onze paarden de 
rustige manier te showen zonder gekkigheid met rammelende grooms absoluut niet kunnen missen! Er werden zelfs emmers 
bakjes/plastic zakken, in de eerste plaats omdat wij hier geen water aangedragen naar de wedstrijdarena om de paarden 
voorstander van zijn, maar in de tweede plaats omdat er na deze tussendoor te voorzien.
rubriek met de langzame en rustige westernonderdelen  
Horsemanship en Pleasure gestart moest worden. Gezien deze Vrijdagavond was de officiële opening van het EK met een 
goede plaatsingen hebben onze paarden tijdens het EK ook nog vlaggenparade. Er mocht één ruiter per landenteam deelnemen 
aangetoond dat zij niet alleen mooi zijn, maar ook nog kunnen met vlag. Fabanco van Paulette bleek het meest 'vlaggenproof' 
presteren. Dat was leuk!en zij hebben samen in de parade gelopen. Dit ging helaas niet 
Na de keuring werd in de outdoor arena gestart met Western helemaal volgens de vlaggenetiquette en wij hadden het leuker 
Horsemanship. 18 starts. De jury was Wiebe Lise (Nederlander) gevonden als alle deelnemers per landenteam daar hadden kunnen 
en Helena Lindgren (Zweedse). Ikzelf maakte een domme fout staan. Het is tijdens het hele EK wel gebleken dat de organisatie 
door in de verkeerde galop aan te springen, maar kreeg toch nog niet altijd vlotjes verliep.  Wij zijn misschien in Nederland 
een 8e plaatsing.  Krista en Scorpio hebben hier een 4e plaats verwend, maar zijn hier toch wat gedisciplineerder in. 

behaald. Daarna volgde de Er moest soms erg lang gewacht worden.
Pleasure met 19 starts. Paulette 
reed hier een geweldig mooie Op zaterdag werd er gereden voor de 
pleasureproef met Fabanco. Allround European Championship 
Zij hebben werkelijk de sterren Golden Cup. Deze dag telden alle 
van de hemel gereden. Maar onderdelen mee voor het allround. 
de concurrentie van de Zweden 
en Noren was groot, en zij 
eindigden op een fraaie 
5e plaats. 
Inmiddels was het rond het 
middaguur en de buiten-
temperatuur was flink 
opgelopen tot ruim boven 

de 40 graden en dat in de volle zon. Gelukkig besloot de 
organisatie om de wedstrijd op te schorten naar de avond en om 
17.00 u. werd er met de Trail gestart in de indoor arena. 
Het werd een lange, lange dag voor ons en de paarden.
's Avonds in de Trail waren er 17 starts. Paulette en Fabanco 
behaalden een 3e plaats en ikzelf en Nepass eindigden op de 
5e plaats. Theeb en Scorpio zijn niet gewend om Trail te starten, 
maar hebben laten zien dat zij dit onderdeel zeker goed 
beheersen.

Krista Sterrenburg en Scorpio behaalden goud 
in de Mono Versatile Horse...

Nepass en Anja Diephout kijken zeer tevreden terug 
op het EK: Bronzen medaille in het Europese Allround! 

Horsemanship 's ochtends in de outdoorarena en de onderdelen 
Pleasure, Versatile en Western Riding in de grote indoor arena. In 
de Trail 16 starts met een 2e plaats Zilver voor mijzelf en Nepass en 
een 3e plaats Brons voor Paulette en Fabanco.
In de Horsemanship 16 starts met een 2e plaats Zilver voor Krista 
en Scorpio, en een 5e plaats voor mijzelf en Nepass. In de Pleasure 

Daarna volgde het 18 starts. Paulette eindigde hier met Fabanco op een 6e plaats.
onderdeel Versatile In de Western Riding 7 starts, een 2e plaats Zilver voor mijzelf en 
met tien starts. Dit Nepass en een 3e plaats Brons voor Krista en Scorpio. Paulette en 
werd een 4e plaats Warren zijn dit onderdeel niet gestart.
voor Krista en In de Versatile Horse startte alleen Krista. Daar behaalde zij met 
Scorpio en een 5e Scorpio een Gouden medaille! Zij reden een hele mooie nette 
plaats voor mijzelf proef en kregen ook veel  gejuich vanuit het publiek.
en Nepass. Aan het eind van deze dag moesten we opkomen voor de Prize 
Vervolgens kregen Ceremony met vlaggenparade. Onze paarden waren duidelijk 
we het onderdeel vermoeid door alle inspanningen van twee dagen achter elkaar met 
Western Riding met hoge temperaturen. Wij besloten dan ook de paarden niet te 
11 starts. Hierbij zadelen en naast het paard aan de parade deel te nemen. Achteraf 
eindigde Nepass en waren we erg blij met deze keuze want het duurde allemaal erg 
ik op de 4e plaats op lang. Uiteindelijk mochten we onze medailles in ontvangst nemen 
de voet gevolgd en wat waren we allemaal trots op onze paarden!
door Krista en Er bleek zelfs een High Point Rider uitgekozen te worden van de 
Scorpio en Paulette 25 western deelnemers. Geen High Point voor ons team, maar wij 
met Fabanco op de hebben op deze lange lijst wel goed gescoord. Op de 4e en 5e 
7e plaats. Warren is plaats respectievelijk ikzelf en Krista, Paulette op de 8e en Warren 
deze onderdelen op de 20e plaats. 
niet gestart met Speciaal Warren mag trots zijn op zijn Theeb. Ondanks dat deze 
Theeb. Toen kwam combinatie geen prijzen heeft behaald, hebben zij een goede 
de Reining. Hier prestatie neergezet op dit EK. Zeker als je weet dat Theeb nog 
hebben we zoveel maar een paar maanden in training is bij Warren in de 
lol gehad. Van te westernsport. Theeb heeft altijd in de endurance gereden en wilde 

voren zagen we de voorheen alleen maar hard….. Warren is met hem in de langzame 
'echte' reining ruiters performance onderdelen van de western gestart en hij heeft zich  
zich voorbereiden in de een ware horseman getoond. 
losrijbak. Wij hebben Zondagavond zijn de paarden met Evelien en Teun weer richting 
getracht een mooie huis vertrokken. Wij hebben Kamp Holland maandagochtend 
reiningproef te rijden afgebroken. En nu is deze geweldige EK-week voorbij. Wat een 
zonder snelheidsrisico's. ervaring.
Dit resulteerde in twee  Ik wil bij deze de sponsors 
onverwachte mooie hartelijk bedanken. En voor-
scores: 1e plaats voor al ook ons enthousiaste team 

Krista en Scorpio en een 2e plaats voor mij en Nepass, met een van grooms en verzorgers 
enthousiast publiek op de tribune. Voor Paulette en Fabanco voor hun zorg en steun 
helaas een DQ, diskwalificatie. Gebleken is dat Fabanco zeker tijdens deze week.
snelheid kan maken en was iets te enthousiast, vooral richting Volgend jaar weer EK? 
jury . Tegen middernacht stonden de paarden goed verzorgd door Daar gaan we zeker voor!
onze grooms weer op stal en konden wij eindelijk avondeten, 
maar wel terugkijkend op een tevreden allround 
wedstrijddag.

Wie de Golden Cup gewonnen had, werd ons helaas pas 
bekend nadat we al weer een aantal dagen in Nederland 
waren. Het optellen van de uitslagen was niet helemaal 
vlot verlopen. Wel jammer. Het bleek dan ook dat ik 
en Nepass de bronzen medaille gewonnen hadden. 
Deze heb ik afgelopen week thuis in de post mogen 
ontvangen. Desalniettemin ben ik natuurlijk apetrots, 
na al onze zware inspanningen van zaterdag. Paulette en 
Fabanco hebben een 4e plaats behaald, Krista en 
Scorpio een 5e en Warren met Theeb een 12e plaats.
Zondag was de dag van de EC monotests. Trail en 
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tweeën gesplitst voor de Classic en de Western. Bij de hengsten Uiteraard wil ik onze grote groep grooms niet vergeten. 
werden Scorpio en Theeb resp. 6e en 9e geplaatst. Nepass en De temperatuur  was in deze week flink opgelopen en ook in 
Fabanco werden 1e en 6e bij de western ruinenrubriek. Zweden konden we spreken van een ware hittegolf.  Om dit 
Wij hebben er bewust voor gekozen om onze paarden op een tijdens het rijden te doorstaan hebben wij én onze paarden de 
rustige manier te showen zonder gekkigheid met rammelende grooms absoluut niet kunnen missen! Er werden zelfs emmers 
bakjes/plastic zakken, in de eerste plaats omdat wij hier geen water aangedragen naar de wedstrijdarena om de paarden 
voorstander van zijn, maar in de tweede plaats omdat er na deze tussendoor te voorzien.
rubriek met de langzame en rustige westernonderdelen  
Horsemanship en Pleasure gestart moest worden. Gezien deze Vrijdagavond was de officiële opening van het EK met een 
goede plaatsingen hebben onze paarden tijdens het EK ook nog vlaggenparade. Er mocht één ruiter per landenteam deelnemen 
aangetoond dat zij niet alleen mooi zijn, maar ook nog kunnen met vlag. Fabanco van Paulette bleek het meest 'vlaggenproof' 
presteren. Dat was leuk!en zij hebben samen in de parade gelopen. Dit ging helaas niet 
Na de keuring werd in de outdoor arena gestart met Western helemaal volgens de vlaggenetiquette en wij hadden het leuker 
Horsemanship. 18 starts. De jury was Wiebe Lise (Nederlander) gevonden als alle deelnemers per landenteam daar hadden kunnen 
en Helena Lindgren (Zweedse). Ikzelf maakte een domme fout staan. Het is tijdens het hele EK wel gebleken dat de organisatie 
door in de verkeerde galop aan te springen, maar kreeg toch nog niet altijd vlotjes verliep.  Wij zijn misschien in Nederland 
een 8e plaatsing.  Krista en Scorpio hebben hier een 4e plaats verwend, maar zijn hier toch wat gedisciplineerder in. 

behaald. Daarna volgde de Er moest soms erg lang gewacht worden.
Pleasure met 19 starts. Paulette 
reed hier een geweldig mooie Op zaterdag werd er gereden voor de 
pleasureproef met Fabanco. Allround European Championship 
Zij hebben werkelijk de sterren Golden Cup. Deze dag telden alle 
van de hemel gereden. Maar onderdelen mee voor het allround. 
de concurrentie van de Zweden 
en Noren was groot, en zij 
eindigden op een fraaie 
5e plaats. 
Inmiddels was het rond het 
middaguur en de buiten-
temperatuur was flink 
opgelopen tot ruim boven 

de 40 graden en dat in de volle zon. Gelukkig besloot de 
organisatie om de wedstrijd op te schorten naar de avond en om 
17.00 u. werd er met de Trail gestart in de indoor arena. 
Het werd een lange, lange dag voor ons en de paarden.
's Avonds in de Trail waren er 17 starts. Paulette en Fabanco 
behaalden een 3e plaats en ikzelf en Nepass eindigden op de 
5e plaats. Theeb en Scorpio zijn niet gewend om Trail te starten, 
maar hebben laten zien dat zij dit onderdeel zeker goed 
beheersen.

Krista Sterrenburg en Scorpio behaalden goud 
in de Mono Versatile Horse...

Nepass en Anja Diephout kijken zeer tevreden terug 
op het EK: Bronzen medaille in het Europese Allround! 

Horsemanship 's ochtends in de outdoorarena en de onderdelen 
Pleasure, Versatile en Western Riding in de grote indoor arena. In 
de Trail 16 starts met een 2e plaats Zilver voor mijzelf en Nepass en 
een 3e plaats Brons voor Paulette en Fabanco.
In de Horsemanship 16 starts met een 2e plaats Zilver voor Krista 
en Scorpio, en een 5e plaats voor mijzelf en Nepass. In de Pleasure 

Daarna volgde het 18 starts. Paulette eindigde hier met Fabanco op een 6e plaats.
onderdeel Versatile In de Western Riding 7 starts, een 2e plaats Zilver voor mijzelf en 
met tien starts. Dit Nepass en een 3e plaats Brons voor Krista en Scorpio. Paulette en 
werd een 4e plaats Warren zijn dit onderdeel niet gestart.
voor Krista en In de Versatile Horse startte alleen Krista. Daar behaalde zij met 
Scorpio en een 5e Scorpio een Gouden medaille! Zij reden een hele mooie nette 
plaats voor mijzelf proef en kregen ook veel  gejuich vanuit het publiek.
en Nepass. Aan het eind van deze dag moesten we opkomen voor de Prize 
Vervolgens kregen Ceremony met vlaggenparade. Onze paarden waren duidelijk 
we het onderdeel vermoeid door alle inspanningen van twee dagen achter elkaar met 
Western Riding met hoge temperaturen. Wij besloten dan ook de paarden niet te 
11 starts. Hierbij zadelen en naast het paard aan de parade deel te nemen. Achteraf 
eindigde Nepass en waren we erg blij met deze keuze want het duurde allemaal erg 
ik op de 4e plaats op lang. Uiteindelijk mochten we onze medailles in ontvangst nemen 
de voet gevolgd en wat waren we allemaal trots op onze paarden!
door Krista en Er bleek zelfs een High Point Rider uitgekozen te worden van de 
Scorpio en Paulette 25 western deelnemers. Geen High Point voor ons team, maar wij 
met Fabanco op de hebben op deze lange lijst wel goed gescoord. Op de 4e en 5e 
7e plaats. Warren is plaats respectievelijk ikzelf en Krista, Paulette op de 8e en Warren 
deze onderdelen op de 20e plaats. 
niet gestart met Speciaal Warren mag trots zijn op zijn Theeb. Ondanks dat deze 
Theeb. Toen kwam combinatie geen prijzen heeft behaald, hebben zij een goede 
de Reining. Hier prestatie neergezet op dit EK. Zeker als je weet dat Theeb nog 
hebben we zoveel maar een paar maanden in training is bij Warren in de 
lol gehad. Van te westernsport. Theeb heeft altijd in de endurance gereden en wilde 

voren zagen we de voorheen alleen maar hard….. Warren is met hem in de langzame 
'echte' reining ruiters performance onderdelen van de western gestart en hij heeft zich  
zich voorbereiden in de een ware horseman getoond. 
losrijbak. Wij hebben Zondagavond zijn de paarden met Evelien en Teun weer richting 
getracht een mooie huis vertrokken. Wij hebben Kamp Holland maandagochtend 
reiningproef te rijden afgebroken. En nu is deze geweldige EK-week voorbij. Wat een 
zonder snelheidsrisico's. ervaring.
Dit resulteerde in twee  Ik wil bij deze de sponsors 
onverwachte mooie hartelijk bedanken. En voor-
scores: 1e plaats voor al ook ons enthousiaste team 

Krista en Scorpio en een 2e plaats voor mij en Nepass, met een van grooms en verzorgers 
enthousiast publiek op de tribune. Voor Paulette en Fabanco voor hun zorg en steun 
helaas een DQ, diskwalificatie. Gebleken is dat Fabanco zeker tijdens deze week.
snelheid kan maken en was iets te enthousiast, vooral richting Volgend jaar weer EK? 
jury . Tegen middernacht stonden de paarden goed verzorgd door Daar gaan we zeker voor!
onze grooms weer op stal en konden wij eindelijk avondeten, 
maar wel terugkijkend op een tevreden allround 
wedstrijddag.

Wie de Golden Cup gewonnen had, werd ons helaas pas 
bekend nadat we al weer een aantal dagen in Nederland 
waren. Het optellen van de uitslagen was niet helemaal 
vlot verlopen. Wel jammer. Het bleek dan ook dat ik 
en Nepass de bronzen medaille gewonnen hadden. 
Deze heb ik afgelopen week thuis in de post mogen 
ontvangen. Desalniettemin ben ik natuurlijk apetrots, 
na al onze zware inspanningen van zaterdag. Paulette en 
Fabanco hebben een 4e plaats behaald, Krista en 
Scorpio een 5e en Warren met Theeb een 12e plaats.
Zondag was de dag van de EC monotests. Trail en 



In 2010 gaan we u meer op de hoogte houden van de resultaten van de Nederlandse 
ruiters op Arabische Volbloeden in de endurance. Ook zullen later in het jaar wat 
informatieve artikelen verschijnen  over endurance. Voor de Nederlandse uitslagen is het 
goed te weten dat de klasse 1 en 2 gebaseerd worden op punten voor snelheid en snelheid 
van aanbieden voor keuringen. Bij de klasse 3 wint degene die als eerste over de finish 
komt. Verder is het interessant om te zien hoe de paarden die de langere afstanden lopen 
de vroege wedstrijden gebruiken als trainingen/aanloop voor de langere wedstrijden.

1STE DEEL SEIZOEN 2010 ENDURANCE 

D
Door Esther Groen netjes de finish gehaald, Jannet, Kirsten en Daphne reden de 

hele rit samen en werden respectievelijk vijf, zes en zeven met 
De winter 2009/2010 was apart koud en streng, voor menig een gemiddelde van 16,57 km/uur, wat een prestatie in deze 
endurance ruiter gaf dat wat bijzondere uitdagingen of een zeer omstandigheden. Carmen en Bonjour hadden niet helemaal 
laat begin van de training. De eerste Nederlandse wedstrijden geschikt beslag, waardoor zij een paar keer ten val kwamen, 
beginnen in maart. Om je paard fit genoeg aan de start te maar de kennis van Carmen maakte dat helemaal goed, zij 
krijgen voor de klasse 1 of 2 moet je dan toch al een week of reden met 14.45 km/uur naar een vierde plaats.
zes tot acht hebben kunnen trainen (afhankelijk van graad van 
fitheid, eventueel winterrust en uiteraard ook de leeftijd van De Nederlandse kalender begon traditioneel met de wedstrijd 
het paard). De ruiters die internationaal starten moeten zelfs in Kootwijkerbroek op 21 maart. Hier werden vier afstanden 
nog eerder hun paard fit hebben. verreden, in de klasse 1, 26 en 33 km, en in klasse 2, 52 en 66 
Voor twee Nederlandse ruiters begon het seizoen nog vroeger km. Ondanks de slechte winter kwam toch een heel groot 
dan anders: Jannet van Wijk en Carmen Römer waren namelijk deelnemersveld naar Onder de Kastanje. Het was vrij aardig 
uitgenodigd voor de prestigieuze Presidentscup in Abu Dhabi, weer en daardoor relatief warm vergeleken met de lage 
die verreden werd op 13 februari. Carmen reed haar halfbloed temperaturen van de maanden ervoor. Ook was de route 
arabier Eddie R en Jannet van Wijk reed Zaira Star (v.Agar's bijzonder modderig, wat vooral uitdagingen opleverde voor 
Habi x Pash Hianca). De bijzondere weersomstandigheden klasse 2. Duidelijk was dat er maar weinig mensen genoeg 
thuis versus de totaal andere condities in Abu Dhabi vergden hadden kunnen trainen om de langere afstanden te kunnen 
veel inspanning van de teams om de paarden goed fit te krijgen. rijden, dus daar waren relatief weinig deelnemers, maar de 
Helaas moesten beide ruiters de wedstrijd staken, Eddie R deelnemers die er waren reden heel safe, op de twee klasse 2 
werd wat stijf in de vierde vetgate en is teruggetrokken, afstanden zelfs geen enkele uitvaller!
Zaira werd er op een lichte kreupelheid in de tweede vetgate Bij de 26 km was er één combinatie met een Arabisch Volbloed 
uitgehaald. Erg jammer van alle zware voorbereidingen. terug te vinden in de top tien. Dit was Caro de Boer met 
Overigens heeft de winnaar meer dan 25 km/uur (gemiddeld!) Rakesh (v.Altis del Sol x Jamyla). De 33 km werd beter 
gereden (omstandigheden op dit parcours zijn zeer vlak en vertegenwoordigd. Tineke Duinker werd derde met Rafik 
niet technisch). (v.DF Vip x NA Koulliya), vierde werd Fajah Lourens met 

Sapina Kossack (v.Nougatin x Situacia) en Chantal van Doorn 
De eerste Europeese CEI wedstrijd was in Severloh (Duitsland) eindigde met Desert Rose Numir (v.Mir Khan x Numeri) 
op 6 maart. Net als in Nederland lag hier een flink pak sneeuw, op de tiende plaats. Jessica Weuthen met Gatar (v.Ghorab x 
maar ook nog heuvels, dus best gladde omstandigheden. Bint Sulamith) behaalde een vierde plaats op de afstand 
Daarnaast was het dusdanig koud dat het koelwater bevroor! 52 km, direct gevolgd door Eelke van Drunen met Vamena 
Er kwamen maar liefst zeven Nederlanders aan de start waarvan (v.Menes x Veranda) en tiende werd Marijke Visser met 
vijf met een Volbloed Arabier. Op de 80 km CEI* startte Amalaswintha (v.Alexander x Lady Amal). In de 66 km 
de meeste Nederlanders: Theo Heldens met D-Prodigy werden vijf Arabisch volbloeds gestart van de negen 
(v. Primo x Dolce Vita), Daphne Sloots met Brianah G deelnemers. Op de derde plaats eindigde Esther Groen met 
(v.Marwan x Nympha), Kirsten van der Woord met Depozit Moragh Akhdhar (v.Mendoza's Moreno x Agar's Haracha Star), 
(v.Parusnik x Djemma) en Jannet van Wijk met Ainhoa Rayon Djilan Boelen met Lightning Rose QA (v.Aurilla Gold x Naomi 
d'Or (v.Ainhoa Shakliris x Radiada). Op de 120 km CEI** Rose) werd vierde, vijfde werd Yara de Boer met Sumaya G 
startte Carmen Römer met Bonjour el Samawi (v.Barour de (v.Monitor x Sand by Themenes), zesde Olivia Eloi met 
Cardonne x Nahala el Samawi). Magic-Joy (v.Moshai x JA-Granada) en Gabrielle de Koning 
Op de wedstrijddag was er een vers pak sneeuw over de ijslaag met Pasch Gitano (v.Nard x Elsaa) behaalde een achtste plaats.
gevallen en dat nekte D-Prodigy: het kunststof beslag was ook De volledige uitslag is de vinden op  www.deronline.nl
te glad met deze omstandigheden en paard en ruiter kwamen 
ten val. Hij heeft toch de eerste ronde volbracht en heeft zich In het weekend van 17-18 april werd een buitenlandse en een 
toen om verdere problemen te voorkomen terug getrokken. Nederlandse wedstrijd verreden. In beide wedstrijden (met 
De andere deelnemers met Arabische Volbloeds hebben heel vergelijkbare omstandigheden qua ondergrond en weer) deden 
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de Nederlandse ruiters met Arabieren het zeer goed. In Gartow, nette negende plaats in 16,78 km/uur. 
Duitsland werd een CEI wedstrijd over 90, 120 en 160 km Op de 120CEI** afstand reed Theo Heldens met D-Prodidy 
verreden. Op de 90 km CEI*werd Suzanne van Rijswijk met (v.Primo x Dolce Vita) samen met Jeanne Linneweever met 

e Riki's Macho Man (v.Drug x Skalica). Het technische parcours Yordan (v.Alexander x Karnaval) 14 . Op de 120 km CEI** 
werd extra moeilijk door regen en hagel en op het laatst is reden verschillende Nederlanders mee:  bij de Young Riders 
Theo iets harder doorgereden dan Jeanne wat resulteerde in deed Yara de Boer met Sumaya G (v.Monitor x Sand by 

e eThemenes) zeer goede zaken, zij werden eerste en kregen de een 5  plaats voor Theo (15,71 km/uur) en een 10  plaats voor 
Best Condition Award. Kirsten van der Woord werd negende Jeanne (14,77 km/uur). 
met de hengst Depozit (v.Parusnik x Djemma), Jarmila 

e eLakeman werd  11  met Czarownica LB (v.Afganistan x De 3  Nederlandse rit van dit seizoen was op  9 mei in 
Czorna), de eigenaar van Czarownica, Marly van Ditshuyzen Ommen. Het weer was kalm en koel, prima weer voor een 
reed de jonge hengst Eenhoorn's Dahman (v.Oosterveld's endurance wedstrijd. Een relatief klein deelnemersveld op 

e de afstanden van 35 en 55 km gaf de volgende uitslagen. Marzas x Nefisa des Camards) naar de 12  plaats. Carmen 
In de klasse 1 deden de Arabische Volbloeden goede zaken Römer reed wederom een zeer mooie wedstrijd met de jarige 
met de eerste drie plaatsen. Dit waren Liselore van Zetten Luna R (NRPS), de zelfgefokte negen jaar jonge merrie van 

e met Kain (v.Sheikan Star x Hamasa Fasiha) op de eerste plaats de Römers, zij werden 2  op de eerste 160-er van Luna.
een tweede plek was er voor Helene Baayen met Leshiek 
(v.Shereik x Alieska) en Tineke Duinker met Rafik In Kootwijk kwamen vier afstanden aan bod: 31 km, 52,5 km, 
(v.DF Vip x NA Koulliya) eindigde als derde. In de klasse 2 62 km en 82,5 km. Inmiddels hadden ook meer mensen de 
moesten de Arabieren één New Forest pony voor laten gaan training weer goed op kunnen pakken dus het deelnemersveld 
maar de tweede tot en met de vierde plaats werden door was goed. Het weer was heel mooi, niet te koud of te warm en 
Arabische Volbloedpaarden bezet. Yvonne Overes met Barq lekker zonnig. 
Madjied Star (v.Agar's Habi x Nusada) werd hiervan nummer De uitslagen waren dan ook mooi.
twee, Lorena Hospers met Za-daria-i-nour (v.Niznji x Bij de 31 km eindigde 61 van de 69 gestarte combinaties in de 
Zapraszkah) eindigde op de derde plek en vierde werd Suzan de uitslag. Op de vijfde plaats eindigde Liselore van Zetten met 
Boer-Sap met Lancelot (v.Elton). Kain (v.Sheikan Star x Hamasa Fasiha) en zesde werd Helene 

Baayen met Leshiek (v.Shereik x Alieska). 
Van de 25 gestarte combinaties kwamen 18 in 
de uitslag van de 52,5 km, vijf zijn gestopt in de vetgate. Jose 
Dekker met Nikay (v.Nikel x Redna) werd tweede, vierde werd 
Yvonne Overes met Barq Madjied Star (v.Agar's Habi x 
Nusada), zevende Dominique Kölling met Cortez Libertad 
(v.Louro x CA Joya), Fajah Lourens met Sapina Kossack 
(v.Nougatin x Situacia) werd negende en Donna Oudshoorn 
met Adami (v.Krimh x Svetlana) bezette de tiende plaats. De 62 
km werd door 14 combinaties verreden waarvan er tien in de 
uitslag kwamen. Esther Groen werd eerste met Moragh 
Akhdhar (v.Mendaza's Moreno x Harasha Star). Een tweede 
plaats was er voor Barbara Peterse met Pachinco (v.Nard x 
Penzjina) en negende werd Karin Onderwater met Zidane 
(v.Grum)
Van de 16 gestarte combinaties op de 82,5 km eindigde er 13 
in de uitslag. Op de vierde plaats eindigde Gabrielle de Koning 
met Pasch Gitano (v.Nard x Elsaa), zesde werd Marijke Visser 
met Amalaswintha (v.Alexander x Lady Amal), zevende werd 
Petri Schokkenbroek met Queen Of Shaba (v.Silvern Majestic  
x Neptun, een negende plaats was er voor Chantal Palfenier 
met Elmar's Pirelli (v.Naik x Praline) en Lisette Druenen met 
Om El Nadeem (v.Rh Menuschkin x Bint Maheera) eindigde 
op de tiende plaats.

Op 1 mei reed Faoud Zaazouz met Bayan Bin Bora 
(v.BKA IL Nero x Bora) in Skaerbaek (Denemarken) een 90 
km CEI* wedstrijd. 

 Ze werden na een kleine omleiding voor de finish derdemet 
15.2 km per uur. Dit zelfde weekend wat een wedstrijd 
dichterbij huis voorzien van ietsje meer Nederlanders aan 
de start. In Mont le Soie (België) reed  op de 100 km CEI* 
Barbara Peterse met Pachinco (v.Nard x Penzjina) naar een 

Liselore van Zetten en Helene Baayen in Banholt 
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Op de wedstrijddag was er een vers pak sneeuw over de ijslaag met Pasch Gitano (v.Nard x Elsaa) behaalde een achtste plaats.
gevallen en dat nekte D-Prodigy: het kunststof beslag was ook De volledige uitslag is de vinden op  www.deronline.nl
te glad met deze omstandigheden en paard en ruiter kwamen 
ten val. Hij heeft toch de eerste ronde volbracht en heeft zich In het weekend van 17-18 april werd een buitenlandse en een 
toen om verdere problemen te voorkomen terug getrokken. Nederlandse wedstrijd verreden. In beide wedstrijden (met 
De andere deelnemers met Arabische Volbloeds hebben heel vergelijkbare omstandigheden qua ondergrond en weer) deden 
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de Nederlandse ruiters met Arabieren het zeer goed. In Gartow, nette negende plaats in 16,78 km/uur. 
Duitsland werd een CEI wedstrijd over 90, 120 en 160 km Op de 120CEI** afstand reed Theo Heldens met D-Prodidy 
verreden. Op de 90 km CEI*werd Suzanne van Rijswijk met (v.Primo x Dolce Vita) samen met Jeanne Linneweever met 

e Riki's Macho Man (v.Drug x Skalica). Het technische parcours Yordan (v.Alexander x Karnaval) 14 . Op de 120 km CEI** 
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Theo iets harder doorgereden dan Jeanne wat resulteerde in deed Yara de Boer met Sumaya G (v.Monitor x Sand by 

e eThemenes) zeer goede zaken, zij werden eerste en kregen de een 5  plaats voor Theo (15,71 km/uur) en een 10  plaats voor 
Best Condition Award. Kirsten van der Woord werd negende Jeanne (14,77 km/uur). 
met de hengst Depozit (v.Parusnik x Djemma), Jarmila 

e eLakeman werd  11  met Czarownica LB (v.Afganistan x De 3  Nederlandse rit van dit seizoen was op  9 mei in 
Czorna), de eigenaar van Czarownica, Marly van Ditshuyzen Ommen. Het weer was kalm en koel, prima weer voor een 
reed de jonge hengst Eenhoorn's Dahman (v.Oosterveld's endurance wedstrijd. Een relatief klein deelnemersveld op 

e de afstanden van 35 en 55 km gaf de volgende uitslagen. Marzas x Nefisa des Camards) naar de 12  plaats. Carmen 
In de klasse 1 deden de Arabische Volbloeden goede zaken Römer reed wederom een zeer mooie wedstrijd met de jarige 
met de eerste drie plaatsen. Dit waren Liselore van Zetten Luna R (NRPS), de zelfgefokte negen jaar jonge merrie van 

e met Kain (v.Sheikan Star x Hamasa Fasiha) op de eerste plaats de Römers, zij werden 2  op de eerste 160-er van Luna.
een tweede plek was er voor Helene Baayen met Leshiek 
(v.Shereik x Alieska) en Tineke Duinker met Rafik In Kootwijk kwamen vier afstanden aan bod: 31 km, 52,5 km, 
(v.DF Vip x NA Koulliya) eindigde als derde. In de klasse 2 62 km en 82,5 km. Inmiddels hadden ook meer mensen de 
moesten de Arabieren één New Forest pony voor laten gaan training weer goed op kunnen pakken dus het deelnemersveld 
maar de tweede tot en met de vierde plaats werden door was goed. Het weer was heel mooi, niet te koud of te warm en 
Arabische Volbloedpaarden bezet. Yvonne Overes met Barq lekker zonnig. 
Madjied Star (v.Agar's Habi x Nusada) werd hiervan nummer De uitslagen waren dan ook mooi.
twee, Lorena Hospers met Za-daria-i-nour (v.Niznji x Bij de 31 km eindigde 61 van de 69 gestarte combinaties in de 
Zapraszkah) eindigde op de derde plek en vierde werd Suzan de uitslag. Op de vijfde plaats eindigde Liselore van Zetten met 
Boer-Sap met Lancelot (v.Elton). Kain (v.Sheikan Star x Hamasa Fasiha) en zesde werd Helene 

Baayen met Leshiek (v.Shereik x Alieska). 
Van de 25 gestarte combinaties kwamen 18 in 
de uitslag van de 52,5 km, vijf zijn gestopt in de vetgate. Jose 
Dekker met Nikay (v.Nikel x Redna) werd tweede, vierde werd 
Yvonne Overes met Barq Madjied Star (v.Agar's Habi x 
Nusada), zevende Dominique Kölling met Cortez Libertad 
(v.Louro x CA Joya), Fajah Lourens met Sapina Kossack 
(v.Nougatin x Situacia) werd negende en Donna Oudshoorn 
met Adami (v.Krimh x Svetlana) bezette de tiende plaats. De 62 
km werd door 14 combinaties verreden waarvan er tien in de 
uitslag kwamen. Esther Groen werd eerste met Moragh 
Akhdhar (v.Mendaza's Moreno x Harasha Star). Een tweede 
plaats was er voor Barbara Peterse met Pachinco (v.Nard x 
Penzjina) en negende werd Karin Onderwater met Zidane 
(v.Grum)
Van de 16 gestarte combinaties op de 82,5 km eindigde er 13 
in de uitslag. Op de vierde plaats eindigde Gabrielle de Koning 
met Pasch Gitano (v.Nard x Elsaa), zesde werd Marijke Visser 
met Amalaswintha (v.Alexander x Lady Amal), zevende werd 
Petri Schokkenbroek met Queen Of Shaba (v.Silvern Majestic  
x Neptun, een negende plaats was er voor Chantal Palfenier 
met Elmar's Pirelli (v.Naik x Praline) en Lisette Druenen met 
Om El Nadeem (v.Rh Menuschkin x Bint Maheera) eindigde 
op de tiende plaats.

Op 1 mei reed Faoud Zaazouz met Bayan Bin Bora 
(v.BKA IL Nero x Bora) in Skaerbaek (Denemarken) een 90 
km CEI* wedstrijd. 

 Ze werden na een kleine omleiding voor de finish derdemet 
15.2 km per uur. Dit zelfde weekend wat een wedstrijd 
dichterbij huis voorzien van ietsje meer Nederlanders aan 
de start. In Mont le Soie (België) reed  op de 100 km CEI* 
Barbara Peterse met Pachinco (v.Nard x Penzjina) naar een 

Liselore van Zetten en Helene Baayen in Banholt 



(v.Mendaza's Moreno x Harasha Star) werd vierde, gevolgd 
door Helen de Vries met Plakarna (v.Karnaval x Plareri) en 
daarachter op een zesde plaats Ingrid Langen met Amorin Star 
(v.Aron x Amarinthe EQ).
In de klasse 3 zagen we vele NRPS-ers met goede resultaten 
en maar één AVS paard, dit was Olivia Eloi met Magic-Joy 
(v.Moshai x JA-Granada) die achtste werd.

Zelhem is al jarenlang een vaste wedstrijd op de Nederlandse 
endurance kalender en ook dit jaar werden er weer een aantal 
afstanden verreden op de Achterhoekse Paardendagen op 22 
mei. Ook hier viel het aantal deelnemers iets tegen, wellicht 
toch omdat er drie weekenden achter elkaar een wedstrijd was? 
Het was redelijk warm aan het worden, dus het koelen begon 

Op 15 mei werd op een bekende locatie in Arabierenland een voor een aantal combinaties belangrijker te worden. 
CEI wedstrijd verreden: de bekende Duitse stoeterij Marbach Bij de 30 km eindigde 45 van de 52 gestarte combinaties in 
was de startplaats voor drie Nederlanders die met hun de uitslag met een vijfde plaats voor Caro de Boer met Raiyah. 
Arabische Volbloeds de 120 km CEI** reden. Acht van de negen gestarte combinaties eindigde in de uitslag 
Het was koud, nat mistig en daardoor glad. Helaas gleed van de 60 km. De derde plaats was voor Gerritje den Besten 
het paard van Jannet van Wijk, Ainhoa Rayon d'Or (v.Ainhoa met Benji (v.Bengali D'Albert x Deccana). Vierde werd 
Shakliris x Radiada), uit in de eerste ronde en moest daardoor Marlies Verburg-van de Rijt met Portento (v.Akr x Knitova), 
de wedstrijd staken. De andere twee Nederlanders, Jarmila Kees van der Velde met Azhar Vege (v.Octavius x Almad) 
Lakeman met Czarownica LB (v.Afganistan x Czorna) en werd vijfde en Eva Teoh met Arabel (v.Sjapoer) eindigde 
de eigenaar van Czarownica, Marly van Ditshuyzen met op de zesde plaats. Het AVS werd in 90 km goed 
Eenhoorn's Dahman (v.Oosterveld's Marzas x Nefisa des vertegenwoordigd. 
Camards) werden respectievelijk vierde en vijfde met een Hier eindigde 10 van de 19 gestarte combinaties in de uitslag. 
snelheid van 14,78 km per uur. Alweer een mooie tweede plaats was er voor Helene Baayen 

met Leshiek (v.Shereik x Alieska). Gabrielle de Koning met 
Op dezelfde dag werd in Nederland en buitenlands Pasch Gitano (v.Nard x Elsaa) werd derde, een vijfde plaats 
aanvoelende wedstrijd verreden in Banholt, Limburg. was er voor Nanke Stein met Shakira al Jarra (v.Lil Sham x 
Ook hier waren vrij weinig deelnemers aan de start, maar Hamasa Fasiha), Marijke Visser met Amalaswintha 
de prachtige en goed georganiseerde wedstrijd is echt een (v.Alexander x Lady Amal) werd zevende, achtste werd 
aanrader.  Drie afstanden werden verreden, 28 km, 64 km en Joy Kamerling met Diamo (v.Menwer), negende werd 
de klasse 3 reed 92 km. De weersomstandigheden waren super Wiel Claessens met Kief en als tiende eindigde Joyce van 
fijn en de heuvels en beekjes die overwonnen moesten worden den Berg met Bas de Cardonne (v.Barour de Cardonne x 
waren een hele leuke uitdaging voor de plattelandspaarden. Bochnia).
In de eerste klasse werden de eerste twee plaatsen bezet door 
Arabische Volbloeds. De hoogstgeplaatste hiervan was Op 23 mei kwam één Nederlands paard aan de start in 
Liselore van Zetten met Kain (v.Sheikan Star x Hamasa Fasiha), de CEI wedstrijd in Etalle (België). Carmen Römer reed daar 
hierachter eindigde Helene Baayen met Leshiek (v.Shereik x haar eerste wedstrijd met Depozit (v.Parusnik x Djemma), 
Alieska). zij deden mee in de 100 km. De dag ervoor hadden de Römers 
In de tweede klasse vinden we vier Arabische Volbloeds terug ook al in Zelhem gereden, dus een druk weekend. 
in de top tien. Zo werd Marion Kouffeld met Rasmira Ondanks een kleine schrik aan het begin van de rit is toch 

e(v.Marsh) derde, Esther Groen met Moragh Akhdhar een mooie 12  plaats met 12,69 km/uur behaald.
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H

hoge reputatie genieten.
Er zijn kippenvelbeelden over het Arabisch 
Volbloedpaard tijdens een endurance-wedstrijd in 
de Ardennen. De gratie en de schoonheid van het 
Arabisch Volbloedpaard worden extra benadrukt in 
de prachtige beelden dressuur in de tuinen van het 
Paleis der Academiën. U kan de adrenaline en 
spanning voelen bij de rennen. Geniet ook van 
de kinderen met hun Arabisch Volbloedpaard, die 
zonder enige terughoudenheid elk obstakel nemen 
en wordt stil bij de beelden van het Arabisch 
Volbloedpaard aan zee en laat het zand van het 
strand je meevoeren naar de oorsprong van het 
Arabisch Volbloedpaard.

U kan deze DVD bestellen door door € 2 + € 1 
(verzendingskosten) te storten op onze rekening 
Iban: BE40-732-6490282-63 * BIC: CREGBEBB

Overweeg ook nog eens de uitgave van het BAPS/ 
SBCA boek: “Schoon-
heid, Adel & Mythe uit 
de woestijn”. Dit prachtig 
kennismakingsboek met 

linnen band waarin u alles vindt Hoogtepunt van de dvd is een 30 minuten durende film over 
wat u wil weten over het Arabisch het Arabisch Volbloedpaard in de verschillende disciplines, u 
Volbloedpaard kunt ook bestellen 

kan onze internationaal vermaarde trainers aan het werk zien door € 15 te storten op 
met onze Belgische paarden, die van wereldklasse zijn en een bovengenoemde rekening.

Het Belgisch Arabische Paardenstamboek vzw 
heeft een dvd uitgegeven over het Arabisch 
Volbloedpaard in België.
 

BAPS DVD 
OVER 

ARABISCH 
VOLBLOED

IN MEMORIAM
PIET METZ 1944 - 2010

Een paardenman in hart en nieren.

In korte tijd heeft een slopende ziekte een eind gemaakt aan het leven van Piet Metz

Echtgenoot van Leonie Snatager, vader van Frank en Esther, schoonvader van Monique en Johan,

Opa van Benjamin, Ruben, Joep en Beertje.

Baasje van de hondjes, Nicky, Bella en Blondy.

Fokker van Arabisch Volbloeden en Mini-paardjes.

De Bilt, 27 april 1944 - Zwolle, 16 juli 2010

"Hij was de liefde van mijn leven",
Leonie Metz-Snatager.

Esther Groen met Moragh
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G
Door Hanneke Brand Voor de met 15.000 euro gedoteerde Sheikh Zayed Bin Sultan 
Foto's Kees Voshol, www.nakoersen.nl Al Nahyan (Listed) Cup waren nationale en internationale 

toppers ingeschreven. Maar niet alleen het deelnemersveld was 
Gratis entree, gratis parkeren en fantastisch weer, het zorgde internationaal: er waren maar liefst 17 buitenlandse reporters 
ervoor dat de tribunes op Duindigt ouderwets vol zaten. en fotografen aanwezig. Tot de speciale gasten behoorden 
Bovendien kregen alle bezoekers, dankzij een sponsor die niet Mrs. Lara Sawaya, de vertegenwoordiger van Zijne Koninklijke 
genoemd wilde worden, gratis koffie of thee, en appeltaart met Hoogheid Sjeik Mansoor, Zijne Excellentie Gilles Beschoor 
slagroom! Het werd een fantastische, zonnige dag, met dames Plug, de Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Arabische 
in prachtige kleding die fanatiek streden om de titel 'Mooiste Emiraten, met zijn vrouw, en Zijne Excellentie Ali Thani Al 
hoed' en glanzende Volbloeds die hard streden om de eer en Suwaidi, de ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten 
het prijzengeld. in Nederland. Beide Excellenties zijn fervente liefhebbers van 

Zondag 11 juli was tot op dat moment in het seizoen de belangrijkste datum op de 

kalender van renbaan Duindigt. Maar liefst negen mooie koersen, met onder andere de 

Derby voor driejarige Engelse volbloeds, maar in de glansrol de Sheikh Zayed Bin Sultan Al 

Nahyan (Listed) Cup, een ren voor Arabische Volbloeds over 1900 meter voor vierjarige en 

oudere paarden. Het Dutch Arabian Racing Committee had voor de nodige publiciteit 

gezorgd: reclames op de Haagse stadbussen, posters bij maneges in en rondom Den Haag, 

en advertenties in diverse paardenbladen.

FANTASTISCHE OP VOLGEPAKTRENSPORT 
DUINDIGT

De Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan (Listed) Cup was een van de zeven koersen die in 
het kader van het Global Arabian Racing Festival worden verreden. Het Festival is een 
initiatief van Sjeik Mansoor, en wordt ondersteund door ADACH, het instituut voor 
behoud en promotie van cultuur en tradities in de Verenigde Arabische Emiraten, de 
Sport Council, en natuurlijk een groot aantal sponsoren. Het Global Arabian Racing 
Festival is niet zomaar een ren-competitie voor Arabische Volbloeden, maar gaat veel 
verder; het kent een aantal belangrijke doelstellingen: 
- De in het land zeer geliefde Sjeik Zayed bin Sultan Al Nahyan, enkele jaren geleden 

overleden, had veel oog en aandacht voor het behoud van de eigen cultuur en tradities. Het Festival spant zich in om zijn 
gedachtengoed uit te dragen en voort te zetten. Hierbij is vooral aandacht voor traditionele sporten, zoals de valkenjacht en 
jacht met windhonden, en de hippische sport;
- Mensen wereldwijd kennis te laten maken met en te doordringen van het belang van het Arabische Volbloedpaard en de rijke 
tradities binnen de Verenigde Arabische Emiraten;
- De belangrijkste, zuiver gefokte Arabische Volbloeds op het Arabische Schiereiland te behouden;
- De burgers binnen de Verenigde Arabische Emiraten te stimuleren tot het kopen van en fokken met Arabische Volbloeds, 
met daarbij in het bijzonder aandacht voor de traditionele stammen in de Verenigde Arabische Emiraten. Deze lijnen hebben 
een aanzienlijke fanschare, omdat ze keer op keer indrukwekkend winnen van geïmporteerde paarden.

Eerder dit seizoen werd er in het kader van het Global Arabian Racing Festival gekoerst in Frankrijk, Duitsland en Amerika. 
Op 22 augustus wordt er gereden in Warschau, Polen, op 4 september in Craon, Frankrijk, en het Festival wordt afgesloten in 
Abu Dhabi op 7 september. 
Meer informatie over het festival is te vinden op  http://www.sheikhmansoorfestival.com/

Het prijzengeld per koers is niet gering, naast de 15.000 euro per koers, is er een bonus van 20.000 euro voor het paard dat in 
drie koersen de meeste punten heeft verzameld. Zo wil men stimuleren dat eigenaren verder reizen om te koersen, waardoor 
internationale banden en contacten ontstaan.
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Arabische Volbloeds en de ambassadeur van de Verenigde versnelde Muqatil Al 
Arabische Emiraten is ieder jaar te gast bij de DARC, tijdens Khalidiah en won 
de speciale, internationale rendag op Duindigt. tamelijk gemak-

kelijk. Muqatil Al 
Het werd een spannende koers, met dertien paarden aan de Khalidia is gefokt 
start. Direct na de start ontstond een felle strijd tussen door en in eigendom 
Sankado, in eigendom van en getraind door Frank Nibbering, van Al Khalidia 
en de Franse Emmamer. Vlak voor het ingaan van de Stables, de stoeterij 
bovenbocht werd deze kopgroep afgelost door de Nederlands en renstal van 
gefokte Nib Habibi Star en Agar's Shugran, die direct werden de Koninklijke familie van Saoudi-Arabië.
gevolgd door Sankado, Muqatil Al Khalidiah, Prince des 
Cedres, en de rest van het veld. Bij het uitkomen van de bocht Internationaal is de rensport met Arabische Volbloeds zeer 
waaierde het hele veld uit over de volle breedte van de renbaan, populair en de patronage van Sjeik Mansoor is niet zonder 
wat een spectaculaire aanblik voor de enthousiaste toe- betekenis. De sjeik heeft een brede visie en begrijpt bijzonder 
schouwers bood. Enkele honderden meters voor de finish goed dat de toppaarden publiek trekken, maar dat de toppers 

zich niet kunnen onderscheiden als er geen subtoppers zijn. 
Daarom doet Zijne Koninklijke Hoogheid veel om de sport 
in de breedte te ondersteunen. 
Onlangs heeft de heer de 
Ruiter, voorzitter van de 
DARC, een overeenkomst 
met Z.K.H. Sjeik Mansoor 
kunnen afsluiten voor het 
renseizoen 2011, waarin tien 
rennen voor Arabische 
Volbloeds met elk € 2000,- 
gesponsord zullen worden. 
Dit extra prijzengeld is niet 
voldoende om de internationale toppers te verleiden naar 
Nederland af te reizen, maar het geeft de Nederlandse fokkers 
en eigenaren wel een leuk steuntje in de rug. 
Daarmee krijgen zij de mogelijkheid de kwaliteit van hun 
fokmateriaal nog sneller te verbeteren en aan te sluiten bij 
de internationale top.

Het Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan Global Flat 
Racing Festival, ADACH, International Federation of 
Arabian Horse Racing Authorities (IFAHR) en Emirates 
Arabian Horse Society (EAHS) hebben de handen ineen 
geslagen en het initiatief genomen tot het eerste congres 
over rensport met Arabische Volbloeds ooit, de World 
Arabian Horse Racing Conference. Het driedaagse 
evenement vindt plaats van 23  25 september en valt samen 
met de Abu Dhabi International Hunting and Equestrian 
Exhibition 2010 (ADIHEX).  Er worden diverse seminars 
en een workshop georganiseerd over de fokkerij, training, 
geschiedenis en de met paarden verweven cultuur. 
Daarnaast zal worden gediscussieerd over hoe groei en een 
groter bewustzijn van de sport te bewerkstelligen. Er zijn 
onderzoekers en experts op uiteenlopende gebieden 
uitgenodigd. Uiteraard zullen er vertegenwoordigers van 
alle bij de IFAHR aangesloten landen aanwezig zijn en er 
worden vele bezoekers verwacht. De toegang is gratis en de 
organisatie is druk doende speciale kortingen bij hotels en 
vliegtuigmaatschappijen te bedingen. 
Het evenement wordt gesponsord door HSBC, Invest AD, 
Bonyan Investment Group LLC, Wathba Stud Farm, Areej 
Al Ameerat, ADIHEX 2010 en de Abu Dhabi Equestrian 
Club. 
Houd de IFAHR website in de gaten voor meer informatie 
over dit congres: www.IFAHR.net, of neem contact op 
met de DARC, via DARC@LS-Taalservice.nl als u 
geïnteresseerd bent op dit congres te bezoeken.
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De North European Derby, een koers voor vierjarige 
Arabische Volbloeds ingeschreven in het jaar van 
geboorte, is verzet naar 5 september a.s.. 
De DARC verwacht deelnemers uit Nederland, België 
en Zweden en hoopt tevens een groot AVS–leden te 
mogen begroeten op Duindigt om de Nederlandse 
deelnemers aan te moedigen. 

NORTH 

2010

EUROPEAN 
DERBY 

Muqatil al Khalidiah wint de Sheikh Zayed 
Bin Sultan Al Nahyan (Listed) Cup
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Door Hanneke Brand Voor de met 15.000 euro gedoteerde Sheikh Zayed Bin Sultan 
Foto's Kees Voshol, www.nakoersen.nl Al Nahyan (Listed) Cup waren nationale en internationale 

toppers ingeschreven. Maar niet alleen het deelnemersveld was 
Gratis entree, gratis parkeren en fantastisch weer, het zorgde internationaal: er waren maar liefst 17 buitenlandse reporters 
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gezorgd: reclames op de Haagse stadbussen, posters bij maneges in en rondom Den Haag, 

en advertenties in diverse paardenbladen.

FANTASTISCHE OP VOLGEPAKTRENSPORT 
DUINDIGT

De Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan (Listed) Cup was een van de zeven koersen die in 
het kader van het Global Arabian Racing Festival worden verreden. Het Festival is een 
initiatief van Sjeik Mansoor, en wordt ondersteund door ADACH, het instituut voor 
behoud en promotie van cultuur en tradities in de Verenigde Arabische Emiraten, de 
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tradities binnen de Verenigde Arabische Emiraten;
- De belangrijkste, zuiver gefokte Arabische Volbloeds op het Arabische Schiereiland te behouden;
- De burgers binnen de Verenigde Arabische Emiraten te stimuleren tot het kopen van en fokken met Arabische Volbloeds, 
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een aanzienlijke fanschare, omdat ze keer op keer indrukwekkend winnen van geïmporteerde paarden.

Eerder dit seizoen werd er in het kader van het Global Arabian Racing Festival gekoerst in Frankrijk, Duitsland en Amerika. 
Op 22 augustus wordt er gereden in Warschau, Polen, op 4 september in Craon, Frankrijk, en het Festival wordt afgesloten in 
Abu Dhabi op 7 september. 
Meer informatie over het festival is te vinden op  http://www.sheikhmansoorfestival.com/

Het prijzengeld per koers is niet gering, naast de 15.000 euro per koers, is er een bonus van 20.000 euro voor het paard dat in 
drie koersen de meeste punten heeft verzameld. Zo wil men stimuleren dat eigenaren verder reizen om te koersen, waardoor 
internationale banden en contacten ontstaan.
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ELRAN 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. 

BA Ptuj (v.AJA Shakakhan x Kall bin Kais) zetten in de rubriek Door Marian 
van der Meulen tweejarige hengsten hun beste beentje voor. Rubriekswinnaar 

werd El Chall (v.Magnum Chall x Major Love Affair) die ook 
best of show werd. “Onze” hengsten hadden het dan ook niet In juli werd voor de tiende maal de Elran Cup (int. A-show) 
makkelijk. Just Noyz gefokt door L. Layall en in eigendom van gehouden. Enkele jaren geleden werd de cup verplaatst naar de 
N. Bojawal werd als derde geplaatst en AB Ptuj (f/e FJI Bosina) Abdij van Herckenrode te Hasselt. Zonder meer een prachtige 
eindigde op de vierde plaats.locatie waar het altijd bijzonder aangenaam vertoeven is. Ook 

de kwaliteit van de paarden laat ieder jaar niets te wensen over. Door de meervoudig kampioen Bess Fa 'Izah, gefokt door 
Bessewacht Arabians had de rubriek vier- t/m zesjarige merries Enkele dappere Nederlanders durfden toch de strijd aan te gaan 
ook nog een Nederlands tintje. Deze WH Justice dochter uit in het zware deelnemersveld en niet zonder succes. Vooral de 
Sharon El-Kendal blijft een fantastisch paard dat ons ook dit veulens hebben het fantastisch gedaan. Van de merrieveulens 
keer weer kippenvel bezorgde. Met een prachtige score van waren de nummers één, twee en vier van Nederlandse bodem. 
92,50 punten won zij haar rubriek. Jammer genoeg moest Familie Kuyf fokte de rubriekswinnares Yusty F (v.WH Justice 
haar eigenaar de Ajman Stud haar terugtrekken tijdens het x Yzy F v.Psytadel) en nummer twee Forelock's Yessy (v.Psytadel 
kampioenschap vanwege een blessure.x Yakima v.Nizjni). Beide veulens hebben veel ras en uitstraling, 

dit kon ook gezegd worden van de als vierde geplaatste Ajman De Liberty werd gewonnen door de prachtige Piadora, 
Moniscione dochter Emalia (m.Emarilla v.Monogramm), ook eveneens een nakomeling van WH Justice uit Premeria 
zij ontving veel punten voor type maar liet  het in beweging wat (v.Piechur), gefokt en in eigendom van Klarenbeek Arabians.
zitten, zij is gefokt en in eigendom van Klarenbeek Arabians. Alle uitslagen zijn terug te vinden op www.elrancup.com
Yusty F is ondertussen in het bezit van de Ajman Stud. 
De rubriek hengstveulens werd aangevoerd door de fantastisch 
bewegende Farhajj van Dion Arabians die ook overall kampioen 
werd. Een bijzonder aansprekend veulen van Ajman 
Moniscione uit Farhannah bint Navarrone D. Als tweede werd 
de rastypische Forelock's Le Charmeur geplaatst (v.Psytadel x 
La Brunette v.Almonito) die pas in het overall kampioenschap 
echt zijn goede bewegingen liet zien en reservekampioen werd, 
ook deze laatstgenoemde komt uit de fokkerij van de familie 
Kuyf. Justilicious (v.WH Justice xTM Walencia) van E. en J. 
Dorssers presenteerde zich erg goed en werd vierde. De Marajj 
zoon Tajj (m.Tatjana v.Arastin f/e Klarenbeek Arabians) die 
over een prachtige hoofd-hals beschikt werd vijfde.

In de rubriek tweejarige merries verscheen er opnieuw een 
Nederlandse paard in de ring. Het ging om Marajj dochter 
Piarella die door Klarenbeek Arabians gefokt is uit Precious 
(v.Gazal Al Shaqab) en nog in hun bezit is. Zij eindigde op de 
vierde plaats met mooie punten voor zowel type als hoofd/hals. 
Just Noyz (v.WH Justice x Spring Kantata v.Normativ) en 

Yusty F

Bess Fa 'Izah
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Door Marian van der Meulen
Foto Pim Valk

L. Schutrups had nog meer ijzers in het vuur. Zijn 
imponerende merrie Karona (v.Karat x Rigona) behaalde 
zoals altijd een mooi resultaat door tweede te worden met 

Zwaar voor de paarden, maar eigenlijk heb ik ook altijd weer 90,33 punten bij de zeven- t/m negenjarige merries.
bewondering voor de trainers. Meestal hebben die toch wel Ook een tweede plaats voor KAS Valdes gefokt door A. Kuyf 
zoveel paarden mee dat ze de hele dag in de brandende zon en in eigendom van D. Biesenbeek. Deze zoon van Psytadel 
staan, lopen of rennen. uit de merrie Vypiska werd in een prachtige conditie 
Het bleek wel weer de moeite waard te zijn. De kwaliteit van voorgesteld. 
de paarden was goed en de Nederlandse paarden konden over Met zijn unieke kleur waarvoor velen al gevallen zijn blijft 
het algemeen goed mee komen in het zware deelnemersveld. de hengst Papillon (v.Neman x Kajuscha) een aparte 
AF Mirenga (v.MM Sultan x Mirtasza) werd Silver Medal verschijning in de showring. Toch alweer 17 jaar oud 
Champion in de veulenrubriek. Dit fokproduct van Arabian behaalde hij een mooie derde plek in de rubriek hengsten 
Fantasie is bezig aan een ware zegetocht. Zo werd zij al eerder 10 jaar en ouder.
kampioen van de merrieveulens op de nationale C-show in 
West en op de Lowland Arabian Cup in Exloo (int B-show). Alle resultaten van deze show zijn terug te vinden op 
Op de Emerald Trophy (int. B-show) in Brecht won zij www.ismer-stud.com
daarnaast ook nog het overall kampioenschap van de hengst en 
merrieveulens. Zij is inmiddels in het trotse bezit van M. Baas.

Even daarna een keurige prestatie bij de tweejarige hengsten 
van Just Noyz (v.WH Justice x Spring Kantata) en Amalfi zoon 
BB Escondhio (m.FA Jada). Beiden behaalden eenzelfde aantal 
punten waarbij Just Noyz van N. Bojawal (fokker L. Lyall) als 
derde geplaatst werd vanwege een hogere score voor type. 
Vierde werd dus BB Escondhio die gefokt is door E.W. Bakker-
Berendsen en in eigendom van F. Maat. 

In de rubriek driejarige hengsten wist Nederland de tweede 
en derde plaats te bemachtigen.  K. De Graaf-Wolf zag haar 
MA Kailash (v.Kubinec x Lunara, fokker M.C. Jimmink) als 
tweede geplaatst worden, deze aansprekende schimmel heeft 
veel allure en bluf. Masud T (v.Massimo Ibn Mirokan x 
Kupona) behaalde een derde plek, ook dit charmante paard 
van P. Mulder presenteerde zich fantastisch. Maar fokker 

SHOW TAGE ARABISCHEN DES PFERDES

De show in Ströhe was de laatste van drie weekenden achtereen show voor de 
meeste Nederlandse trainers, fokkers en andere enthousiastelingen. En het was 
alweer erg warm, 37 °C en geen zuchtje wind. 

Nadine Koo met Najjar

5 september 2010

11 september 2010

30/31  2010

3 t/m 5 december 2010
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bewondering voor de trainers. Meestal hebben die toch wel Ook een tweede plaats voor KAS Valdes gefokt door A. Kuyf 
zoveel paarden mee dat ze de hele dag in de brandende zon en in eigendom van D. Biesenbeek. Deze zoon van Psytadel 
staan, lopen of rennen. uit de merrie Vypiska werd in een prachtige conditie 
Het bleek wel weer de moeite waard te zijn. De kwaliteit van voorgesteld. 
de paarden was goed en de Nederlandse paarden konden over Met zijn unieke kleur waarvoor velen al gevallen zijn blijft 
het algemeen goed mee komen in het zware deelnemersveld. de hengst Papillon (v.Neman x Kajuscha) een aparte 
AF Mirenga (v.MM Sultan x Mirtasza) werd Silver Medal verschijning in de showring. Toch alweer 17 jaar oud 
Champion in de veulenrubriek. Dit fokproduct van Arabian behaalde hij een mooie derde plek in de rubriek hengsten 
Fantasie is bezig aan een ware zegetocht. Zo werd zij al eerder 10 jaar en ouder.
kampioen van de merrieveulens op de nationale C-show in 
West en op de Lowland Arabian Cup in Exloo (int B-show). Alle resultaten van deze show zijn terug te vinden op 
Op de Emerald Trophy (int. B-show) in Brecht won zij www.ismer-stud.com
daarnaast ook nog het overall kampioenschap van de hengst en 
merrieveulens. Zij is inmiddels in het trotse bezit van M. Baas.

Even daarna een keurige prestatie bij de tweejarige hengsten 
van Just Noyz (v.WH Justice x Spring Kantata) en Amalfi zoon 
BB Escondhio (m.FA Jada). Beiden behaalden eenzelfde aantal 
punten waarbij Just Noyz van N. Bojawal (fokker L. Lyall) als 
derde geplaatst werd vanwege een hogere score voor type. 
Vierde werd dus BB Escondhio die gefokt is door E.W. Bakker-
Berendsen en in eigendom van F. Maat. 

In de rubriek driejarige hengsten wist Nederland de tweede 
en derde plaats te bemachtigen.  K. De Graaf-Wolf zag haar 
MA Kailash (v.Kubinec x Lunara, fokker M.C. Jimmink) als 
tweede geplaatst worden, deze aansprekende schimmel heeft 
veel allure en bluf. Masud T (v.Massimo Ibn Mirokan x 
Kupona) behaalde een derde plek, ook dit charmante paard 
van P. Mulder presenteerde zich fantastisch. Maar fokker 
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De show in Ströhe was de laatste van drie weekenden achtereen show voor de 
meeste Nederlandse trainers, fokkers en andere enthousiastelingen. En het was 
alweer erg warm, 37 °C en geen zuchtje wind. 
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Door Marian van der Meulen
Met dank aan Rob den Hartog, Claudia Dijkstra, Frans Hen 
en Paulien Duijkers

Vanwege het thema van deze editie, sport, heb ik geprobeerd te 
achterhalen of er misschien bepaalde vaderlijnen uit Nazeer zijn 
voortgekomen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan 
de rensport. Dit viel overigens niet mee. Het is natuurlijk al 
behoorlijk lang geleden dat de kinderen van deze hengst op de 

pedigree daar grotendeels vandaan komen. renbaan liepen, en literatuur uit die tijd over dit specifieke 
Toen Aswan arriveerde bestond de Arabische Volbloedcollectie onderwerp bleek lastig te vinden. Misschien heeft dit iets te 
van de Tersk Stud uit goede, zeer correct gebouwde paarden diemaken met het feit dat in Nederland de rensport voor 
alleen wel wat type miste. Nu was Aswan een geschenk van Arabische Volbloeds pas echt een groter publiek bereikte na de 
de toenmalige president van Egypte Gamal Abdel Nasser aan oprichting van de DARC in 1987. Verder werd deze tak van 
president Chroesjtsjov van de USSR. Deze laatste had essentiële sport in Europa vooral in Frankrijk en Rusland serieus 
hulp gegeven bij de bouw van de Aswandam in Egypte en beoefend. 
als dank daarvoor ontving men onder andere de hengst Rafaat. 
Eenmaal aangekomen in Rusland werd hij vernoemd naar Het lijkt er dan ook op dat we vooral in de richting van de 
de dam.Tersk Stud moeten kijken als we op zoek zijn naar renpaarden 

uit die tijd. Daar is de Nazeer zoon Aswan natuurlijk enorm Het was dus geen bewuste keuze geweest om de hengst naar 
veel ingezet waardoor de betere renpaarden met Nazeer in hun de stoeterij te halen en in eerste instantie wist men zich 
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eigenlijk geen raad met deze mooie rastypische hengst die Deze laatste heeft zelf goed gekoerst op de baan, als tweejarige 
toch wel wat fouten had. Hij werd aanvankelijk dan ook won zij haar eerste grote prijs in Rusland net als haar moeder en 
maar mondjesmaat ingezet, het resultaat was echter boven alle later haar Dochter Valujevka (v.Karnaval). Haar zoon Kentauer 
verwachtingen. Hij verknoeide de paarden niet maar maakte ze Kossack (v.Marwan) was in 2009 de beste vierjarige in Polen, 

hoogbeniger, zijn volle broer Via Verdi Kossack liep in 2008 in zeven races 
gaf ze een mooi een bedrag van € 9.800,-- bij elkaar, hiervan won hij de 
hoofd en koers twee keer en werd twee maal derde. Voulu Kossack 
voegde ras en (v. Nougatin) geboren in 2007 wordt momenteel getraind in 
uitstraling toe. Polen en heeft de eerste race die ze liep direct op haar naam 
Deze veredeling geschreven. 
heeft ook zeker Vesna is ook nog eens een mooie merrie, in 2006 op 
een belangrijke 23-jarige leeftijd werd zij Kampioen van de senior merries 
rol gespeeld in op de Nationale C-show in Alkmaar.
de gekte die 

Haar volle broer Artist staat bekend als “The Iron Horse”. 
Deze naam kreeg hij op de Tersk Stud vanwege zijn bijzondere 
prestaties op de renbaan ondanks het feit dat hij door een val 

eind jaren '70 ontstond zijn schouderblad had gebroken en dit nooit helemaal goed 
rond de puur- genezen was. Geboren in '81 is hij van het A-jaar met 
Russische lijnen. Op fantastische renpaarden  zoals Argon (v.Prostor x Negar), 
Aswan komen we dan Anchar (v.Moment x Nutria), Asbest (v.Mascat x Simpatika) 
ook nog uitvoerig en het beste renpaard op de baan ooit Aspect (v.Naftalin x 
terug in één van de Patriotka). Zijn bijnaam had Artist dus dubbel en dwars 
komende edities. verdiend. 

Hij is al jaren in het bezit van actrice Susan George van 
Uit de goed presterende merrielijnen zijnde de S-lijn die Georgian Arabians en één van de weinige nog in leven zijnde 
terugvoert op Sapina, de P-lijn van Ptashka en de N-lijn van Aswan kinderen. Inmiddels 29 jaar oud is hij hard op weg zijn 
de merrie Nutria kwamen ook van Aswan goede renpaarden. 
Zoals Klarnet uit de merrie Karta, Kay uit Kamchatka en 
Piroga uit Prikhot. De merrie Stihia uit de S-lijn gaf in 
combinatie met Aswan de hengst Artist en de merrie Vesna. 
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gaf ze een mooi een bedrag van € 9.800,-- bij elkaar, hiervan won hij de 
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rond de puur- genezen was. Geboren in '81 is hij van het A-jaar met 
Russische lijnen. Op fantastische renpaarden  zoals Argon (v.Prostor x Negar), 
Aswan komen we dan Anchar (v.Moment x Nutria), Asbest (v.Mascat x Simpatika) 
ook nog uitvoerig en het beste renpaard op de baan ooit Aspect (v.Naftalin x 
terug in één van de Patriotka). Zijn bijnaam had Artist dus dubbel en dwars 
komende edities. verdiend. 

Hij is al jaren in het bezit van actrice Susan George van 
Uit de goed presterende merrielijnen zijnde de S-lijn die Georgian Arabians en één van de weinige nog in leven zijnde 
terugvoert op Sapina, de P-lijn van Ptashka en de N-lijn van Aswan kinderen. Inmiddels 29 jaar oud is hij hard op weg zijn 
de merrie Nutria kwamen ook van Aswan goede renpaarden. 
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moeder te evenaren die maar liefst 33 jaar oud werd. ingezet voor de fokkerij. 
Naast zijn goede prestaties had hij ook het mooie exterieur 

Een andere Aswan zoon die het geweldig heeft gedaan op de en type gekregen die de combinatie van Aswan op de merries 
renbaan is Plastun (m.Pika). Ook dus uit een moederlijn die van de Tersk Stud zo vaak opleverde. In 1992 leverde hem 
goede renpaarden levert. In Rusland liep hij 25 keer waarvan dit de eerste plaats op tijdens de hengstenkeuring en een 
er zes op zijn naam kwamen waaronder enkele klassiekers, acht eerste premie. 
keer werd hij tweede en vier keer derde. In de korte tijd dat Hij heeft dan ook voor een aantal mooie dochters gezorgd 
hij in het bezit was van the Kossack Stud werd hij twee maal waaronder Ber Marcanta (m.Cantata v.El Paso). In Nederland 
ingezet en won beide keren. Met zijn snelheid kon hij zelfs werd zij Nationaal jeugdkampioen en later ook nog eens 
eenvoudig meekomen met de Engelse volbloeden. Ook zijn Nationaal Kampioen in Italië. Een andere belangrijke naam
volle broer Pirit kon bogen op een succesvolle carrière. is Ber Parabola (m.Panopa v.Madkour II) die Kampioen werd 

op de grote internationale show in Baden-Baden.
Een groot deel van de Russische Volbloed Arabieren verdween 
vrij snel naar het buitenland. Vaak was Nederland alleen een Maar nog even terug naar de sport. Twee van zijn kinderen 
tussenstation en waren de paarden in feite al verkocht. Een hebben het opvallend goed gedaan op de renbaan, beide 
bekende naam is Howard Kale die enkele tientallen Arabische komen uit de merrie Moufti (v.Purper uit Norka) en zijn 
Volbloed paarden van de Tersk Stud importeerde in de gefokt door Arie van de Burg. In 1987 werd Agar's Macho 
Verenigde Staten. geboren en het jaar daarna Agar's Habi. 

De hengst Macho kwam in het bezit van mw. J.P. van der Harst 
De in 1968 geboren hengst Marsh (uit Madera) zou wel zijn voor wie hij goed zijn best heeft gedaan. Onder K. Davies 
hele leven in Nederland verblijven. In Rusland had deze hengst won hij o.a. in 1991 de 1800 m. in Duindigt. In 1992 had 
al een goede staat van dienst door vijf races te winnen en vijf hij een winsom van 5.350,- gulden op zijn naam staan door 
maal tweede en vier maal derde te worden. Ook hij werd door twee maal als vierde te eindigen en de Holland Nazeer prijs 
the Kossack Stud naar Nederland gehaald. Binnen een half jaar te winnen. 
werd hij verkocht aan Dr. Engels, die hem inschreef in het Hij had regelmatig concurrentie van zijn volle broer Agar's 
Nederlandse stamboek. Hij stond ongeveer een jaar bij hem Habi die als veulen verkocht werd aan Margje van der Starre. 
op stal en dekte enkele merries. Hierna kwam hij via the Als jong paard leek hij wat slungelig maar door de vakkundige 
Kossack Stud in handen van de heer Frans Hen. Deze heeft training van zijn eigenaresse werd het toch een echt sportpaard. 
hem jaren in zijn bezit gehad en door hem is hij opnieuw in In 1991 debuteerde hij op de 1300 m. in Duindigt en won 
de rensport uitgebracht. In eerste instantie bleef het bij een daar direct deze koers. Het bleek een veelzijdig paard die van 
zogenaamd “Arabierendagje” op Duindigt maar dit werd na 1200 tot en met 3600 m. kon winnen. Hij heeft tien jaar in 
enige tijd steeds serieuzer en jockey Clara Meltzer, die met de rensport gelopen met 93 starts, hiervan won hij er 
hem koerste, kreeg de hengst in training. 17, werd 16 keer tweede en negen keer derde. 
Zowel internationaal als nationaal (toen nog wilde-baan-races Zijn totale winsom is € 38.001,- waarvan hij het meeste bij 
genoemd omdat de DARC nog niet was opgericht) heeft hij elkaar liep in 1997 toen hij onder andere de “Grosse Preis von 
gekoerst en goed mee gedaan in de top. Zes van de koersen Europa”  won in Mannheim op de 2500 m.
wist hij zelfs op zijn naam te zetten. Later werd hij ook 
nog ingezet voor langeafstandritten en zadelrubrieken die Ongetwijfeld zullen er nog veel meer paarden met 
hij ook verschillende keren wist te winnen. Nazeer-bloed zijn die goede resultaten hebben behaald op 

de renbaan. Hij heeft wereldwijd natuurlijk zoveel invloed 
Op 19-jarige leeftijd werd Marsh verkocht aan de familie gehad dat je al snel een paard over het hoofd ziet. 
Duijkers van de Berkenhof Stud die hem met name hebben Toch meen ik dat we met een aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid kunnen vaststellen dat er geen belangrijke 
vaderlijnen voor de rensport uit deze hengst zijn ontstaan. 
De goed presterende paarden kan men steeds weer terugvoeren 
op bepaalde merrielijnen, al zal daar altijd discussie over 
mogelijk blijven. 

Nazeer blijft echter onmiskenbaar één van de belangrijkste 
vaderdieren en wereldwijd heeft hij een ongelofelijke mooie 
bijdrage geleverd aan de fokkerij van het Arabisch Volbloed 
paard maar niet speciaal voor de rensport.

In het volgend magazine gaan we nog één keer terug naar de 
Verenigde Staten waar ook Nazeer-zoon Ansata Ibn Halima 
zijn stempel heeft gedrukt.
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Op 1 augustus waren de Nederlandse Arabieren voor de tweede keer uitgenodigd in België 

voor een Internationale Dressuurwedstrijd. 

INTERNATIONALE 

VOOR ARABIEREN, 

DRESSUURWEDSTRIJD 
LANAKEN

Door Annelieke Stoop

Deze vond wederom plaats tijdens de 
mooie show, het Egyptian Event Europe 
in Lanaken, op de prachtige 
accommodatie van Slot Pietersheim. 
Deze wedstrijd telt mee voor de 
Interland Nederland-België 2010, 
waarvan de Nederlandse wedstrijd 
verreden wordt tijdens het AVS 
Sportweekend te Sint-Oedenrode 9 
en 10 oktober. Er was een goed 
deelnemersveld maar helaas waren er 
ook dit jaar maar weinig Nederlandse 
deelnemers. Op deze wedstrijden waren 
er ook halfbloeden te vinden. 
De Belgische deelneemster die met 
hun halfbloed lid zijn van de DAP, 
mogen ook deelnemen aan de Interland. 
De Nederlanders die zijn afgereisd naar Lanaken hebben 
super gepresteerd! 

De proef E7 werd gewonnen door de Belgische deelneemster 
Roxane van der Merckt met Herakles met een score van 
65,26%. Vierde in deze proef werd de Nederlandse 
deelneemster Dionne Willeks met El Bahidi (v.Hlayyil 
Ramadan) met een score van 56,32%. In de proeven E5, A7 
en A6 deden de andere Nederlandse deelnemers mee die met de 
kopprijzen naar huis gingen. De proef E5 werd gewonnen door 

Annelieke Stoop met Amira Lazize (v.Poker) met 
de hoogste dagscore van 68,10%. De proef A7 
werd gewonnen door Nadine Koo met Najjar 
(v.Khidar) met een score van 65,91%. Tweede in 
deze proef werd Annelieke Stoop met Amira 
Lazize met een score van 64,55% en derde werd 
Karin de Graaf met Rector's Aristocrates 
(v.Extreme) met een score van 64,09%. De proef 
A6 werd gewonnen door Karin de Graaf met 
Rector's Aristocrates met een score van 64,76% en 
tweede werd Nadine Koo met Najjar met een 
score van 64,29%. 

Annelieke Stoop met Amira Lazize

Nadine Koo met Najjar 

Karin de Graaf met 
Rector's Aristocrates 
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Naast zijn goede prestaties had hij ook het mooie exterieur 
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nog ingezet voor langeafstandritten en zadelrubrieken die Ongetwijfeld zullen er nog veel meer paarden met 
hij ook verschillende keren wist te winnen. Nazeer-bloed zijn die goede resultaten hebben behaald op 
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In het volgend magazine gaan we nog één keer terug naar de 
Verenigde Staten waar ook Nazeer-zoon Ansata Ibn Halima 
zijn stempel heeft gedrukt.
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Op 1 augustus waren de Nederlandse Arabieren voor de tweede keer uitgenodigd in België 

voor een Internationale Dressuurwedstrijd. 

INTERNATIONALE 

VOOR ARABIEREN, 

DRESSUURWEDSTRIJD 
LANAKEN

Door Annelieke Stoop

Deze vond wederom plaats tijdens de 
mooie show, het Egyptian Event Europe 
in Lanaken, op de prachtige 
accommodatie van Slot Pietersheim. 
Deze wedstrijd telt mee voor de 
Interland Nederland-België 2010, 
waarvan de Nederlandse wedstrijd 
verreden wordt tijdens het AVS 
Sportweekend te Sint-Oedenrode 9 
en 10 oktober. Er was een goed 
deelnemersveld maar helaas waren er 
ook dit jaar maar weinig Nederlandse 
deelnemers. Op deze wedstrijden waren 
er ook halfbloeden te vinden. 
De Belgische deelneemster die met 
hun halfbloed lid zijn van de DAP, 
mogen ook deelnemen aan de Interland. 
De Nederlanders die zijn afgereisd naar Lanaken hebben 
super gepresteerd! 

De proef E7 werd gewonnen door de Belgische deelneemster 
Roxane van der Merckt met Herakles met een score van 
65,26%. Vierde in deze proef werd de Nederlandse 
deelneemster Dionne Willeks met El Bahidi (v.Hlayyil 
Ramadan) met een score van 56,32%. In de proeven E5, A7 
en A6 deden de andere Nederlandse deelnemers mee die met de 
kopprijzen naar huis gingen. De proef E5 werd gewonnen door 

Annelieke Stoop met Amira Lazize (v.Poker) met 
de hoogste dagscore van 68,10%. De proef A7 
werd gewonnen door Nadine Koo met Najjar 
(v.Khidar) met een score van 65,91%. Tweede in 
deze proef werd Annelieke Stoop met Amira 
Lazize met een score van 64,55% en derde werd 
Karin de Graaf met Rector's Aristocrates 
(v.Extreme) met een score van 64,09%. De proef 
A6 werd gewonnen door Karin de Graaf met 
Rector's Aristocrates met een score van 64,76% en 
tweede werd Nadine Koo met Najjar met een 
score van 64,29%. 

Annelieke Stoop met Amira Lazize

Nadine Koo met Najjar 

Karin de Graaf met 
Rector's Aristocrates 
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DE  10 
VRAGEN AAN:
REG MULDER

het Shereik virus geïnfecteerd. Fantastische paarden, allemaal 1. Kunt u zich even voorstellen?
Reg Mulder, 46 jaar, sinds 1999 actief in de endurance. een eigen willetje maar ook heel betrouwbaar. Ze laten zich 
In mijn jeugd altijd tussen de tuigpaarden gezeten maar nooit niet dwingen maar als je het netjes vraagt gaan ze voor je door 
paard gereden. Toen mijn vrouw een eigen paard kocht ben ik het vuur.
ook gaan lessen met het idee om af en toe eens samen in het 
bos te kunnen gaan rijden. Inmiddels hebben we 4 paarden en 3. Welke bloedlijnen spreken u het meeste aan?

We hebben inmiddels een driejarige merrie van Sheikan Star rijden er ook nog 5 regelmatig bij. Samen hebben we lange tijd 
uit een Nizjni kleindochter. Beide bloedlijnen hebben diverse de endurance verslaggeving voor de Paardenkrant gedaan. 
goede endurance paarden gebracht. Sinds dit voorjaar schrijf ik voor het AVS Magazine over 
Ons dametje neemt een hele bijzondere plaats in omdat we de endurance. 
haar van Joan Eikelboom hebben gekocht toen die naar 
Namibië emigreerde. Ze zal in de toekomst in de endurance 2. Wat is uw betrokkenheid met het Arabische Volbloedpaard 

en hoe is dat zo gekomen? uitgebracht gaan worden maar we willen er ook nakomelingen 
Mijn echtgenote besloot in 1999 om met haar Gelderse merrie van hebben. Het idee is om de Gelderse merrie als draagmoeder 
endurance te gaan rijden. De eerste keer dat ik mee ging was te laten functioneren. Het liefst zou ik dan Persik bloed willen 
ik direct gegrepen door de sport en besloot om toch een eigen gebruiken. 
paard aan te schaffen. Het is uiteindelijk een half arabier 
geworden. Deze merrie was het bewijs dat kruisingen vaak 4. Fokt u met een bepaald doel voor ogen en hoe probeert u 

dat te bereiken?moeilijker zijn dan Volbloed Arabieren. Ik heb er van alles 
Als klein jochie liep ik altijd tussen de tuigpaarden en als ik één mee beleefd, van niet willen lopen tot van wild enthousiasme 
ding mee heb gekregen is het dat mensgerichte paarden een veel 30 kilometer niet te houden. Hoewel ik er ook met goed 
betere kans hebben niet achter de koelkastdeur te eindigen. gevolg FEI wedstrijden mee heb kunnen rijden was ze voor 
Het lijkt vaak mooi om een paard met veel eigen wil en het serieuze werk niet geschikt. 
expressie te hebben maar ik geef de voorkeur aan paarden Een aantal jaren geleden ben ik door Helene Baayen met 
die de leiding van de mens als prettig ervaren. Karakter staat 
dus op nummer één, correcte bouw en bewegen op twee en 
drie. Om te kunnen beslissen moet je dus de hengst en ook 
nakomelingen in levende lijve meemaken. 

5. Hoe bepaalt U welke hengst het beste geschikt is voor een 
bepaalde merrie?
Ik snap best dat de fokkerij nu eenmaal meer op hengsten 
gericht is omdat daar makkelijker veel nakomelingen 
beschikbaar komen. Ik vind de merrie veel belangrijker ook 
omdat zij in de eerste maanden mede het karakter van een 
veulen vorm geeft. Hengsten en merries moeten eigenlijk 
beide gepresteerd hebben in de sport. Belangrijkste vind ik 
bij beide correcte bouw en beenwerk.

6. Welke wedstrijdtak vindt u het leukste met het Arabisch 
Volbloed Paard?
Om naar te kijken vind ik de rensport fantastisch. De kracht 
en snelheid blijft een adrenaline kick. Om te doen wordt het 
toch de endurance, niet vanwege de wedstrijden maar vooral 
vanwege de uren training die je samen met het paard mag 
doorbrengen. Vooral als we naar onbekend terrein, zoals 
Luxemburg, gaan om te trainen dan gaan de oortjes erop 
en is het puur genieten.

7. Wat is het mooiste / leukste moment dat u ooit heeft 
meegemaakt met de paarden?
De afgelopen winter heb ik heerlijk in de zon door het bos 
kunnen galopperen over besneeuwde paden waar alleen nog 
maar wat wild overheen gelopen had. We hadden de paarden 
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op sneeuwbeslag en kalkoenen gezet 
en konden heerlijk buiten rijden. 

8. Hebt u wel eens specifieke 
karakterproblemen meegemaakt met 
paarden en hoe heeft u deze 
opgelost?
Paarden spiegelen heel vaak ons 
gedrag. Uiteindelijk hadden de 
problemen te maken met mijn eigen 
gedrag en bleek alles veel makkelijker 
op te lossen dan ik dacht.

9. Wat zou u anders willen zien 
binnen de Arabierenwereld en / of 
het AVS? Hoe zou u dat veranderen?
Ik zou graag zien dat in de fokkerij 
de correcte bouw van de Arabier als 
gebruikspaard een grotere rol gaat 
spelen. Te vaak merk ik dat men er 10. Tot slot: welke goede raad zou u de jeugdleden van het 
van uit gaat dat iedere Arabier in de endurance bruikbaar is. AVS willen meegeven?
Dat veroorzaakt teleurstellingen bij de eigenaren en ook Heb geen haast om iets te bereiken maar leer te luisteren naar 
paardenleed. Verder mag een goed gebouwd sportpaard ook je paard om het tempo te kunnen volgen dat het dier aangeeft 
best meer kosten dan de prijzen die nu af en toe in de markt prettig te vinden.
zie. Ik denk dat daar voor iedereen winst te behalen is. 

avs magazine

THEO HELDENS 
VOOR

A-KADER ALPE D’HUEZ

KWALIFICEERT 
ZICH 

IN 

Door Theo Heldens

Dit jaar besloten twee 
Nederlandse combinaties zich te 
wagen aan de twee maal 70 km 
(CEI2*), regerend Nederlands 
kampioen Lisette van Druenen 
met haar NRPS-geregistreerde 
Escapade II (v.Desitg de Pau ox) 
en Theo Heldens met zijn AVS-
ruin D-Prodigy (v.Primo ox). 
Met een gemiddelde snelheid van 
13.10 km/u voltooiden Lisette en 
Theo en hun paarden de zware 
tweedaagse wedstrijd over 140 km 
door de bergen. Zij eindigden 
respectievelijk als zevende en 
achtste in een veld van twintig 
deelnemers. Hier volgt een 
persoonlijk verslag van Theo 
Heldens.

Bij Alpe d'Huez denkt men over het algemeen aan wielrennen, 
mountainbiken, wandelen of skiën. Dat er ook een internationale 
endurancewedstrijd wordt gereden, is maar bij weinig mensen bekend. 
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hoogtevrees.Wij vertrokken drie dagen van te voren, zodat de paarden twee 
De laatste rondes bestond uit het beklimmen van DE ALP. rustdagen hadden om bij te komen van de reis. Wel hebben 
De grooms moesten hier met de gondel naar beneden omwe elke dag een staprit gemaakt om de omgeving en de route  
 hun werk te verrichten. Daarna begon voor de paarden een te verkennen. Zo konden we proeven aan het klimmen en 
klim van enkele kilometers omhoog, soms zo steil dat de dalen en de diepe ravijnen van honderden meters diep als je 
paarden bij elke pas een stukje omlaag schoven.langs je paard omlaag keek. 
In de tweede ronde heb ik een stuk langs Prody meegelopen 
maar moest soms op handen en voeten klimmen. Daarna Gedurende de wedstrijd zijn we met zijn drieën samen 
wist ik ook hoe hard de paarden hier moeten werken, respect.achteraan vertrokken en hebben de paarden in een rustige draf 

en stap de eerste berg opgeleid. Het gebied werd steeds mooier 
In het laatste stuk naar de finish begonnen de paarden uit maar ook ruiger met vaak smalle paadjes en diepe dalen erlangs. 
zichzelf te galopperen toen ze de luidsprekers hoorden. We kwamen stukken weide met af en toe een moerassige 
Met de oortjes naar voren stoven we beiden naar de finish, bodem tegen of meertjes waar je omheen moest 
we moesten nog even kijken waar die nu was gebleven, met erlangs een stenige bodem, vol met dikke keien. 
want tijdens de laatste ronde was die nog verzet om een Ook bevatte het parcours hard stromende riviertjes waar we 
eindsprint mogelijk te maken.door moesten die zo'n kabaal maakten dat we ze al van ver 

konden horen stromen. Naarmate de rit vorderde geraakten 
Een heerlijk gevoel om met zo'n wedstrijd te kunnen finishen! we zelfs boven de boomgrens over paden die rond bergen 
Daarna goedgekeurd te worden is echt kicken en toen we slingeren langs de eeuwige sneeuw met prachtige vergezichten 
hoorden dat Lisette zevende was en ik achtste met 13,1 km/uur, over de Alpen. 
waren we helemaal in de wolken. De prijsuitreiking was op 
het podium van de tour de France in een deftig restaurant In de eerste ronde waren er al zes paarden zonder ruiter 
met als afsluiting een heerlijk galadiner. terug gekeerd naar het wedstrijd terrein. Twee van de ruiters 
Dit was een geweldige belevenis.waren gewond waarvan er één werd opgehaald met de 

traumahelikopter. 
Dat is best beangstigend als je daar langs rijdt en die ruiters 
op het parcours ziet liggen, maar we zijn doorgegaan in 
ons eigen veilige tempo. Barek van Lisette heeft steeds voorop 
gelopen met al zijn ervaring in bergachtig gebied, en Prody 
bleef vlak achter hem lopen en kreeg steeds meer vertrouwen. 
Na een tijdje ging hij, net als Barek op de strook gras langs 
de weg lopen aan de kant van het ravijn. Als ruiter moet je 
dan veel vertrouwen in je paard hebben en al helemaal geen 
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hoogtevrees.Wij vertrokken drie dagen van te voren, zodat de paarden twee 
De laatste rondes bestond uit het beklimmen van DE ALP. rustdagen hadden om bij te komen van de reis. Wel hebben 
De grooms moesten hier met de gondel naar beneden omwe elke dag een staprit gemaakt om de omgeving en de route  
 hun werk te verrichten. Daarna begon voor de paarden een te verkennen. Zo konden we proeven aan het klimmen en 
klim van enkele kilometers omhoog, soms zo steil dat de dalen en de diepe ravijnen van honderden meters diep als je 
paarden bij elke pas een stukje omlaag schoven.langs je paard omlaag keek. 
In de tweede ronde heb ik een stuk langs Prody meegelopen 
maar moest soms op handen en voeten klimmen. Daarna Gedurende de wedstrijd zijn we met zijn drieën samen 
wist ik ook hoe hard de paarden hier moeten werken, respect.achteraan vertrokken en hebben de paarden in een rustige draf 

en stap de eerste berg opgeleid. Het gebied werd steeds mooier 
In het laatste stuk naar de finish begonnen de paarden uit maar ook ruiger met vaak smalle paadjes en diepe dalen erlangs. 
zichzelf te galopperen toen ze de luidsprekers hoorden. We kwamen stukken weide met af en toe een moerassige 
Met de oortjes naar voren stoven we beiden naar de finish, bodem tegen of meertjes waar je omheen moest 
we moesten nog even kijken waar die nu was gebleven, met erlangs een stenige bodem, vol met dikke keien. 
want tijdens de laatste ronde was die nog verzet om een Ook bevatte het parcours hard stromende riviertjes waar we 
eindsprint mogelijk te maken.door moesten die zo'n kabaal maakten dat we ze al van ver 

konden horen stromen. Naarmate de rit vorderde geraakten 
Een heerlijk gevoel om met zo'n wedstrijd te kunnen finishen! we zelfs boven de boomgrens over paden die rond bergen 
Daarna goedgekeurd te worden is echt kicken en toen we slingeren langs de eeuwige sneeuw met prachtige vergezichten 
hoorden dat Lisette zevende was en ik achtste met 13,1 km/uur, over de Alpen. 
waren we helemaal in de wolken. De prijsuitreiking was op 
het podium van de tour de France in een deftig restaurant In de eerste ronde waren er al zes paarden zonder ruiter 
met als afsluiting een heerlijk galadiner. terug gekeerd naar het wedstrijd terrein. Twee van de ruiters 
Dit was een geweldige belevenis.waren gewond waarvan er één werd opgehaald met de 

traumahelikopter. 
Dat is best beangstigend als je daar langs rijdt en die ruiters 
op het parcours ziet liggen, maar we zijn doorgegaan in 
ons eigen veilige tempo. Barek van Lisette heeft steeds voorop 
gelopen met al zijn ervaring in bergachtig gebied, en Prody 
bleef vlak achter hem lopen en kreeg steeds meer vertrouwen. 
Na een tijdje ging hij, net als Barek op de strook gras langs 
de weg lopen aan de kant van het ravijn. Als ruiter moet je 
dan veel vertrouwen in je paard hebben en al helemaal geen 
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