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W te meer dat er veel interesse is voor uitleg over het exterieur van 
onze Arabische volbloeden. Het is dan ook zeker leerzaam om 
eens van een koppel juryleden te horen hoe zij te werk gaan. 
Met het einde van het jaar in zicht is het ook een moment om 
terug te kijken en nieuwe plannen te maken. Gezien de 
economische situatie waren er zorgen of er genoeg deelnemers 
zouden zijn voor onze shows en wedstrijden, gelukkig bleek dit 
onterecht. Het ziet er naar uit dat we voor het aankomend jaar 
ook weer kunnen rekenen op drie regionale shows in Noord, 
West en Zuid. Uiteraard wordt de Lowland Arabian cup ook 
weer georganiseerd en de Tulip Cup is weer terug van 
weggeweest.
In de afgelopen maanden heeft de Commissie van gebruik ook 
niet stilgezeten. Zij hebben hun oor te luister gelegd bij de 
bezoekers van het Arabisch Volbloed forum om erachter te 
komen wat er eventueel anders of beter kan. Met deze 
informatie in hun achterhoofd hebben ze mooie activiteiten en 
wedstrijden gepland met aandacht voor zoveel mogelijk 
disciplines.  
Naast de geboorte van de veulens is er dus weer genoeg moois 
om naar uit te kijken in 2011. Wij wensen u een fijne kerst toe 
en een voorspoedig 2011.

Wintertijd
Door de meeste paardenliefhebbers wordt dit niet gezien als de 
leukste tijd van het jaar. De kou, de nattigheid, ook het trainen 
van de paarden is niet altijd even vanzelfsprekend, zeker niet 
voor de minder gelukkigen die geen binnenbak tot hun 
beschikking hebben. Voor de sportievelingen onder ons wordt 
op deze ongemakken nog ingegaan in een interessant artikel. 
Toch heeft dit seizoen ook zijn charmes, na een oproep om ons 
winterse foto's te sturen op het Arabisch Volbloed forum 
hebben we echt prachtige plaatjes ontvangen! Allen hartelijk 
dank daarvoor, een deel daarvan is terug te vinden in het 
magazine.
In deze editie staat ook een verslag van de fokkerijdag die bij 
Arabian Fantasie is gehouden. Het was weer zeer geslaagd. Uit 
de grote opkomst en het enthousiasme van de leden bleek eens 
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HENGSTENGALA-RUBRIEK NATIONAL
CHAMPIONSHIP SHOW 2010

In 2010 is de hengstenkeuring zoals wij hem jaren hebben gekend, veranderd. 
De hengsten worden nu met veel meer persoonlijke aandacht van een Nederlands 
jurykorps tijdens de premiekeuringen op 74 punten lineair gescoord. Waar voorheen 
de hengstenkeuring en het hengstengala voldoende paarden opleverde om een mooie 
dag te vullen bleek alleen voor gala niet voldoende animo. 

Door Gideon Reisel Ster- en het Keurpredikaat van deze hengst in ontvangst 
Foto’s Jan Kan nemen. Een geweldige prestatie voor deze jonge kanjer.

De diepbruine KAS Valdes was de volgende in de rij. Deze 5-
Derhalve is er vanaf heden op de jaarlijkse National jarige hengst van mevr. Biesenbeek is een correcte Psytadelzoon 
Championship Show een speciale galarubriek voor hengsten uit Piligrimdochter Vypiska en een uitstekend voorbeeld hoe 
met minimaal een 3e exterieurpremie en/of een een hengst kan verbeteren met de jaren. Dit jaar heeft hij zich 
prestatiepredikaat. Ook is er een voorziening voor hengsten met opgewaardeerd van een derde naar een dikke tweede 
een buitenlandse registratie; Indien eigenaren van buitenlandse exterieurpremie! Een grote bravourige hengst met veel 

Arabische uitstraling. Een krachtige en tactmatige beweger die 
een lust voor het oog is. Ook fokker Ad Kuijf mag trots zijn op 
dit uitstekende fokproduct. 
De Kossack Stud presenteerde vervolgens Aranik Kossack. Deze 
solide allrounder is altijd een welkome verschijning op 
hengstenevenementen. Altijd hoog scorend voor zowel rastype 
als beweging op shows, is Aranik nu ook onder het zadel te 
bewonderen, wat hij zeer braaf oppakt. Fokker en eigenaar Rob 
Den Hartog kon een greep doen naar de microfoon van de 
omroep om in zijn welbekende stijl Aranik in het zonnnetje te 
zetten.
Vervolgens kon Chris van Schalkwijk weer aan de bak met de 
ruim bewegende MA Kailash. Deze Kubinec zoon gefokt door 
de familie Jimmink, uit hun veel te jong overleden Lunara is dit 
jaar als 3- jarige dekhengst met stip binnengekomen op een 
dikke tweede premie en oogt al zeer volwassen voor zijn leeftijd. 
Deze schimmelhengst is al vroeg wit en heeft een geweldige 
Arabische uitstraling. Eigenaresse Karin de Graaf-Wolf mag dan 
ook meer dan tevreden zijn met deze belofte voor de toekomst.
Aansluitend werd ons MM Sultan gepresenteerd. Deze 
meervoudige nationale- en internationale showkampioen van 
vader Kubay Khan, is een bekende verschijning. Hij toonde 

hengsten bereid zijn om hun hengst aan dezelfde 
veterinaire- en DNA eisen te laten voldoen, gelijk aan de 
Nederlandse goedgekeurde dekhengsten, dan zijn ook zij 
welkom op het AVS hengstengala. Dit jaar was daar ook 
een prima voorbeeld van terug te vinden, maar daarover 
straks meer. 
Het spits van het gala werd afgebeten door de 
Seniorkampioen en Best of Show van de National C Show 
West te Raalte, AV Montoya. Deze, door het AVS met een 
dikke eerste premie goedgekeurde WH Justice zoon uit 
een Balatonmoeder, is een rijzende ster bij het AVS. Met 
een rastypisch hoofd, een fantastische hals en uitmuntende 
bewegingen is deze imposante vos een lust voor het oog, 
met allure voorgebracht door trainer en eigenaar Erik 
Dorssers van Bluebell Arabians en een aanwinst voor 
Nederland. Josje en Erik mochten op deze dag ook nog het 
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Toen was het de beurt aan de “buitenlander”. 
Weliswaar gefokt door en nog steeds in 
eigendom van Arabian Fantasie, staat de 
donkere vos A.F. Umoyo van de recent 
overleden Nadir I op Duits papier. Toch 
hebben Chris en Abigail de moeite genomen 
om deze compacte hengst te laten keuren 
volgens AVS dekhengstennorm met goed 
gevolg. Hiermee kon hij niet alleen maar 
deelnemen aan dit gala maar ook het 
fokpredikaat Preferent van het AVS in 
ontvangst nemen. Wij hopen dat hun goede 
voorbeeld goed doet volgen. Het publiek 
genoot van de terugkeer van deze jonge hengst 
in de Nederlandse showring en A.F. Umoyo 
beloonde dat met soepele en krachtige 
bewegingen als een overduidelijke Arabische 
verschijning.
De grote verassing van het gala was de 
comeback van legende Kubay Khan. Deze 
Kubinec zoon die eerder twee jaar ter dekking 
heeft gestaan bij Arabian Fantasie, heeft 
uitmuntende nakomelingen achtergelaten op 
Nederlandse bodem. In 2008 ontving hij bij 
verstek het Elite predikaat, gebaseerd op slechts 
twee jaar aan fokproducten, wat met recht een 

legendarische prestatie genoemd mag worden. Nu terug van 
weggeweest, werd Kubay Khan onder luid applaus ontvangen 
door het enthousiaste publiek. Zijn ouderwetse imponerende 
verschijning was een lust voor het oog en wij hopen nog lang 
van hem te kunnen genieten. Als beloning mochten Chris en 
Abigail het Sterprdikaat voor Kubay Khan in ontvangst nemen 
voor het in het verleden behalen van drie successievelijk eerste  
premies op de hengstenkeuring, waarvoor alsnog onze 
felicitaties!
Daarmee werd een succesvol hengstengala besloten en willen 
wij diegenen die zoveel moeite hebben gedaan om deze 

zich buitengewoon en lijkt op dit moment in bloei van zijn galarubriek tot een succes te maken hartelijk danken. Hopelijk 
leven. Deze extreme beweger is gefokt uit twee Elite ouders en volgend jaar nog meer animo voor deelname aan de hand maar 
heeft zelf al het predikaat Preferent verdiend op basis van zijn ook zeker hopen dan ook weer wat hengsten onder het zadel te 
eigen nakomelingen. Niet alleen moest eigenaar en trainer mogen aanschouwen.
Chris van Schalkwijk voor MM 
Sultan nog twee andere van hengsten 
voorbrengen, ook hierna zouden er 
nog drie hengsten volgen die of in 
eigendom of in training zijn bij fok- 
en trainingstal Arabian Fantasie. Een 
behoorlijk staaltje 
uithoudingsvermogen dus, waarvoor 
chapeau! 
Chris kreeg hierna A.F. Cupido, ook 
een Kubay Khanzoon, in de handen 
gedrukt. Deze hengst beweegt ruim 
en krachtig met zijn sierlijk gebouwde 
lijf en heeft misschien wel de mooiste 
paardenoortjes van Nederland! Gefokt 
en getraind door Arabian Fantasie 
zelf, is deze goede vererver een op en 
top Arabier met meerdere showtitels 
op zijn naam.

AV Montoya

KAS Valdes

Aranik Kossack

Kubay Khan

A.F. Umoyo
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KORTE BERICHTEN
geven aan het stamboekkantoor? 
Verder zult u een studbook online vinden waar het Wij willen alle hengstenhouders met een dekboek voor 2010 eraan 
gehele stamboekregister in verwerkt zit met herinneren dat de dekboeken uiterlijk 31 december 2010 
zoekmogelijkheden en doorlinken naar nakome-ingeleverd moeten zijn. Tevens vragen wij u om te controleren 
lingen, uitslagen en predikaten. Daarmee komen of eventuele nog niet uitgeschreven dekbonnen zijn verwerkt. 
toekomstige gedrukte boeken te vervallenNiet alleen op te laat ingeleverde dekboeken staat een boete, 
Een online hengstenboek is nu ook een feit. Alle ook achteraf aangevraagde dekbonnen worden behandeld gelijk 
hengsten die een licentie hebben aangevraagd in als een te laat ingeleverd dekboek en kost dit jaar € 117,90.
het betreffende jaar, zullen verschijnen in het 
hengstenoverzicht. Weer een stukje extra pro-
motie voor hengsten die voldoen aan de jaarlijkse 
licentie- en dekhengstvoorwaarden van het AVS.Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe 
Tenslotte zijn uitslagen van alle shows in ons AVS website. Niet alleen wordt deze in een nieuw grafisch jasje 
bestand en alle verschillende predikaten-gestoken, maar ook interactiviteit en uitgebreide koppelingen 
overzichten compleet op te roepen. Wij hopen met de diverse overzichten zal een ieder een luxere ervaring geven.
dat deze nieuwe opzet u kan bekoren. Uiteraard Zo zal er een ledenpagina zijn waar u al uw eigen paarden en hun 
is commentaar altijd welkom. Stuur een mailtje prestaties, stamboom en nakomelingen kunt bekijken en tevens 
naar het stamboekkantoor en we zullen u altijd kunt u vanaf 2011 online inschrijven voor shows en keuringen 
van een antwoord voorzien.om de administratie voor u en voor ons te vergemakkelijken!

Inloggen doet u initieel met uw AVS lidnummer en uw postcode. 
Let op: de postcode is tussen de cijfers en de letters gescheiden met 

In navolging van onze oproep is er een serieuze een spatie dus een voorbeeld login is: 
reactie gekomen op een doorstart van show West Lidnummer: 23   Wachtwoord: 4567 AB 
in 2011. De families Salleveldt en Van den Na het inloggen kunt u het wachtwoord wijzigen naar een andere 
Hoogenband hebben zich bereid verklaard om voorkeur. Controleert u a.u.b. ook uw gegevens of deze kloppen. 
dit op te willen pakken en weer terug te keren Om in te kunnen schrijven moet er een emailadres zijn ingevoerd. 
naar de drafbaan te Alkmaar. Meer info zal Indien er geen emailadres vermeld wordt, of deze niet meer klopt 
staan in het eerste magazine van 2011!wilt u dan zo vriendelijk zijn om het nieuwe emailadres door te 

INLEVEREN DEKBOEKEN

INGEBRUIKNAME NIEUWE AVS WEBSITE 
EIND DECEMBER 2010

SHOW WEST 2011

27 februari Dressuurwedstrijd, Didam 19 juni DAWRA Clinic Horsemanship
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In navolging van besluiten genomen door de Algemene € 25,- bedragen en komen dán pas ten laste van de 
Ledenvergadering van mei 2010, zullen nieuwgeboren aanvrager. Wanneer de directe mutatietest voor CA ter 
veulens tegelijkertijd met de DNA controle op het ouderschap, beschikking komt hopen wij ook die voor ditzelfde 
getest worden op eventueel dragerschap van genetische aantrekkelijke tarief aan te kunnen aanbieden, echter e.e.a. 
DNA mutaties waarvan toestemming is ontvangen van is afhankelijk van de licentierechten die hiervoor gevraagd 
de ALV 2010. zullen worden. 
Besloten is dat deze controle het SCID dragerschap en, indien 
er een directe mutatie test beschikbaar zou zijn, het CA Voordelen van deze regeling zijn:
dragerschap meegenomen zou worden en dat de uitslag in het - Het zal niet in het paspoort zichtbaar zijn wat de status 
paardenpaspoort terug te vinden zou zijn. Ook was overeen van het dragerschap is, maar alleen dat er op bepaalde 
gekomen dat hiervoor extra kosten zouden moeten worden mutaties getest is, hetgeen betekent dat de uitslag 
doorberekend aan de eigenaar van het veulen wanneer deze niet beschikbaar is;
aantoonbaar “free by parentage” is. - De drempel is erg laag voor eigenaar of koper van het 
Die directe mutatietest voor CA is binnenkort wel al mogelijk paard om de uitslag  op te vragen (alleen mogelijk via de 
in de USA maar is nog steeds niet vrijgegeven voor derden. eigenaar), want tijd en kosten zijn minimaal;
Tevens hebben zich nieuwe mogelijkheden aangediend die een  - Indien u niet geïnteresseerd bent in de uitslag omdat het 
verhoogde discretie omtrent de uitslag en geen automatische niet een fokdier betreft, of omdat u weet dat de ouders 
kostenverhoging met zich meebrengen door middel van een geen dragers zijn van de betreffende mutatie, worden er 
aantrekkeijke afspraak die wij hebben kunnen maken met ons ook geen extra kosten gemaakt;
DNA onderzoekslaboratorium van Haeringen te Wageningen. - Er hoeven en worden geen “Free by Parentage” 

verklaringen meer afgegeven;
T.a.v. veulens zal het besluit tot testen nader order als volgt - Het stamboek ontvangt jaarlijks, ongeacht het aantal 
worden nagekomen: opgevraagde uitslagen, een anoniem dragerschaps-
- Alle veulens, geboren vanaf 1 januari 2011 zullen tijdens percentage van de totale groep veulens van het betreffende 

de ouderschapscontrole ook worden getest op het drager- jaar, om zo trends in het dragerschap van de verschillende 
schap van SCID. Mocht later in het jaar alsnog de directe DNA mutaties in kaart te brengen.
mutatietest voor CA beschikbaar komen, dan zal deze 
vanaf dat moment automatisch meegenomen worden; Het betreft hier een proefperiode tot medio mei 2011. Wij 

- Voor deze bulk test zijn initieel geen extra kosten zullen de voortgang hiervan rapporteren op de ALV van 2011. 
verschuldigd; Aldaar hopen wij ook meer te kunnen vertellen aangaande 

- Op de DNA sticker in het paspoort zal slechts melding verdere visie t.a.v. deze materie in de toekomst waar steeds 
worden gemaakt dat het dier “SCID:  Tested”  en t.z.t. meer middelen ter beschikking komen om de fokkers te 
CA: “Tested” is; ondersteunen in hun keuzes.

- De uitslag van hetgeen in het paspoort vermeld staat als Tevens is besloten op de j.l. ALV dat alle hengsten voorafgaand aan 
 “Tested”, wordt discreet bewaard bij van Haeringen en de verstrekking van een deklicentie m.i.v. 2011 niet alleen getest 

is op verzoek van de eigenaar via het AVS kantoor moeten zijn op SCID, maar ook op CA. Daar de verwachting is 
opvraagbaar; dat de directe mutatietest binnenkort in de USA mogelijk zal zijn, 

- Kosten van de uitslag van de SCID test zal voorlopig ca. zal dit besluit gewoon van toepassing zijn voor dekseizoen 2011.

Op de oude vertrouwde locatie van het Hippisch Centrum wij u naar onze website 
te Deurne zal deze ouderwets gezellige ECAHO B show weer www.tulipcup.com 
doorgang vinden op 7 en 8 mei 2011. De organisatie hoopt Tot ziens in Deurne!
op een enthousiast deelnemersveld, gulle sponsors en een 
volle bak met toeschouwers! Ook zal er een knus marktplein Families Kuijf, Smarius 
worden opgezet met een beperkt aantal plaatsen voor en Reisel
standhouders. Standhouders kunnen nu al contact opnemen 
om een plekje te reserveren. Voor alle informatie verwijzen 

Nieuwe regeling verplicht testen op dragerschap van genetische DNA Mutaties in 2011

De kogel is door de kerk! De Tulip Cup Deurne gaat een 
doorstart maken in 2011!  
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Zo was er een stand die werd bemand met hulp van Marjo stond Soraya beide dagen in de aaibox. De familie Leeggangers 
Hoogenbosch en Sunniva Hoekstra. De laatste kreeg haar bracht zaterdag Sinai al Ray mee. Deyonta Flash Twilight had 
moeder zo enthousiast dat zij ook een hele dag achter de stand haar in een mooi Oosters gewaad aan de hand tijdens de 
heeft gestaan. Ook was er iedere dag ruimte voor een demonstratie en met de rassenparade.
demonstratie van ongeveer een half uur en deden er twee 
paarden aan de rassenparade mee. Wat waren we trots op deze paarden, vooral tijdens de 

rassenparades. Het is niet niks met ongeveer veertig paarden 
Yvonne Theunissen en Nib Ducrin Star, die voor de in een bak met vlaggen, omroepster en een klappend publiek. 
gelegenheid door Nibble Star Stables drie dagen beschikbaar Daar waar vele paarden alle kanten op sprongen stonden deze 
was gesteld kwamen in een ren-outfit in de baan en lieten en dappere Arabische paarden keurig stil op de middenlijn. 
passant ook nog even zien hoeveel snelheid een renarabier nog Er waren zelfs mensen die zich afvroegen of we de paarden 
kan maken op een betrekkelijk korte afstand in een 20x40 bak. “iets gegeven hadden” want deze Volbloeds waren wel erg mak! 

Kortom ons prachtige ras heeft een goede indruk gemaakt. Sandra Boogaard bracht op vrijdag Farrasha mee die de hele 
Alle belangstelling en het grote aantal bezoekers heeft het dag in de box aan de stand heeft gestaan en in Oosters kostuum 
AVS doen besluiten volgend jaar nog meer aandacht te met het rassendefilé mee liep. Rene Palland en haar C.R. Soraya 
besteden aan Horse Event, het is absoluut “the place to be” verzorgden zowel de zaterdag als de zondag een kur op muziek 
om een stamboek te promoten.en namen in oosterse outfit deel aan de rassenparade. Tevens 

De stand, opgebouwd door demonstratie in Oosters kostuum. Hierna konden de kinderen 
Pieter en Ine Stoop zag er met deze Oosterse paarden en prinsessen op de foto. Hier werd 
fantastisch uit. De inmiddels door vele kinderen en hun ouders enthousiast gebruik van 
bekende Bedoeïenentent was gemaakt.
opgezet en versierd met 
allerlei authentieke kleding en Deze dames en hun paarden waren ook degene die tijdens 
tuig. Ook hingen er prachtige Arabische show in de hoofdring later op de dag als eerste in 
schilderijen, wandkleden en de baan kwamen. Zij werden opgevolgd door de dressuur 
foto's. Bovendien konden de amazones Karin de Wolf met haar Rector's Aristocrates en 
bezoekers genieten van een Nadine Koo met Najjar. Samen met de western gereden 
kopje “Arabische” thee en een Scorpio met Krista Sterrenburg lieten zij zien hoe veelzijdig 
olijfje meeprikken. Dit het Arabische Volbloedpaard is.
leverde dan ook een derde Eigenaresse Janet Lam leende haar paard AB Salina uit aan 
prijs op in de categorie Yvonne Theunissen, zodat deze in ren-outfit kon laten zien 
mooiste stand. dat ook de rensport beoefend wordt door het Arabische 

Volbloedpaard.
De eerste keer dat “onze” 
Arabische Volbloeden in actie Hierna werd de ring vrij gemaakt voor een viertal hengsten:
kwamen was in een kleinere De prachtige vliegenschimmel Papillon, in eigendom van 
ring. Rene Palland met haar Arabian Fantasie, werd voorgebracht door Chris van Schalk-
C.R. Soraya, Debby Pieren's wijk. Ook heeft Papillon de hele dag in de aaibox bij de stand 
FS Bengal Bay gereden door gestaan, hij trok veel bekijks van het publiek en gaf helemaal 
Masja Habraken en niets om alle drukte om zijn stal heen. Hij was een perfect 
Annelieke Stoop met Ysabella voorbeeld om aan een groot publiek te laten zien dat een 
F verzorgden een Arabisch Volbloed ook een fantastisch familiepaard kan zijn.

8

HORSE EVENT 2010

EQUIRIENCE 2010
KANDIDATENSELECTIE 2011JURYCURSUS 

Terwijl een groot gedeelte van de liefhebbers van het Arabische Volbloed paard in Ermelo 
zich vergaapten aan de kampioenen op de Nationale Keuring, vond in Deurne voor de 
10e keer het Horse Event plaats. Dit drie dagende durende evenement trekt gemiddeld 
zo'n 30.000 bezoekers.

Ieder jaar vindt in november in de Brabant Hallen het evenement Equirience (voorheen 
Paard en Koets) plaats. Het is inmiddels traditie dat ook het AVS zich daar presenteert met 
een stand en een aantal demonstraties. 

De bruine KAS Valdes, eigenaresse Danielle Biesenbeek, werd vragen van bezoekers over ons ras te beantwoorden.
voorgebracht door Gijs Sallevelt en liet zich weer van zijn beste 
kant zien en was in mooie conditie. Alkan, de donkere Op zondag werd de aaibox gevuld door FA Barkay. Barkay is in 
koffievos in eigendom van Jo Vodde, kwam in de baan met eigendom van Linda van ’t Slot. 
Yvonne van de Weide. Deze hengst liet met veel bluf en Ook lieten Linda en Barkay tijdens de rassenparade er geen 

overtuiging zijn twijfel over bestaan dat een Arabisch Volbloed heel goed is in te 
elastische spannen. Als volleerd menpaard liet Barkay zich tussen de 
bewegingen zien andere paarden en aanspanningen door in het rond sturen. Dit 
Flaxman's Rabdan,  terwijl Barkay nog maar een jaar geleden voor het eerst kennis 
van Flaxman maakte met werk voor de wagen. Een voorbeeld voor het goede 
Arabians werd karakter van de Arabische Volbloed.
voorgebracht door 
zijn vaste Alle deelnemers en vrijwilligers, hartelijk bedankt voor jullie 
begeleider Peter inzet!
Wilms. Rabdan 
genoot zichtbaar 
van het applaus en 
danste door de 
ring.
Deze vier hengsten 
streden om de eer, 
het publiek kon 

door middel van applaus hun favoriet kiezen. De zwarte 
Flaxman's Rabdan ontving het hardste applaus en werd 
aangewezen als publiekslieveling.
Tijdens deze demonstratie werd meer verteld over de paarden 
en hun begeleiders door onze eigen Adrie van de Velde. 
Namens het bestuur was Marianne Dijkman in de AVS stand 
aanwezig, om samen met Sandra Boogaard en Ine Stoop alle 

Het AVS heeft behoefte aan een beperkt aantal nieuwe tot € 4000,- over een periode van drie jaar. Dit omvat het 
juryleden. AVS-selectietraject, de Nederlandse jurycursus van de Koepel 

Fokkerij, nationaal en internationaal proefjureren en Voorheen werden jurycursussen op eigen initiatief gedaan, de 
uiteindelijk een examen als ECAHO jurylid. cursus werd toen nog georganiseerd door de PVV/PVE.  Deze 
De cursus van de Koepel Fokkerij zal zijn selectie in oktober taak is nu echter gedelegeerd naar de Koepel Fokkerij, het 
van 2011 houden en de opleiding zal ongeveer twee maanden overkoepelende orgaan van alle vanuit de overheid erkende 
duren met een afsluitend examen in januari 2012 waarna een paardenstamboeken in Nederland, residerend onder het 
proefperiode gaat beginnen. Dit betekent dat u in 2013 voor ministerie LNV.  Ook nieuw is dat het stamboek tegenwoordig 
het eerst in aanmerking kunt komen om op regionaal niveau verantwoordelijk wordt gehouden voor de kandidaten die zij 
autonoom te mogen jureren.aanbieden. Daarnaast zullen de niet geringe kosten voor het 

opleidingstraject voor rekening komen van de cursist, een Bent u zeer geïnteresseerd en goed gemotiveerd en vindt u dat 
succesvol verloop is dus voor beide partijen van belang. Dit het iets voor u is dan kunt u zich aanmelden door een mailtje 
heeft ons doen besluiten een voortraject op te zetten waarmee te sturen naar het stamboekkantoor via info@arabier.com 
wij in staat zijn de meest geschikte kandidaten te selecteren. De sluitingsdatum voor aanmelding is 14 februari a.s. en wij 

verwachten de eerste selectiedag te houden medio maart 2011Criteria die voor de initiële selectie zullen worden gehanteerd 
zijn motivatie, een goede basiskennis van de interne- en externe 
anatomie van paarden in het algemeen en uiteraard van het 
Arabische Volbloedpaard in het bijzonder.  Daarnaast zullen 
andere vaardigheden worden afgewogen zoals mondelinge 
vaardigheid, talent en een redelijke kennis van de Engelse taal. 
Het is de intentie om die criteria op locatie theoretisch en 
praktisch te toetsen, verdeeld over een aantal dagen.
Er is plek voor maximaal zes kandidaten die wij begeleiding 
kunnen bieden in voorbereiding op de selectie  en cursus van 
de Koepel Fokkerij in Nederland. De selectie van het AVS zal 
zich er dus op richten om (hooguit) zes kandidaten in het 
begeleidingstraject op te nemen.
De totale kosten voor dit traject worden geschat op € 3.000,- 

Nadine Koo 
met Najjar

Karin de Wolf met Rector's Aristocrates
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Zo was er een stand die werd bemand met hulp van Marjo stond Soraya beide dagen in de aaibox. De familie Leeggangers 
Hoogenbosch en Sunniva Hoekstra. De laatste kreeg haar bracht zaterdag Sinai al Ray mee. Deyonta Flash Twilight had 
moeder zo enthousiast dat zij ook een hele dag achter de stand haar in een mooi Oosters gewaad aan de hand tijdens de 
heeft gestaan. Ook was er iedere dag ruimte voor een demonstratie en met de rassenparade.
demonstratie van ongeveer een half uur en deden er twee 
paarden aan de rassenparade mee. Wat waren we trots op deze paarden, vooral tijdens de 

rassenparades. Het is niet niks met ongeveer veertig paarden 
Yvonne Theunissen en Nib Ducrin Star, die voor de in een bak met vlaggen, omroepster en een klappend publiek. 
gelegenheid door Nibble Star Stables drie dagen beschikbaar Daar waar vele paarden alle kanten op sprongen stonden deze 
was gesteld kwamen in een ren-outfit in de baan en lieten en dappere Arabische paarden keurig stil op de middenlijn. 
passant ook nog even zien hoeveel snelheid een renarabier nog Er waren zelfs mensen die zich afvroegen of we de paarden 
kan maken op een betrekkelijk korte afstand in een 20x40 bak. “iets gegeven hadden” want deze Volbloeds waren wel erg mak! 

Kortom ons prachtige ras heeft een goede indruk gemaakt. Sandra Boogaard bracht op vrijdag Farrasha mee die de hele 
Alle belangstelling en het grote aantal bezoekers heeft het dag in de box aan de stand heeft gestaan en in Oosters kostuum 
AVS doen besluiten volgend jaar nog meer aandacht te met het rassendefilé mee liep. Rene Palland en haar C.R. Soraya 
besteden aan Horse Event, het is absoluut “the place to be” verzorgden zowel de zaterdag als de zondag een kur op muziek 
om een stamboek te promoten.en namen in oosterse outfit deel aan de rassenparade. Tevens 

De stand, opgebouwd door demonstratie in Oosters kostuum. Hierna konden de kinderen 
Pieter en Ine Stoop zag er met deze Oosterse paarden en prinsessen op de foto. Hier werd 
fantastisch uit. De inmiddels door vele kinderen en hun ouders enthousiast gebruik van 
bekende Bedoeïenentent was gemaakt.
opgezet en versierd met 
allerlei authentieke kleding en Deze dames en hun paarden waren ook degene die tijdens 
tuig. Ook hingen er prachtige Arabische show in de hoofdring later op de dag als eerste in 
schilderijen, wandkleden en de baan kwamen. Zij werden opgevolgd door de dressuur 
foto's. Bovendien konden de amazones Karin de Wolf met haar Rector's Aristocrates en 
bezoekers genieten van een Nadine Koo met Najjar. Samen met de western gereden 
kopje “Arabische” thee en een Scorpio met Krista Sterrenburg lieten zij zien hoe veelzijdig 
olijfje meeprikken. Dit het Arabische Volbloedpaard is.
leverde dan ook een derde Eigenaresse Janet Lam leende haar paard AB Salina uit aan 
prijs op in de categorie Yvonne Theunissen, zodat deze in ren-outfit kon laten zien 
mooiste stand. dat ook de rensport beoefend wordt door het Arabische 

Volbloedpaard.
De eerste keer dat “onze” 
Arabische Volbloeden in actie Hierna werd de ring vrij gemaakt voor een viertal hengsten:
kwamen was in een kleinere De prachtige vliegenschimmel Papillon, in eigendom van 
ring. Rene Palland met haar Arabian Fantasie, werd voorgebracht door Chris van Schalk-
C.R. Soraya, Debby Pieren's wijk. Ook heeft Papillon de hele dag in de aaibox bij de stand 
FS Bengal Bay gereden door gestaan, hij trok veel bekijks van het publiek en gaf helemaal 
Masja Habraken en niets om alle drukte om zijn stal heen. Hij was een perfect 
Annelieke Stoop met Ysabella voorbeeld om aan een groot publiek te laten zien dat een 
F verzorgden een Arabisch Volbloed ook een fantastisch familiepaard kan zijn.
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HORSE EVENT 2010

EQUIRIENCE 2010
KANDIDATENSELECTIE 2011JURYCURSUS 

Terwijl een groot gedeelte van de liefhebbers van het Arabische Volbloed paard in Ermelo 
zich vergaapten aan de kampioenen op de Nationale Keuring, vond in Deurne voor de 
10e keer het Horse Event plaats. Dit drie dagende durende evenement trekt gemiddeld 
zo'n 30.000 bezoekers.
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overtuiging zijn twijfel over bestaan dat een Arabisch Volbloed heel goed is in te 
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Flaxman's Rabdan,  terwijl Barkay nog maar een jaar geleden voor het eerst kennis 
van Flaxman maakte met werk voor de wagen. Een voorbeeld voor het goede 
Arabians werd karakter van de Arabische Volbloed.
voorgebracht door 
zijn vaste Alle deelnemers en vrijwilligers, hartelijk bedankt voor jullie 
begeleider Peter inzet!
Wilms. Rabdan 
genoot zichtbaar 
van het applaus en 
danste door de 
ring.
Deze vier hengsten 
streden om de eer, 
het publiek kon 

door middel van applaus hun favoriet kiezen. De zwarte 
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Tijdens deze demonstratie werd meer verteld over de paarden 
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Het AVS heeft behoefte aan een beperkt aantal nieuwe tot € 4000,- over een periode van drie jaar. Dit omvat het 
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zich er dus op richten om (hooguit) zes kandidaten in het 
begeleidingstraject op te nemen.
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Djemma) van Willem Koet, gereden door Carmer Römer aan samen of Ainhoa 
de start. Depozit kon goed bij de voorste groep blijven, al had Rayon d'Or (Ainhoa 
Carmen in de 3e vetgate wat extra tijd genomen om Depozit Shakliris x Radiada) en 
extra te laten eten om weer wat op te laden. Een hele goede Brainnag G (Marwan x 
beslissing, hierdoor reden ze de wedstrijd uit en werden 15e Nympha), het laatste 
met 15,37 km/uur, en super mooie prestatie. Op de afstand paard is vroeger van 
voor de 8 jarigen, 160 km, deed nog een Nederlandse Jannet geweest dus dat 
combinatie mee. Angela Jonkman en Bayan Bin Bora reed fijn samen, ze 
(BKA IL Nero x Bora) vielen helaas in de 1e vetgate uit wegens werden 14 en 15e met 
kreupelheid. een gemiddelde 

snelheid van 15,28 Ook op 20 augustus werd de Nederlandse wedstrijd in 
km/uur. Hekkensluiter Kootwijkerbroek verreden, Kootwijkerbroek kent twee edities, 
op deze afstand was de eerste is tevens ook de eerste wedstrijd in het Nederlandse 
Helene Baaijen met seizoen, de tweede is altijd in augustus, een prachtige wedstrijd 
Leshiek (Shereik x om te rijden met mooie plaatjes van bloeiende heide onderweg!  
Alieska) met 15,17 Met fijn weer kwam een redelijk aantal mensen aan de start 
km/uur.  Op de 100 km reden vier Nederlanders mee, waarvan voor de afstanden van 34, 54 en 88 km. In de klasse 1 was de 
alleen Janet Lam een Arabisch Volbloed reed, zij was de laatste beste Arabier van Monique Rensen, zij bracht Daway (Tabak 
deelnemer die goed finishte  op deze afstand: 15e met 13,91 x Djevoesjka) naar een 2e plaats. Op de 11e plaats kwam 
km/uur samen met haar paard AB Salina (Marwan x Speedy V Dimitria Coljee met Sharifa Qameli ST (Altis del Sol x 
Kossack) op hun eerste gezamenlijke CEI wedstrijd.Chata DA). Davyenne Theunissen bracht Hinde (v.Araf El 

Maklouf ) naar een 15e plaats. Op de 54 km komen we twee In Nederland was ook dit weekend een endurancewedstrijd, 
bekenden tegen die al vele wedstrijden gereden hebben met op 29 augustus in het noorden van het land. Ondanks de voor 
goed resultaat: 1e plaats was voor Helene Baaijen met Leshiek  velen wat grotere reisafstand was de wedstrijd vol, wat erg fijn 
(Shereik x Alieska) en de 2e plaats voor Liselore van Zetten met was voor de organisatoren. Helaas werd wel slecht weer 
Kain (Sheikan Star x Hamasa Fasiha). Als 7e eindigde Theo voorspeld en bleek dit ook te kloppen: de wedstrijd in Wateren 
Heldens met de jonge Binte Estada (Milak AA x CA Estada), deed zijn naam eer aan…  In de klasse 1 over 29,5 km was de 
een jonge merrie die hij in training had voor Amber Leylayan. beste Arabier El Sa'Irah (Ganimed x Elana Salam), deze jonge 
In de klasse 3 over 87 km werd Caro de Boer met Raiyah merrie werd 5e met haar ervaren ruiter Jeanne Linnewever. 
(Nizjni x Kristy) vlak na de 11-jarige Bas Beckers op Draver- 7e werd Annelies de Boer-Warmerdam met Gerda's Joy 
Arabier kruising Joker R, die zij begeleidde. (Chantal`s Alcazar x Anjelka) en 9e werd Yannick Rademaker 

met Kumar G (v.Vatican). In de klasse 2 over 51 km werd Els 28 augustus ging een redelijk grote Nederlandse vertegen-
Franken met Zahir 4e, zij reden samen met Tineke Brouwer en woordiging naar Tessenderloo (België) voor een nieuw 
Insjallah's Wazir (Markema x Amala) die dus 5e werden, 7e opgezette CEI wedstrijd over 100 (CEI*) of 120 km (CEI**).  
werd Davyenne Theunissen met Hinde(v.Araf El Maklouf ).Onder andere de 

Endurance Youngsters Alle Nederlandse en grote buitenlandse wedstrijden lijken wel 
maakten hier opwachting samen te vallen qua weekenden. Ook dit weekend van 11 
voor hun eerste CEI**. september: Ginkelse Heide in Otterlo met drie afstanden, en 
Helaas ging het dit keer één van de meest prestigieuze wedstrijden op de internationale 
niet zo goed als bij hun kalender: Florac in de Cevennen (Frankrijk). Aangezien deze 
vorige internationale wedstrijd volgende jaar het toneel is voor het EK kwamen er 
wedstrijd en haalde geen dit jaar al veel ruiters aan de start, waaronder een heel aantal 
van deze jonge talenten Nederlanders.  Carmen Römer nam NRPS-er Luna R mee, 
de finish. Ook een aantal nog een NRPS vertegenwoordiger was Escapade II (stalnaam 
andere Nederlanders Barek) van Lisette van Druenen. Beiden reden helaas deze 
hadden moeite met de zware wedstrijd niet uit. Overige paarden waren Volbloed 
120 km. Helaas werd Arabier: Jannet van Wijk reed haar meest ervaren paard Latino 
Carmer Römer op de (Shaklainhoa x Lattifah), helaas vielen zij, net als Barbara 
finish afgekeurd en miste Peterse met Pachinco (Narx x Penzjina), uit tijdens de 
zij daardoor haar 1e wedstrijd. Voor Theo Heldens met zijn zeer goed presterende 
plaats. Andere jonge paard D-Prodigy (Primo x Dolce Vita) kwam de 
Nederlanders reden de wedstrijd tot een goed einde, zij werden 58e van de 182 (!!!) 
CEI** wel uit, Yvonne combinaties in 13,33 km/uur. Ook Anita Lamsma reed de 
van der Velde werd 7e wedstrijd goed uit met Satarov (Dosator x Savanna) zij werden 
met haar nieuwe troef 71 (en laatste; 39% van de deelnemers reed de wedstrijd uit) 
Joy Jochie (Arabah met 12,34 km/uur. Om een idee te geven hoe zwaar deze 
Abbah x PH Te Era) met wedstrijd is: de hoogste berg is Mont Aigoual van 1600 m 
de indruk-wekkende hoog, in 1 ronde moeten de combinaties van ongeveer 900 m 
snelheid van 19,02 hoog klimmen om de top te bereiken (en uiteraard ook weer 
km/uur. Jannet van Wijk afdalen). De winnaar reed 17,59 km per uur!
en Daphne Sloots reden De wedstrijd in Otterlo werd met prima weer verreden, al was 

Het vorige overzicht sloot af met de warme wedstrijd in Laag Soeren. Pas een 
paar weken later werden weer Nederlandse en internationale wedstrijden verreden. 

I
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ENDURANCE 2010: 
TOT JULI EINDE SEIZOEN

Stein met Shakira Al Jarra (Lil Sham x Hamasa Fasiha) beiden Door Esther Groen
afgekeurd op kreupelheid in het laatste stuk van de rit. 
De 120 km had drie Nederlandse deelnemers, twee met een In Nederland werd op 24 juli een wedstrijd verreden in klasse 1 
Volbloed Arabier, en één kruising Arabier/Achal Teke. (30 km) en klasse 2 (63 km). Soest is een redelijk pittige 
De laatste, gereden door Carmen Römer won, 4e werd Riki's wedstrijd met wat mulle stukken zand en het deelnemersveld 
Macho Man (Drug x Skalica) gereden door Jeanne Linnewever viel een beetje tegen, wat een tendens leek te zijn in de 
met 14,77 km/uur.  Ondanks twee valpartijen werden wedstrijden dit jaar. In de klasse 1 waren niet heel veel 
Faoud Zaazouz en Bayan Bin Bora (BKA IL Nero x Bora) Arabische Volbloeds hoog geëindigd. De beste was Gerda's Joy 
7e in 13,54 km/uur.(Chantal`s Alcazar x Anjelka) van Annelies de Boer-
Wederom een nationale en een internationale wedstrijd in het Warmerdam op de 7e plaats, 16e werden Melisa Huysman en 
(lange) weekend van 5 t/m 8 augustus. Het weekend begint Silroos' Lysander (La Mirage x Vree's Silroos BB). De klasse 2 
met het EK voor Young Riders en Junioren op 5 augustus. was ook vrij mager qua Arabische paarden, daar werd Marga 
Dit kampioenschap werd verreden over 120 km en voor Boots met Nikko (v.Nikel)7e. 
Nederland kwamen Yara de Boer met Sumaya G (Monitor x We vermelden in dit verslag de eerste drie Arabische paarden 
Sand by Themenes) en Jarmila Lakeman met Czarownica LB per klasse. Alle uitslagen zijn zoals altijd te vinden op de 
(Afganistan x Czorna) aan de start. In dit laatste jaar bij de website van de KNHS endurance vereniging, die overigens 
Young Riders wilden ze met alle in eerdere jaren opgedane het bezoeken eens waard is want deze is volledig vernieuwd: 
ervaring een strak resultaat neerzetten. Helaas werd Czarownica www.endurancevereniging.nl 
LB op de 3e vetgate kreupel bevonden en stopte dit EK voor Hetzelfde weekend werd een goed bezochte wedstrijd bij de 
hun hier. Yara en Sumaya G reden de wedstrijd uit met een Oosterburen verreden. In Nettersheim was een CEI* en ** 
mooie 25e plaats in 16,12 km/uur. Op de zaterdag werden wedstrijd over 90 km en 120 km. Deze wedstrijd was het 
de andere afstanden verreden, men kon deelnemen op 80 km, internationale debuut voor de zogenoemde “Endurance 
120 km en 160 km. Op de CEI* deden Suzanne van Rijswijk Youngsters”, een initiatief van Fam. Lamsma en Fam. de Boer 
en Yordan (v.Alexander ) mee, zij haalden een 12e plaats in om jonge talentvolle combinaties te ondersteunen. Twee van 
10,02 km/uur. Op de CEI** van 120 km reden Yvonne van der deze Youngsters rijden een Arabisch Volbloed. Allen kwamen 
Velde en Joy Escobar (Kais x Shimala) naar een 4e plaats met netjes aan de finish van de 90 km voor Young Riders, 1e werd 
14,36 km/uur. De CEI*** 160 km bracht 2 jonge Nederlandse Marijke Visser met Amalaswintha (Alexander x Lady Amal), 
paarden Luna R (NRPS) en Eenhoorn's Dahman (Oostervelds 2e met tevens de Best Condition prijs werd Joyce van den Berg 
Marzas x Nefisa des Camards) aan de start. De negenjarige met Bas De Cardonne (Barour de Cardonne x Bochnia), 
Luna met haar geroutineerde ruiter Carmen Römer, werd de 3e YR reed een NRPS-er: Fenne Koppenol met Valesco. 
2e en kreeg de prestigieuze Best Condition prijs. Voor Dahman Op de 90 km voor senioren deden drie Nederlanders mee, twee 
was het de eerste 160 km in zijn achtjarige leven, ook hij met een Volbloed Arabier. Helaas waren Chantal Palfenier met 
wordt gereden door een zeer ervaren amazone: Marly van Ba'kesh (Barour de Cardonne x Gaza Ibn Tazratt) en Nanke 
Ditshuyzen. Zij reden naar een hele mooie 6e plaats met 
13,69 km/uur.
In Nederland werd een hele speciale wedstrijd verreden: de 
enige tweedaagse wedstrijd die Nederland heeft. In het vorige 
blad heeft u er al iets over kunnen lezen dus hier kort even de 
goed presterende Arabieren. Op de twee x 53 km werd Karin 
de Ruiter met Azju (Azmiraff x Plamajud) 1e, Monique de 
Vocht werd 5e met Laliesk Star. Op de twee x 80,5 km werd 
Helene Baaijen 1e met Nib Karaskan Star (Sheikan Star x 
Agar's Haracha). Op de eendaagse 80,5 km werd Lorena 
Hospers 1e met Kain (Sheikan Star x Hamasa Fasiha), 
de 6e plaats was voor Barq Madjied Star (Agar's Habi x 
Nusada) gereden door Yvonne Overes, de 7e plaats ging naar 
Danielle Kölling met Cortez Libertad (Louro x CA Joya). 
Op de 120 km wist helaas geen combinatie te finishen.
Op 20 augustus werd het prestigieuze WK voor jonge 
endurance paarden traditioneel weer in Compiegne (Frankrijk) 
verreden. De afstand voor zevenjarige ging over 120 km. 
In Frankrijk doen alle toekomstige toppers mee met deze 
wedstrijd en voor Nederland kwam Depozit (Parusnik x Barq Madjied Star  van Yvonne Overes

Marly van Ditshuyzen met 
Eenhoorn’s Dahman

Djilan Boelen met Lightning Rose QA aka Bliksem 
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voor de 8 jarigen, 160 km, deed nog een Nederlandse Jannet geweest dus dat 
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alleen Janet Lam een Arabisch Volbloed reed, zij was de laatste beste Arabier van Monique Rensen, zij bracht Daway (Tabak 
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met Kumar G (v.Vatican). In de klasse 2 over 51 km werd Els 28 augustus ging een redelijk grote Nederlandse vertegen-
Franken met Zahir 4e, zij reden samen met Tineke Brouwer en woordiging naar Tessenderloo (België) voor een nieuw 
Insjallah's Wazir (Markema x Amala) die dus 5e werden, 7e opgezette CEI wedstrijd over 100 (CEI*) of 120 km (CEI**).  
werd Davyenne Theunissen met Hinde(v.Araf El Maklouf ).Onder andere de 

Endurance Youngsters Alle Nederlandse en grote buitenlandse wedstrijden lijken wel 
maakten hier opwachting samen te vallen qua weekenden. Ook dit weekend van 11 
voor hun eerste CEI**. september: Ginkelse Heide in Otterlo met drie afstanden, en 
Helaas ging het dit keer één van de meest prestigieuze wedstrijden op de internationale 
niet zo goed als bij hun kalender: Florac in de Cevennen (Frankrijk). Aangezien deze 
vorige internationale wedstrijd volgende jaar het toneel is voor het EK kwamen er 
wedstrijd en haalde geen dit jaar al veel ruiters aan de start, waaronder een heel aantal 
van deze jonge talenten Nederlanders.  Carmen Römer nam NRPS-er Luna R mee, 
de finish. Ook een aantal nog een NRPS vertegenwoordiger was Escapade II (stalnaam 
andere Nederlanders Barek) van Lisette van Druenen. Beiden reden helaas deze 
hadden moeite met de zware wedstrijd niet uit. Overige paarden waren Volbloed 
120 km. Helaas werd Arabier: Jannet van Wijk reed haar meest ervaren paard Latino 
Carmer Römer op de (Shaklainhoa x Lattifah), helaas vielen zij, net als Barbara 
finish afgekeurd en miste Peterse met Pachinco (Narx x Penzjina), uit tijdens de 
zij daardoor haar 1e wedstrijd. Voor Theo Heldens met zijn zeer goed presterende 
plaats. Andere jonge paard D-Prodigy (Primo x Dolce Vita) kwam de 
Nederlanders reden de wedstrijd tot een goed einde, zij werden 58e van de 182 (!!!) 
CEI** wel uit, Yvonne combinaties in 13,33 km/uur. Ook Anita Lamsma reed de 
van der Velde werd 7e wedstrijd goed uit met Satarov (Dosator x Savanna) zij werden 
met haar nieuwe troef 71 (en laatste; 39% van de deelnemers reed de wedstrijd uit) 
Joy Jochie (Arabah met 12,34 km/uur. Om een idee te geven hoe zwaar deze 
Abbah x PH Te Era) met wedstrijd is: de hoogste berg is Mont Aigoual van 1600 m 
de indruk-wekkende hoog, in 1 ronde moeten de combinaties van ongeveer 900 m 
snelheid van 19,02 hoog klimmen om de top te bereiken (en uiteraard ook weer 
km/uur. Jannet van Wijk afdalen). De winnaar reed 17,59 km per uur!
en Daphne Sloots reden De wedstrijd in Otterlo werd met prima weer verreden, al was 

Het vorige overzicht sloot af met de warme wedstrijd in Laag Soeren. Pas een 
paar weken later werden weer Nederlandse en internationale wedstrijden verreden. 
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ENDURANCE 2010: 
TOT JULI EINDE SEIZOEN

Stein met Shakira Al Jarra (Lil Sham x Hamasa Fasiha) beiden Door Esther Groen
afgekeurd op kreupelheid in het laatste stuk van de rit. 
De 120 km had drie Nederlandse deelnemers, twee met een In Nederland werd op 24 juli een wedstrijd verreden in klasse 1 
Volbloed Arabier, en één kruising Arabier/Achal Teke. (30 km) en klasse 2 (63 km). Soest is een redelijk pittige 
De laatste, gereden door Carmen Römer won, 4e werd Riki's wedstrijd met wat mulle stukken zand en het deelnemersveld 
Macho Man (Drug x Skalica) gereden door Jeanne Linnewever viel een beetje tegen, wat een tendens leek te zijn in de 
met 14,77 km/uur.  Ondanks twee valpartijen werden wedstrijden dit jaar. In de klasse 1 waren niet heel veel 
Faoud Zaazouz en Bayan Bin Bora (BKA IL Nero x Bora) Arabische Volbloeds hoog geëindigd. De beste was Gerda's Joy 
7e in 13,54 km/uur.(Chantal`s Alcazar x Anjelka) van Annelies de Boer-
Wederom een nationale en een internationale wedstrijd in het Warmerdam op de 7e plaats, 16e werden Melisa Huysman en 
(lange) weekend van 5 t/m 8 augustus. Het weekend begint Silroos' Lysander (La Mirage x Vree's Silroos BB). De klasse 2 
met het EK voor Young Riders en Junioren op 5 augustus. was ook vrij mager qua Arabische paarden, daar werd Marga 
Dit kampioenschap werd verreden over 120 km en voor Boots met Nikko (v.Nikel)7e. 
Nederland kwamen Yara de Boer met Sumaya G (Monitor x We vermelden in dit verslag de eerste drie Arabische paarden 
Sand by Themenes) en Jarmila Lakeman met Czarownica LB per klasse. Alle uitslagen zijn zoals altijd te vinden op de 
(Afganistan x Czorna) aan de start. In dit laatste jaar bij de website van de KNHS endurance vereniging, die overigens 
Young Riders wilden ze met alle in eerdere jaren opgedane het bezoeken eens waard is want deze is volledig vernieuwd: 
ervaring een strak resultaat neerzetten. Helaas werd Czarownica www.endurancevereniging.nl 
LB op de 3e vetgate kreupel bevonden en stopte dit EK voor Hetzelfde weekend werd een goed bezochte wedstrijd bij de 
hun hier. Yara en Sumaya G reden de wedstrijd uit met een Oosterburen verreden. In Nettersheim was een CEI* en ** 
mooie 25e plaats in 16,12 km/uur. Op de zaterdag werden wedstrijd over 90 km en 120 km. Deze wedstrijd was het 
de andere afstanden verreden, men kon deelnemen op 80 km, internationale debuut voor de zogenoemde “Endurance 
120 km en 160 km. Op de CEI* deden Suzanne van Rijswijk Youngsters”, een initiatief van Fam. Lamsma en Fam. de Boer 
en Yordan (v.Alexander ) mee, zij haalden een 12e plaats in om jonge talentvolle combinaties te ondersteunen. Twee van 
10,02 km/uur. Op de CEI** van 120 km reden Yvonne van der deze Youngsters rijden een Arabisch Volbloed. Allen kwamen 
Velde en Joy Escobar (Kais x Shimala) naar een 4e plaats met netjes aan de finish van de 90 km voor Young Riders, 1e werd 
14,36 km/uur. De CEI*** 160 km bracht 2 jonge Nederlandse Marijke Visser met Amalaswintha (Alexander x Lady Amal), 
paarden Luna R (NRPS) en Eenhoorn's Dahman (Oostervelds 2e met tevens de Best Condition prijs werd Joyce van den Berg 
Marzas x Nefisa des Camards) aan de start. De negenjarige met Bas De Cardonne (Barour de Cardonne x Bochnia), 
Luna met haar geroutineerde ruiter Carmen Römer, werd de 3e YR reed een NRPS-er: Fenne Koppenol met Valesco. 
2e en kreeg de prestigieuze Best Condition prijs. Voor Dahman Op de 90 km voor senioren deden drie Nederlanders mee, twee 
was het de eerste 160 km in zijn achtjarige leven, ook hij met een Volbloed Arabier. Helaas waren Chantal Palfenier met 
wordt gereden door een zeer ervaren amazone: Marly van Ba'kesh (Barour de Cardonne x Gaza Ibn Tazratt) en Nanke 
Ditshuyzen. Zij reden naar een hele mooie 6e plaats met 
13,69 km/uur.
In Nederland werd een hele speciale wedstrijd verreden: de 
enige tweedaagse wedstrijd die Nederland heeft. In het vorige 
blad heeft u er al iets over kunnen lezen dus hier kort even de 
goed presterende Arabieren. Op de twee x 53 km werd Karin 
de Ruiter met Azju (Azmiraff x Plamajud) 1e, Monique de 
Vocht werd 5e met Laliesk Star. Op de twee x 80,5 km werd 
Helene Baaijen 1e met Nib Karaskan Star (Sheikan Star x 
Agar's Haracha). Op de eendaagse 80,5 km werd Lorena 
Hospers 1e met Kain (Sheikan Star x Hamasa Fasiha), 
de 6e plaats was voor Barq Madjied Star (Agar's Habi x 
Nusada) gereden door Yvonne Overes, de 7e plaats ging naar 
Danielle Kölling met Cortez Libertad (Louro x CA Joya). 
Op de 120 km wist helaas geen combinatie te finishen.
Op 20 augustus werd het prestigieuze WK voor jonge 
endurance paarden traditioneel weer in Compiegne (Frankrijk) 
verreden. De afstand voor zevenjarige ging over 120 km. 
In Frankrijk doen alle toekomstige toppers mee met deze 
wedstrijd en voor Nederland kwam Depozit (Parusnik x Barq Madjied Star  van Yvonne Overes

Marly van Ditshuyzen met 
Eenhoorn’s Dahman

Djilan Boelen met Lightning Rose QA aka Bliksem 
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de route wel modderig vanwege de regen in de weken ervoor. een kindje!). Zij wonnen dit WK met 21,07 km per uur!
Afstanden op deze wedstrijd waren 35 km, 63,5 km en 95 km. Oktober is de laatste wedstrijd maand in Nederland en West 
Het aantal deelnemers viel ook hier wat tegen, maar op de Europa. Op 10 oktober werd Katwijk verreden, hier werd  
laatste dagen schreven toch nog genoeg mensen zich in. naast de 30 en 66 km rit ook een korte klasse 2 van 44 km 
Tevens werd de route deels uitgehaald dus de aanloop was niet aangeboden. Een welkome aanvulling op deze traditioneel 
makkelijk, gelukkig ging alles op de dag zelf prima. In de klasse zware wedstrijd. In de klasse 1 was de beste Arabier op de 
1 werden Davyenne Theunissen en Hinde (v.Araf El Maklouf ) 4e plek te vinden, Dimitria Coljee reed Sharifa Qamelist ST 
2e, 10e werden Scarlet van der Woude en Nadir (Starino x (v.Altis del Sol). Silvia van der Veen werd 5e met AF Thabay 
Nanette). Roos Hoogeveen werd 13e met Esploratore (Gaspar (Kubay Khan x AF Antha) en 11 werd Heidi Witjes met 
x Emarilla). In klasse 2 was het beste Arabische paard en Magnum Opus One (CE Magnum x SA Natsarah). Op de 
tevens nr 1 wederom Kain (Sheikan Star x Hamasa Fasiha) 44 km was de beste Arabier nr 2: Moragh Akhdhar (Mendoza's 
met Liselore van Zetten. Marga Boots werd 5e met Nikko Moreno x Agar's Haracha Star) gereden door Esther Groen. 
(v.Nikel). Klasse 3 had vijf deelnemers waarvan maar twee de Liselore van Zetten werd 4e met Kain (Sheikan Star x Hamasa 

finish haalden. Fasiha) en de 6e plaats was voor Barq Madjied Star (Agar's 
De 2e plaats Habi x Nusada) en Yvonne Overes. 
werd opgeëist Op 16 oktober werden 2 CEI wedstrijden verreden, de 
door Djilan dichtstbijzijnde  was bij de zuiderburen, in Mirwart. Hier 
Boelen met werden afstanden van 160, 130 en 100 km verreden. 
Lightning Rose Op de 100 km deden 2 paarden van Marly van Ditshuyzen 
QA aka Bliksem mee, Marly reed zelf op Eenhoorn's Dahman (Oosterveld 
(Aurilla Gold x Marzas x Nefisa des Camards), Czarownica LB (Afganistan x 
Naomi Rose). Czorna) werd gereden door Karin Jefferson. Helaas vielen 
Op 25 septem- beiden uit op de 2e vetgate. Op deze vetgate op de 160 km 
ber werd de werd ook Yvonne van der Velde met haar NRPS-er van Joy 
wedstrijd op Jashin afgekeurd. De 160 km werd wel uitgereden door 
 de Sallandse Carmen Römer die de zeer jonge Depozit (Parusnik x 
Heuvelrug Djemma)in zijn 1e 160 km rit reed. Zij reden de hele rit samen 
verreden, deze met Jannet van Wijk met Zaira Star (Agar's Habi x Pasch 

wedstrijd staat inmiddels al decennia op de kalender en is een Hianca), voor Zaira was dit haar 2e 160 km. Gemiddelde 
ware traditie binnen de endurance sport geworden. Afstanden snelheid was 12,32, ondanks een extra rondje in het donker! 
die op deze wedstrijd gereden konden worden zijn 33, 54,5 en De andere CEI werd verreden in Le Pertre (Frankrijk), helaas 
85 km. Prettig weer en wederom een vrij klein deelnemersveld, vielen daar de twee Volbloed Arabieren voortijdig uit.
maar met een mooie nieuwe route. In de klasse 1 werd de beste In Nederland was Wanroij traditioneel de seizoen afsluiter. 
Arabier El Sa'Irah (Ganimed x Elana Salam) met Jeanne Onder koude en natte omstandigheden werden hier veel 
Linnewever, zij reden naar een 3e plaats. Anouk de Graaf werd afstanden verreden: 34, 56, 86, 101 en 120km! Vanwege de 
5e op Adami (Krimh x Svetlana), een bekende naam in weersvoorspellingen hadden een aantal deelnemers voortijdig 
Arabierenland; Adami heeft al veel gepresteerd met Donna afgezegd, maar het merendeel trotseerde het weer. Beste AV in 
Oudshoorn. De 7e plaats was voor Tineke Hoogendijk- klasse 1 was Ligaro CP (Haroen x Ligara) die met zijn ruiter 
Vossebelt, zij reed Khayr (Bas Safari x AF Shanaya). In klasse 2 Mariël Bitter de 83 plaats veroverde. 13e werd Nina Geurts 
won Tanja Wolters met Gitana (v.Elact), de 3e plaats ging naar met Nympha (Vatican x Karlinkah). De 56 km werd gewonnen 
Nanke Stein met Shakira al Jarra (Lil Sham x Hamasa Fasiha) door Dimitria Coljee met Sharifa Qameli ST (Altis del Sol x 
en 4e werd een inmiddels vrij geroutineerde combinatie: Chata DA). Veronique de Wit werd 4e met Moniet el Barrad 
Chantal Palfenier met Elmar's Pirelli (Naik x Praline). (v.Ibn Barada) en Jeanine Vrijbergs werd 6e met Zjivago (Sha 
De klasse 3 had geen Arabische Volbloeden als deelnemer. Peru x Pirosna). De klasse 3 kende een korte en een lange 
September werd afgesloten door de WEG in Kentucky, afstand. Op de korte afstand van 86 km won Tanja Wolters 
op 26 september kwam  geen Nederlands paard aan de start, met Gitana (v.Elact), 2e werd Chantal Palfenier met AB Salina 
maar wel Carmen Römer die zich had gekwalificeerd met een (Marwan x Speedy V Kossack). Kain Kain (Sheikan Star x 
paard van Valarie Kanavy: Tuff Enough FA (v.King of Clubz). Hamasa Fasiha) sloot zijn drukke en succesvolle wedstrijd-
Ondanks dat Carmen in Amerika hoorde dat haar succesvolle  seizoen af met Liselore van Zetten met een 4e plaats. Op de 
Achal Teke x Arabier kruising Eddie R een ongeluk had gehad lange klasse 3 afstand van 101 km waren 2 deelnemers, Barq 
en moest worden ingeslapen, reed zij een zeer goede wedstrijd. Madjied Star (Agar's Habi x Nusada) en Yvonne Overes 
Zelfs een val van Tuffy weerhield haar niet om in de kopgroep finishten als enigen en wonnen daarmee ook deze afstand. 
te blijven rijden. Haar fanatieke wedstrijdmentaliteit was in Op de 120 km waren helaas geen combinaties die de finishlijn 
goede balans met haar kennis en de realiteit: toen Tuff Enuff haalden. Een aantal van de paarden uit deze overzichten 
minder hard kon dan de anderen schakelde ze iets terug en ook hebben ook meegedaan in de AVS endurance competitie. 
in de 4e vetgate toen bleek dat haar paard iets vermoeid werd Op 20 november zal een welgevulde prijzenpot uitgereikt 
heeft ze op een iets lager tempo doorgereden. Dit knappe worden tijdens een gezamenlijk clinic van de Fokkerij 
vakmanschap bezorgde haar de 19e plaats in 17,86 km/uur. Commissie en de Endurance Commissie. Een verslag hiervan 
Overigens had de overwinning zeker een Nederlands tintje: en een uitgebreid overzicht van de punten is in dit nummer te 
Nobby (Prophecy EF x Nocturne) gereden door Maria Alvarez vinden. Voor volgend jaar wenst de endurance commissie 
Ponton is gefokt door Nederlander Hans Schörn. Overigens is iedereen een heel mooi wedstrijdseizoen toe, we nodigen 
dit het 2e WK dat Nobby wint, beide malen met Maria (die iedereen die met een Volbloed Arabier endurance rijdt uit om 
overigens dit keer net 7 weken geleden zelf bevallen was van met de endurance competitie mee te doen.
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LET OP: Om de amateurkeuring werkelijk voor amateurs te losgegooid en weer gepakt worden. Het paard dient voorgebracht 
houden, mogen ingeschreven paarden niet in eigendom zijn van te worden aan een goed passend halster, voor hengsten vanaf 3 jaar 
eigenaars van een bij het AVS bekende trainingsstal en mag ook verplicht met bit. In tegenstelling tot andere shows mag u op de 
niet voorgebracht worden door trainers of voorbrengers van een amateurkeuring inschrijven voor zowel de Liberty als een rubriek 
professionele trainingstal of stoeterij. De organisatie vraagt aan de hand. De Liberty klasse op de amateurkeuring wordt 
derhalve met klem aan een ieder om hier sportief mee om te gaan gejureerd door één jurylid. De paarden worden eerst opgesteld 
en echte beginners een kans te gunnen. voor de jury, aan de hand gestapt, bij voorkeur in een driehoek, 

en vervolgens gedurende ong. 1 minuut in vrijheid getoond. Show- en Libertypaarden én Zadelrubriekcombinaties, die door 
De voorbrenger mag naar keuze het halster om laten of afdoen. een drievoudig kampioenschap in hun klasse op regionaal niveau 
Het paard dient na het door de omroep gegeven eindsignaal te zijn uitgesloten van deelname aan Nationale C shows, zijn 
worden aangelijnd. In het plaatsen van de deelnemende paarden uiteraard ook uitgesloten van deelname aan de amateurkeuring
zal de jury maximaal 20 punten geven voor type, maximaal 20 in een gelijke klasse! 
punten voor beweging, waarbij de punten voor beweging dubbel Deze amateurkeuring is NIET aangemeld bij de ECAHO, 
worden geteld, en maximaal 20 punten voor harmonie tussen wat inhoudt dat de deelnemende paarden ook volledig kunnen 
voorbrenger en paard. Op de vlotheid en/of het al dan niet deelnemen aan andere shows dit jaar, vrij naar uw keuze. 
geassisteerd aanlijnen van het paard is, staat geen tijdsstraffe, Wèl hanteert het AVS de algemene inschrijfvoorwaarden en de 
maar zal wel meegewogen worden in de punten van het onderdeel ECAHO Rules for Conduct of shows voor zover van toepassing! 
harmonie. Ook dit jaar zal weer gejureerd (jury: Mevr. Karin Zeevenhoven) 

worden volgens het zogenaamde “comparative”- of het Engelse 
systeem. Hierbij worden alle paarden van een categorie als volgt 
geplaatst in kwaliteitsvolgorde: de paarden komen rustig lopend 
aan de hand van de begeleider op catalogusvolgorde binnen. 
De groep stapt rond en de jury kijkt, maakt aantekeningen, 
beoordeelt en vergelijkt. Vervolgens stellen de deelnemers zich 
aan de zijkant van de ring op, terwijl de begeleiders zich om de 
beurt, één voor één met hun paarden aan de jury presenteren. 
Hierbij wordt dan speciaal gekeken naar ieder onderdeel, zoals 
bij het punten systeem. 
Het grote voordeel van deze wijze van jureren is, dat je de paarden 
na de individuele beoordeling weer samen in de ring ziet en de 
jury haar eerste indruk nog kan bijstellen n.a.v. hetgeen er bij de 
individuele beoordeling is opgemerkt. Na de opstelling voor de 
jury, loopt men in stap recht van de jury af en vervolgens terug 
naar de jury en draaft daarna een driehoek en stelt zich 
uiteindelijk nog even kort voor de jury op. Na deze presentatie 
stelt de deelnemer zich weer op aan de zijkant, naast de andere Tijdens deze keuring wordt ook een zadelrubriek gehouden. 
paarden en wacht men totdat alle deelnemers geweest zijn. Op aanwijzingen van de ringmeester zal men de verschillende 
Uiteindelijk stapt de groep weer rond en wordt vervolgens gangen rijden. Uitgebreide regels hiervan vindt u op de AVS 
geplaatst. Wanneer de paarden opgesteld staan zal dan ook een website. Ook de beste voorbrenger (junior/senior) zal door een 
korte toelichting en motivatie op deze plaatsing gegeven worden. deskundige jury uitgekozen worden en beloond worden met een 
Op deze wijze zullen deelnemers en toeschouwers waarschijnlijk extra prijs. Verder is er een beperkt aantal stallen beschikbaar 
een duidelijker en informatiever beeld krijgen van het hoe en gesteld, deze kunt u via het inschrijfformulier reserveren. 
waarom van de ontstane volgorde. Uit iedere rubriek dingen de Toezeggingen op volgorde van binnenkomst. Tenslotte houdt 
eerste twee geplaatste paarden mee naar het desbetreffende ook de commissie gebruik die dag een springclinic op het terrein. 
kampioenschap. Misschien een leuke combinatie als het uitkomt!
Regels voor de Liberty op de amateurkeuring: De Liberty klasse Online inschrijven zal begin 2011 via de AVS website gaan 
staat open voor voor paarden van 3 jaar en ouder. Alleen op de plaatsvinden. Hou de website dus goed in de gaten!
amateurkeuring is "aankleding" van voorbrenger en/of paard nog We hopen weer op een enthousiaste opkomst!
toegestaan. Het paard mag door slechts één persoon voorgebracht, 

AVS AMATEURKEURING 2011

Ieder Arabisch Volbloedpaard, ingeschreven in het Arabisch Volbloedpaarden Stamboek, kan 
voorgebracht worden door uzelf, uw vriend of kennis. Op 17 april 2011 is het weer zover. 
Omdat het volgende AVS magazine pas medio maart 2011 zal verschijnen wordt u in deze 
editie reeds attent gemaakt van de geplande datum. 

Cadanz Akilah tijdens de amateurkeuring 2010

Kirsten van de Woord
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de route wel modderig vanwege de regen in de weken ervoor. een kindje!). Zij wonnen dit WK met 21,07 km per uur!
Afstanden op deze wedstrijd waren 35 km, 63,5 km en 95 km. Oktober is de laatste wedstrijd maand in Nederland en West 
Het aantal deelnemers viel ook hier wat tegen, maar op de Europa. Op 10 oktober werd Katwijk verreden, hier werd  
laatste dagen schreven toch nog genoeg mensen zich in. naast de 30 en 66 km rit ook een korte klasse 2 van 44 km 
Tevens werd de route deels uitgehaald dus de aanloop was niet aangeboden. Een welkome aanvulling op deze traditioneel 
makkelijk, gelukkig ging alles op de dag zelf prima. In de klasse zware wedstrijd. In de klasse 1 was de beste Arabier op de 
1 werden Davyenne Theunissen en Hinde (v.Araf El Maklouf ) 4e plek te vinden, Dimitria Coljee reed Sharifa Qamelist ST 
2e, 10e werden Scarlet van der Woude en Nadir (Starino x (v.Altis del Sol). Silvia van der Veen werd 5e met AF Thabay 
Nanette). Roos Hoogeveen werd 13e met Esploratore (Gaspar (Kubay Khan x AF Antha) en 11 werd Heidi Witjes met 
x Emarilla). In klasse 2 was het beste Arabische paard en Magnum Opus One (CE Magnum x SA Natsarah). Op de 
tevens nr 1 wederom Kain (Sheikan Star x Hamasa Fasiha) 44 km was de beste Arabier nr 2: Moragh Akhdhar (Mendoza's 
met Liselore van Zetten. Marga Boots werd 5e met Nikko Moreno x Agar's Haracha Star) gereden door Esther Groen. 
(v.Nikel). Klasse 3 had vijf deelnemers waarvan maar twee de Liselore van Zetten werd 4e met Kain (Sheikan Star x Hamasa 

finish haalden. Fasiha) en de 6e plaats was voor Barq Madjied Star (Agar's 
De 2e plaats Habi x Nusada) en Yvonne Overes. 
werd opgeëist Op 16 oktober werden 2 CEI wedstrijden verreden, de 
door Djilan dichtstbijzijnde  was bij de zuiderburen, in Mirwart. Hier 
Boelen met werden afstanden van 160, 130 en 100 km verreden. 
Lightning Rose Op de 100 km deden 2 paarden van Marly van Ditshuyzen 
QA aka Bliksem mee, Marly reed zelf op Eenhoorn's Dahman (Oosterveld 
(Aurilla Gold x Marzas x Nefisa des Camards), Czarownica LB (Afganistan x 
Naomi Rose). Czorna) werd gereden door Karin Jefferson. Helaas vielen 
Op 25 septem- beiden uit op de 2e vetgate. Op deze vetgate op de 160 km 
ber werd de werd ook Yvonne van der Velde met haar NRPS-er van Joy 
wedstrijd op Jashin afgekeurd. De 160 km werd wel uitgereden door 
 de Sallandse Carmen Römer die de zeer jonge Depozit (Parusnik x 
Heuvelrug Djemma)in zijn 1e 160 km rit reed. Zij reden de hele rit samen 
verreden, deze met Jannet van Wijk met Zaira Star (Agar's Habi x Pasch 

wedstrijd staat inmiddels al decennia op de kalender en is een Hianca), voor Zaira was dit haar 2e 160 km. Gemiddelde 
ware traditie binnen de endurance sport geworden. Afstanden snelheid was 12,32, ondanks een extra rondje in het donker! 
die op deze wedstrijd gereden konden worden zijn 33, 54,5 en De andere CEI werd verreden in Le Pertre (Frankrijk), helaas 
85 km. Prettig weer en wederom een vrij klein deelnemersveld, vielen daar de twee Volbloed Arabieren voortijdig uit.
maar met een mooie nieuwe route. In de klasse 1 werd de beste In Nederland was Wanroij traditioneel de seizoen afsluiter. 
Arabier El Sa'Irah (Ganimed x Elana Salam) met Jeanne Onder koude en natte omstandigheden werden hier veel 
Linnewever, zij reden naar een 3e plaats. Anouk de Graaf werd afstanden verreden: 34, 56, 86, 101 en 120km! Vanwege de 
5e op Adami (Krimh x Svetlana), een bekende naam in weersvoorspellingen hadden een aantal deelnemers voortijdig 
Arabierenland; Adami heeft al veel gepresteerd met Donna afgezegd, maar het merendeel trotseerde het weer. Beste AV in 
Oudshoorn. De 7e plaats was voor Tineke Hoogendijk- klasse 1 was Ligaro CP (Haroen x Ligara) die met zijn ruiter 
Vossebelt, zij reed Khayr (Bas Safari x AF Shanaya). In klasse 2 Mariël Bitter de 83 plaats veroverde. 13e werd Nina Geurts 
won Tanja Wolters met Gitana (v.Elact), de 3e plaats ging naar met Nympha (Vatican x Karlinkah). De 56 km werd gewonnen 
Nanke Stein met Shakira al Jarra (Lil Sham x Hamasa Fasiha) door Dimitria Coljee met Sharifa Qameli ST (Altis del Sol x 
en 4e werd een inmiddels vrij geroutineerde combinatie: Chata DA). Veronique de Wit werd 4e met Moniet el Barrad 
Chantal Palfenier met Elmar's Pirelli (Naik x Praline). (v.Ibn Barada) en Jeanine Vrijbergs werd 6e met Zjivago (Sha 
De klasse 3 had geen Arabische Volbloeden als deelnemer. Peru x Pirosna). De klasse 3 kende een korte en een lange 
September werd afgesloten door de WEG in Kentucky, afstand. Op de korte afstand van 86 km won Tanja Wolters 
op 26 september kwam  geen Nederlands paard aan de start, met Gitana (v.Elact), 2e werd Chantal Palfenier met AB Salina 
maar wel Carmen Römer die zich had gekwalificeerd met een (Marwan x Speedy V Kossack). Kain Kain (Sheikan Star x 
paard van Valarie Kanavy: Tuff Enough FA (v.King of Clubz). Hamasa Fasiha) sloot zijn drukke en succesvolle wedstrijd-
Ondanks dat Carmen in Amerika hoorde dat haar succesvolle  seizoen af met Liselore van Zetten met een 4e plaats. Op de 
Achal Teke x Arabier kruising Eddie R een ongeluk had gehad lange klasse 3 afstand van 101 km waren 2 deelnemers, Barq 
en moest worden ingeslapen, reed zij een zeer goede wedstrijd. Madjied Star (Agar's Habi x Nusada) en Yvonne Overes 
Zelfs een val van Tuffy weerhield haar niet om in de kopgroep finishten als enigen en wonnen daarmee ook deze afstand. 
te blijven rijden. Haar fanatieke wedstrijdmentaliteit was in Op de 120 km waren helaas geen combinaties die de finishlijn 
goede balans met haar kennis en de realiteit: toen Tuff Enuff haalden. Een aantal van de paarden uit deze overzichten 
minder hard kon dan de anderen schakelde ze iets terug en ook hebben ook meegedaan in de AVS endurance competitie. 
in de 4e vetgate toen bleek dat haar paard iets vermoeid werd Op 20 november zal een welgevulde prijzenpot uitgereikt 
heeft ze op een iets lager tempo doorgereden. Dit knappe worden tijdens een gezamenlijk clinic van de Fokkerij 
vakmanschap bezorgde haar de 19e plaats in 17,86 km/uur. Commissie en de Endurance Commissie. Een verslag hiervan 
Overigens had de overwinning zeker een Nederlands tintje: en een uitgebreid overzicht van de punten is in dit nummer te 
Nobby (Prophecy EF x Nocturne) gereden door Maria Alvarez vinden. Voor volgend jaar wenst de endurance commissie 
Ponton is gefokt door Nederlander Hans Schörn. Overigens is iedereen een heel mooi wedstrijdseizoen toe, we nodigen 
dit het 2e WK dat Nobby wint, beide malen met Maria (die iedereen die met een Volbloed Arabier endurance rijdt uit om 
overigens dit keer net 7 weken geleden zelf bevallen was van met de endurance competitie mee te doen.
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LET OP: Om de amateurkeuring werkelijk voor amateurs te losgegooid en weer gepakt worden. Het paard dient voorgebracht 
houden, mogen ingeschreven paarden niet in eigendom zijn van te worden aan een goed passend halster, voor hengsten vanaf 3 jaar 
eigenaars van een bij het AVS bekende trainingsstal en mag ook verplicht met bit. In tegenstelling tot andere shows mag u op de 
niet voorgebracht worden door trainers of voorbrengers van een amateurkeuring inschrijven voor zowel de Liberty als een rubriek 
professionele trainingstal of stoeterij. De organisatie vraagt aan de hand. De Liberty klasse op de amateurkeuring wordt 
derhalve met klem aan een ieder om hier sportief mee om te gaan gejureerd door één jurylid. De paarden worden eerst opgesteld 
en echte beginners een kans te gunnen. voor de jury, aan de hand gestapt, bij voorkeur in een driehoek, 

en vervolgens gedurende ong. 1 minuut in vrijheid getoond. Show- en Libertypaarden én Zadelrubriekcombinaties, die door 
De voorbrenger mag naar keuze het halster om laten of afdoen. een drievoudig kampioenschap in hun klasse op regionaal niveau 
Het paard dient na het door de omroep gegeven eindsignaal te zijn uitgesloten van deelname aan Nationale C shows, zijn 
worden aangelijnd. In het plaatsen van de deelnemende paarden uiteraard ook uitgesloten van deelname aan de amateurkeuring
zal de jury maximaal 20 punten geven voor type, maximaal 20 in een gelijke klasse! 
punten voor beweging, waarbij de punten voor beweging dubbel Deze amateurkeuring is NIET aangemeld bij de ECAHO, 
worden geteld, en maximaal 20 punten voor harmonie tussen wat inhoudt dat de deelnemende paarden ook volledig kunnen 
voorbrenger en paard. Op de vlotheid en/of het al dan niet deelnemen aan andere shows dit jaar, vrij naar uw keuze. 
geassisteerd aanlijnen van het paard is, staat geen tijdsstraffe, Wèl hanteert het AVS de algemene inschrijfvoorwaarden en de 
maar zal wel meegewogen worden in de punten van het onderdeel ECAHO Rules for Conduct of shows voor zover van toepassing! 
harmonie. Ook dit jaar zal weer gejureerd (jury: Mevr. Karin Zeevenhoven) 

worden volgens het zogenaamde “comparative”- of het Engelse 
systeem. Hierbij worden alle paarden van een categorie als volgt 
geplaatst in kwaliteitsvolgorde: de paarden komen rustig lopend 
aan de hand van de begeleider op catalogusvolgorde binnen. 
De groep stapt rond en de jury kijkt, maakt aantekeningen, 
beoordeelt en vergelijkt. Vervolgens stellen de deelnemers zich 
aan de zijkant van de ring op, terwijl de begeleiders zich om de 
beurt, één voor één met hun paarden aan de jury presenteren. 
Hierbij wordt dan speciaal gekeken naar ieder onderdeel, zoals 
bij het punten systeem. 
Het grote voordeel van deze wijze van jureren is, dat je de paarden 
na de individuele beoordeling weer samen in de ring ziet en de 
jury haar eerste indruk nog kan bijstellen n.a.v. hetgeen er bij de 
individuele beoordeling is opgemerkt. Na de opstelling voor de 
jury, loopt men in stap recht van de jury af en vervolgens terug 
naar de jury en draaft daarna een driehoek en stelt zich 
uiteindelijk nog even kort voor de jury op. Na deze presentatie 
stelt de deelnemer zich weer op aan de zijkant, naast de andere Tijdens deze keuring wordt ook een zadelrubriek gehouden. 
paarden en wacht men totdat alle deelnemers geweest zijn. Op aanwijzingen van de ringmeester zal men de verschillende 
Uiteindelijk stapt de groep weer rond en wordt vervolgens gangen rijden. Uitgebreide regels hiervan vindt u op de AVS 
geplaatst. Wanneer de paarden opgesteld staan zal dan ook een website. Ook de beste voorbrenger (junior/senior) zal door een 
korte toelichting en motivatie op deze plaatsing gegeven worden. deskundige jury uitgekozen worden en beloond worden met een 
Op deze wijze zullen deelnemers en toeschouwers waarschijnlijk extra prijs. Verder is er een beperkt aantal stallen beschikbaar 
een duidelijker en informatiever beeld krijgen van het hoe en gesteld, deze kunt u via het inschrijfformulier reserveren. 
waarom van de ontstane volgorde. Uit iedere rubriek dingen de Toezeggingen op volgorde van binnenkomst. Tenslotte houdt 
eerste twee geplaatste paarden mee naar het desbetreffende ook de commissie gebruik die dag een springclinic op het terrein. 
kampioenschap. Misschien een leuke combinatie als het uitkomt!
Regels voor de Liberty op de amateurkeuring: De Liberty klasse Online inschrijven zal begin 2011 via de AVS website gaan 
staat open voor voor paarden van 3 jaar en ouder. Alleen op de plaatsvinden. Hou de website dus goed in de gaten!
amateurkeuring is "aankleding" van voorbrenger en/of paard nog We hopen weer op een enthousiaste opkomst!
toegestaan. Het paard mag door slechts één persoon voorgebracht, 

AVS AMATEURKEURING 2011

Ieder Arabisch Volbloedpaard, ingeschreven in het Arabisch Volbloedpaarden Stamboek, kan 
voorgebracht worden door uzelf, uw vriend of kennis. Op 17 april 2011 is het weer zover. 
Omdat het volgende AVS magazine pas medio maart 2011 zal verschijnen wordt u in deze 
editie reeds attent gemaakt van de geplande datum. 

Cadanz Akilah tijdens de amateurkeuring 2010

Kirsten van de Woord
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Karona

Wat duurt de winter toch lang. De bak is 
vaak nat, de paarden kunnen weinig of niet 
buiten lopen en bovendien worden ze nog 
knap lastig met dat winderige, natte en 
koude weer. 

WINTERTIJD: 
CONDITIETRAINING & 
WEDSTRIJDPLANNING

M
Tekst Dierenkliniek Winsum

Maar straks komt het voorjaar er weer aan. In april bekijk je met 
frisse moed de wedstrijdkalender en je ziet dat in mei een leuke 
wedstrijd in de buurt georganiseerd wordt. Je gaat er weer 
enthousiast tegen aan. 
Een week voor de wedstrijd, toen het eigenlijk net lekker begon 
te gaan, gaat je paard zich ineens verzetten. Je vraagt je instructeur 
om hulp en die zegt dat hij wel kreupel lijkt te lopen.
Hè, dat dat nou net nu moet gebeuren! Toeval?

Overbelasting
Heel veel mensen 
intensiveren de training 
van hun paard pas 
enkele weken voor een 
wedstrijd zonder hem 
daaraan vooraf-gaand 
grondig de kans te 
hebben gegeven om op blessures. Een paard dat zo sterk en fit is dat het de gevraagde conditie op te bouwen. oefeningen gemakkelijk aankan, zal de pezen en gewrichten niet Zo komen ze alleen toe zo snel overbelasten als een paard dat minder in conditie is. De aan de technische meeste blessures zijn het gevolg van overbelasting. aspecten van de sport. 

Daarnaast zal een vermoeid paard zich natuurlijk ook eerder Een verkeerde 
verstappen dan een fit paard.trainingsaanpak met een 

gebrek aan basisconditie 
Planningvan het paard veroor-
De basisconditie van je paard moet dus op peil zijn voordat je met zaken een flinke 
de technische aspecten (bv. dressuuroefeningen of hindernissen) verhoging van de risico's 
van je training begint. Daarom is het verstandig van tevoren een 
aantal zaken op een rij te zetten:
- welke wedstrijden wil je rijden 
- de opbouw van je training 
- vaccinaties
- gebitsbehandelingen
- hoefverzorging
- ontwormen
Tip: Kijk in de kalender welke wedstrijden 
ongeveer wanneer vallen en houdt er ook 
rekening mee als je eventueel met vakantie wilt.

Basisconditie opbouwen
Vele maanden voor de wedstrijden moet je de basisconditie van 
je paard op peil brengen. Een paard dat helemaal niet meer 
getraind werd kan hier zomaar een half jaar voor nodig hebben. 

Een redelijk doorgetraind paard kan aan bijvoorbeeld drie 
maanden genoeg hebben. Hoe lang deze opbouwfase moet duren 
hangt dus sterk af van de hoeveelheid tijd dat het paard geen of 
minder werk heeft hoeven te verrichten. Verder heeft een jong 
paard meer tijd nodig dan een volwassen dier dat vorig jaar al veel 
conditie had. 
Zorg er dan ook voor dat je paard buiten het seizoen niet 
helemaal uit vorm raakt. Twee dingen die vaak samengaan zijn 
bijzonder funest: overgewicht en boxrust!
In de opbouwfase van de basisconditie moet je eerst het aantal 
trainingsuren geleidelijk omhoog brengen. Dat betekent je paard 
meer kilometers laten lopen en de training in het begin nog niet 
zwaar maken. Deze aanpak geldt ook voor dressuur- en 
springpaarden, die hebben vaak veel te weinig kracht en 
uithoudingsvermogen voordat er met de dressuuroefeningen 
of hindernissen begonnen wordt.
Als de basisconditie op peil is kan het paard het zwaardere werk 
veel makkelijker aan. Het risico van overbelasting met blessures 
als gevolg vermijd je hierdoor! 

Wedstrijdtraining
Als je paard een goede conditie heeft kun je de training in kleine 
stapjes zwaarder maken. Een goede warming up, eerst circa tien 
minuten goed stappen, is ook belangrijk om blessures te 
voorkomen. Bouw veel intervallen in tijdens de training zodat 
gevormde afvalstoffen (melkzuur) steeds afgevoerd kunnen 
worden. Sluit iedere training af met een goede cooling down, 
die kouvatten en spierpijn kan voorkomen.
Zorg ook voor afwisseling in de trainingen. Longeer je paard 
maar maak ook buitenritten. Die zijn goed voor zijn conditie 
en hij krijgt hierdoor mentaal nieuwe energie. Zo blijft hij vrolijk 
en houdt hij ook plezier in de trainingen!
Houd rekening met een eventuele terugval na maand of twee. 
Neem dan ook een stapje terug in de training. Aftrainen plan 
je één à twee maanden voor de piek van het wedstrijdseizoen. 
Je vermindert het aantal trainingsuren maar de trainingen zelf 
moet je wel zwaarder blijven maken oftewel intensiveren. 

Training tussen wedstrijden
Als je ieder weekend een wedstrijd hebt, kun je minder trainen. 
Je paard heeft na een zware wedstrijd ook hersteltijd nodig. Zorg 
wel voor een paar zwaardere trainingen per week of een wedstrijd 
en als je niet iedere week aan start komt pas je de trainingen 
hierop aan. Springpaarden hoeven thuis nauwelijks meer te 
springen maar moeten wel goed dressuurmatig getraind blijven. 
Geef tussendoor tijd om te herstellen. Zo kun je een goed 
wedstrijdseizoen tegemoet gaan en met een gezond paard 
mooie wedstrijden blijven rijden!

Veel paarden krijgen in de winter 
onvoldoende beweging, terwijl dit 
voor een paard prioriteit nummer 
één is. Een paard moet in principe 
vier uur per dag bewegen, verdeeld 
over meerdere malen per dag. 
Dit is goed voor de darmactiviteit 
en tegen stalondeugden. 
Een kwartiertje beweging geven 
en het paard vervolgens weer op 
stal zetten is onvoldoende. Dat de 
buitenbak in de winter te slecht is 
om te rijden, is geen reden om het 
paard dan maar op stal te laten 
staan, je kunt dan beter naar een 
binnenbak gaan. Als weidegang 
niet mogelijk is, laat de paarden 
dan in een bak of paddock vrij 
bewegen. Maar stap de paarden 
ook regelmatig op een harde 
bodem. Dit houdt de pezen en 
banden sterk.

avs magazine avs magazine

Najm

BEWEGING

VACCINATIES

Risico's voor luchtweginfecties zijn het hoogst als de dieren in 
het najaar op stal komen en tijdens het wedstrijdseizoen.
In deze actieve periode verlaagt de weerstand tegen 
ziektekiemen omdat de sport de paarden veel energie kost. 
Doordat er tijdens de wedstrijden contact is tussen veel 
verschillende paarden wordt het besmettingsgevaar verhoogt. 
Je kunt dus overwegen je paard twee maal per jaar te 
vaccineren. Dit kan tegen influenza/tetanus, droes en ook 
tegen rhinopneumonie.

GEBIT

Het gebit van paarden moeten jaarlijks nagekeken worden. 
Dit is niet alleen van belang voor de efficiëntie van de 
voeropname, maar ook voor de training. 
De gebitselementen groeien jaarlijks zo'n 2 a 3 mm, scherpe 
haken en randen kunnen dus na een jaar weer aanwezig zijn. 
Deze zijn bijzonder hinderlijk in de mond, zeker als een paard 
een hoofdstel met bit in heeft. Jonge paarden wisselen tanden 
en kiezen. In die periode kan het gebit behoorlijk scherp zijn.
Zorg dus dat het gebit ruim voor de eerste wedstrijden 
nagekeken is. 

HOEFVERZORGING

Een ander punt in de preventie van blessures is dat de hoeven 
regelmatig bijgewerkt moeten worden. Vooral als je paard op 
hoefijzers staat. Als een beslagen paard lange hoeven krijgt, zal 
de stand van de voet veranderen. Ook dit is een beruchte, veel 
voorkomende oorzaak van blessures. Overleg met je hoefsmid 
hoe lang jouw paard op de ijzers kan staan en maak bij het 
beslaan of bekappen ook meteen een afspraak voor de volgende 
keer.

ONTWORMEN 

Maak voor het weideseizoen in overleg met je dierenarts een 
ontwormingsschema en zet dit op de kalender zodat het niet 
vergeten kan worden.

TIP: 
Heel belangrijk; houd alle gegevens van je paard bij, training, 
voeding, ziekte en eventueel bijzonder gedrag. Op deze manier 
kun je goed evalueren met je trainer en dierenarts wat er precies 
gebeurt en misschien zelfs waar het mis gaat.

Opkikker voor je paard
Wil jij ook je paard deze winter een extra steuntje in de 
rug geven? Pavo HealthBoost is dé opkikker voor als je 
paard niet lekker in zijn vel zit, bijv. na zware 
prestatie, ziekte of tijdens het verharen. De 
handige brokjes zijn gemakkelijk te doseren en 
worden gegarandeerd gegeten. Combineer Pavo 
HealthBoost met Pavo Slobber 
en je geeft je paard niet alleen een 
heerlijke warme traktatie, maar 
ook een extra ondersteuning in 
de koude maanden. Meer 
informatie: www.pavo.nl

Ma'isah

Kiya
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Wat duurt de winter toch lang. De bak is 
vaak nat, de paarden kunnen weinig of niet 
buiten lopen en bovendien worden ze nog 
knap lastig met dat winderige, natte en 
koude weer. 

WINTERTIJD: 
CONDITIETRAINING & 
WEDSTRIJDPLANNING

M
Tekst Dierenkliniek Winsum

Maar straks komt het voorjaar er weer aan. In april bekijk je met 
frisse moed de wedstrijdkalender en je ziet dat in mei een leuke 
wedstrijd in de buurt georganiseerd wordt. Je gaat er weer 
enthousiast tegen aan. 
Een week voor de wedstrijd, toen het eigenlijk net lekker begon 
te gaan, gaat je paard zich ineens verzetten. Je vraagt je instructeur 
om hulp en die zegt dat hij wel kreupel lijkt te lopen.
Hè, dat dat nou net nu moet gebeuren! Toeval?

Overbelasting
Heel veel mensen 
intensiveren de training 
van hun paard pas 
enkele weken voor een 
wedstrijd zonder hem 
daaraan vooraf-gaand 
grondig de kans te 
hebben gegeven om op blessures. Een paard dat zo sterk en fit is dat het de gevraagde conditie op te bouwen. oefeningen gemakkelijk aankan, zal de pezen en gewrichten niet Zo komen ze alleen toe zo snel overbelasten als een paard dat minder in conditie is. De aan de technische meeste blessures zijn het gevolg van overbelasting. aspecten van de sport. 

Daarnaast zal een vermoeid paard zich natuurlijk ook eerder Een verkeerde 
verstappen dan een fit paard.trainingsaanpak met een 

gebrek aan basisconditie 
Planningvan het paard veroor-
De basisconditie van je paard moet dus op peil zijn voordat je met zaken een flinke 
de technische aspecten (bv. dressuuroefeningen of hindernissen) verhoging van de risico's 
van je training begint. Daarom is het verstandig van tevoren een 
aantal zaken op een rij te zetten:
- welke wedstrijden wil je rijden 
- de opbouw van je training 
- vaccinaties
- gebitsbehandelingen
- hoefverzorging
- ontwormen
Tip: Kijk in de kalender welke wedstrijden 
ongeveer wanneer vallen en houdt er ook 
rekening mee als je eventueel met vakantie wilt.

Basisconditie opbouwen
Vele maanden voor de wedstrijden moet je de basisconditie van 
je paard op peil brengen. Een paard dat helemaal niet meer 
getraind werd kan hier zomaar een half jaar voor nodig hebben. 

Een redelijk doorgetraind paard kan aan bijvoorbeeld drie 
maanden genoeg hebben. Hoe lang deze opbouwfase moet duren 
hangt dus sterk af van de hoeveelheid tijd dat het paard geen of 
minder werk heeft hoeven te verrichten. Verder heeft een jong 
paard meer tijd nodig dan een volwassen dier dat vorig jaar al veel 
conditie had. 
Zorg er dan ook voor dat je paard buiten het seizoen niet 
helemaal uit vorm raakt. Twee dingen die vaak samengaan zijn 
bijzonder funest: overgewicht en boxrust!
In de opbouwfase van de basisconditie moet je eerst het aantal 
trainingsuren geleidelijk omhoog brengen. Dat betekent je paard 
meer kilometers laten lopen en de training in het begin nog niet 
zwaar maken. Deze aanpak geldt ook voor dressuur- en 
springpaarden, die hebben vaak veel te weinig kracht en 
uithoudingsvermogen voordat er met de dressuuroefeningen 
of hindernissen begonnen wordt.
Als de basisconditie op peil is kan het paard het zwaardere werk 
veel makkelijker aan. Het risico van overbelasting met blessures 
als gevolg vermijd je hierdoor! 

Wedstrijdtraining
Als je paard een goede conditie heeft kun je de training in kleine 
stapjes zwaarder maken. Een goede warming up, eerst circa tien 
minuten goed stappen, is ook belangrijk om blessures te 
voorkomen. Bouw veel intervallen in tijdens de training zodat 
gevormde afvalstoffen (melkzuur) steeds afgevoerd kunnen 
worden. Sluit iedere training af met een goede cooling down, 
die kouvatten en spierpijn kan voorkomen.
Zorg ook voor afwisseling in de trainingen. Longeer je paard 
maar maak ook buitenritten. Die zijn goed voor zijn conditie 
en hij krijgt hierdoor mentaal nieuwe energie. Zo blijft hij vrolijk 
en houdt hij ook plezier in de trainingen!
Houd rekening met een eventuele terugval na maand of twee. 
Neem dan ook een stapje terug in de training. Aftrainen plan 
je één à twee maanden voor de piek van het wedstrijdseizoen. 
Je vermindert het aantal trainingsuren maar de trainingen zelf 
moet je wel zwaarder blijven maken oftewel intensiveren. 

Training tussen wedstrijden
Als je ieder weekend een wedstrijd hebt, kun je minder trainen. 
Je paard heeft na een zware wedstrijd ook hersteltijd nodig. Zorg 
wel voor een paar zwaardere trainingen per week of een wedstrijd 
en als je niet iedere week aan start komt pas je de trainingen 
hierop aan. Springpaarden hoeven thuis nauwelijks meer te 
springen maar moeten wel goed dressuurmatig getraind blijven. 
Geef tussendoor tijd om te herstellen. Zo kun je een goed 
wedstrijdseizoen tegemoet gaan en met een gezond paard 
mooie wedstrijden blijven rijden!

Veel paarden krijgen in de winter 
onvoldoende beweging, terwijl dit 
voor een paard prioriteit nummer 
één is. Een paard moet in principe 
vier uur per dag bewegen, verdeeld 
over meerdere malen per dag. 
Dit is goed voor de darmactiviteit 
en tegen stalondeugden. 
Een kwartiertje beweging geven 
en het paard vervolgens weer op 
stal zetten is onvoldoende. Dat de 
buitenbak in de winter te slecht is 
om te rijden, is geen reden om het 
paard dan maar op stal te laten 
staan, je kunt dan beter naar een 
binnenbak gaan. Als weidegang 
niet mogelijk is, laat de paarden 
dan in een bak of paddock vrij 
bewegen. Maar stap de paarden 
ook regelmatig op een harde 
bodem. Dit houdt de pezen en 
banden sterk.
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BEWEGING

VACCINATIES

Risico's voor luchtweginfecties zijn het hoogst als de dieren in 
het najaar op stal komen en tijdens het wedstrijdseizoen.
In deze actieve periode verlaagt de weerstand tegen 
ziektekiemen omdat de sport de paarden veel energie kost. 
Doordat er tijdens de wedstrijden contact is tussen veel 
verschillende paarden wordt het besmettingsgevaar verhoogt. 
Je kunt dus overwegen je paard twee maal per jaar te 
vaccineren. Dit kan tegen influenza/tetanus, droes en ook 
tegen rhinopneumonie.

GEBIT

Het gebit van paarden moeten jaarlijks nagekeken worden. 
Dit is niet alleen van belang voor de efficiëntie van de 
voeropname, maar ook voor de training. 
De gebitselementen groeien jaarlijks zo'n 2 a 3 mm, scherpe 
haken en randen kunnen dus na een jaar weer aanwezig zijn. 
Deze zijn bijzonder hinderlijk in de mond, zeker als een paard 
een hoofdstel met bit in heeft. Jonge paarden wisselen tanden 
en kiezen. In die periode kan het gebit behoorlijk scherp zijn.
Zorg dus dat het gebit ruim voor de eerste wedstrijden 
nagekeken is. 

HOEFVERZORGING

Een ander punt in de preventie van blessures is dat de hoeven 
regelmatig bijgewerkt moeten worden. Vooral als je paard op 
hoefijzers staat. Als een beslagen paard lange hoeven krijgt, zal 
de stand van de voet veranderen. Ook dit is een beruchte, veel 
voorkomende oorzaak van blessures. Overleg met je hoefsmid 
hoe lang jouw paard op de ijzers kan staan en maak bij het 
beslaan of bekappen ook meteen een afspraak voor de volgende 
keer.

ONTWORMEN 

Maak voor het weideseizoen in overleg met je dierenarts een 
ontwormingsschema en zet dit op de kalender zodat het niet 
vergeten kan worden.

TIP: 
Heel belangrijk; houd alle gegevens van je paard bij, training, 
voeding, ziekte en eventueel bijzonder gedrag. Op deze manier 
kun je goed evalueren met je trainer en dierenarts wat er precies 
gebeurt en misschien zelfs waar het mis gaat.

Opkikker voor je paard
Wil jij ook je paard deze winter een extra steuntje in de 
rug geven? Pavo HealthBoost is dé opkikker voor als je 
paard niet lekker in zijn vel zit, bijv. na zware 
prestatie, ziekte of tijdens het verharen. De 
handige brokjes zijn gemakkelijk te doseren en 
worden gegarandeerd gegeten. Combineer Pavo 
HealthBoost met Pavo Slobber 
en je geeft je paard niet alleen een 
heerlijke warme traktatie, maar 
ook een extra ondersteuning in 
de koude maanden. Meer 
informatie: www.pavo.nl
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Dit jaar was mevrouw C. Jamar weer aan de beurt om het EK te organiseren, als vanouds koos 
zij als locatie manege Zilveren Spoor te Moorsele, Belgie. 
Een flink aantal landen, ook van buiten ons werelddeel, werd vertegenwoordigd door 
toppaarden uit de Europese fokkerij van het Arabisch Volbloed paard. Mooie rubrieken dus in 
een binnenhal die door slim gebruik van materialen een warme en gezellige ambiance had. 
Voeg daar een geweldig feest aan toe in Arabische stijl met bijbehorende hapjes en je hebt 
een prachtig evenement!

MOOIE PRESTATIES VOOR NEDERLAND OP

EUROPEAN CHAMPIONSHIPS

Pesal

avs magazine avs magazine

Tekst Marian van der Meulen
Foto's Jan Kan In de juniorrubrieken kwamen de Nederlands gefokte paarden 

jammer genoeg minder ver. Erik en Josje Dorssers brachten hun 
In de zadelrubrieken wist een drietal Nederlanders zich te paradepaardje Marwan's Valentine (Marwan Al Shaqab x TM 
kwalificeren voor het kampioenschap. Daarbij eindigde Andrea Walencia v.Emfatyk) mee, die in een zware klasse 6e werd. 
Maclaine Pont op de 4e plaats bij de merries met haar Gilvana Piarella (Maraij x Precious v.Gazal Al Shaqab), van fokker en 
(Gil x Czreigna v.Soverign), fokker Th. Van Leeuwen. Hierna eigenaar Klarenbeek Arabians deed het wat beter, bij de 2-jarige 
volgde de hengsten, er werd sterk gereden wat Aurid Muskee een merries behaalde zij 90,1 punten en eindigde op de 5e plaats. In 
3e plek opleverde met zijn paard RH Marakesch afkomstig uit de de rubriek 2-jarige hengsten zag eigenaresse M. van Heiningen 
fokkerij van de Riki Hoeve die hiervoor Focus Khemali haar paard ook als 5e geplaatst worden, AR Fayyim (Valerio ibn 
aanpaarde met Mena (v.Menes). Als 5e werd Ilona Bax geplaatst Eternity x Aicha v.Kais) is gefokt door Y. Lopez van Breemen. 
die voor de gelegenheid Najjar (Khidar x Narada v.Khajura-San) Het juniorkampioenschap werd gedomineerd door WH Justice, 
van Nadine Koo onder het zadel had. Als fokker staat Mw. van zijn dochter FM Gloriaa eiste de titel op, M. Sans fokte haar uit 
der Let te boek. Psity of Angels (v.Psytadel), eigenaar is J. Swaenepoel. De Silver 

Medal ging naar de Poolse Zigi Zana (QR Marc x Zagrobla 
Aan de hand waren er ook een aantal successen voor Nederland. v.Monogramm) f/e de Michalow Stud, de Bronze Medal werd in 
Zo was er een mooie 2e plaats in de rubriek 11 jaar en oudere de wacht gesleept door nog een WH Justice nakomeling, Alma Al 
hengsten voor Pesal (Partner x Perforacja v.Emal) uit de stal van Tiglio (m.Amanda Al Tiglio v.Shamilah Masai Mara), zij is gefokt 
Klarenbeek met maar liefst 92 punten. Dit was echt één van de door AZ AGR Il Tiglio en momenteel in eigendom van AZ AGR 
uitschieters, er werd over het algemeen namelijk niet te hoog Buzzi & Ajman Stud.
gepunt. Hierdoor viel het resultaat voor de door AV Arabians De Gold Medal Champion bij de juniorhengsten was eveneens 
gefokte AV Montoya (WH Justice x Metelica v.Balaton) wellicht een nakomeling van WH Justice namelijk AJA Justified (m.AJA 
wat tegen voor eigenaren Erik en Josje Dorssers, zeker na alle Beneja v.FS Bengali), net als in Aken. nam hij de titel mee naar 
prachtige scores in de voorgaande shows die, maar toch was het huis, een knappe prestatie van dit fokproduct van AJA Arabians, 
nog genoeg om als 2e te eindigen achter Al Fhakir in de klasse 4 hij is momenteel geleased door de Athbah Stud. Zijn halfbroer 
en 5-jarige hengsten. Het kampioenschap van de seniorhengsten Shanghai EA (m.Salymah v.Khidar, f/e Equus Arabians) kreeg de 
pakte overigens nog verrassend uit. De gedoodverfde winnaar Silver Medal toebedeeld en de Bronze Medal ging naar Empire, 
Eternity ibn Navaronne-D (Ansata Sinan x Navarrone P v.El een Enzo zoon uit de Laheeb merrie Emira, gefokt en in 
Khadir P) van Dion Arabians had de pijp leeg en eindigde achter eigendom van de Michalow Stud.
MA Shadow El Sher (El Sher-Mann x Calyenna El Jamaal v.Ali 
Jamaal) die zich opnieuw fantastisch presenteerde en het Overigens mocht de poedelprijs wat mij en een paar van mijn 
kampioenschap won, hij is gefokt door All Mystik Arabians en in medetoeschouwers betreft naar een fanatieke Arabier. Geen idee 
het bezit van de Dubai Stud. Pesal-zoon Girlan Bey (m.Gracja Bis bij welke, ongetwijfeld prachtige, stoeterij hij precies hoorde, 
v.Monogramm) gefokt door M. Bogajewicz en in eigendom van maar wat een enthousiasme, zo hoog heb ik iemand van die 
de AthBah Stud pakte de Bronze Medal. leeftijd nog niet vaak zien springen!
Bij de seniormerries bleek Emandoria (Gazal Al Shaqab x 
Emanda v.Ecaho) opnieuw niet te kloppen, met een monsterscore 
van 94,6 punten werd dit fokproduct van de Michalow Stud, net 
als in Aken, Gold Medal Champion. Maar Nederland liet ook 
nog van zich horen, de Silver Medal ging naar Bess Fa'Izah (WH 
Justice x Sharon El Kendal v.Kendal), gefokt door Bessewacht 
Arabians en daar mogen we toch best allemaal een beetje trots op 
zijn. Momenteel is zij in het bezit van de Ajman Stud. De Bronze 
Medal ging naar ABHA Opalina, (WH Justice x Om El Emira 
Estopa v.Sanadik El Shaklan), zij werd gefokt door Marieta Salas 
en is geleased door de Al Mohamadia Stud.

RH Marakesch

AR Fayyim

FM Gloriaa

Emandoria MA Shadow El Sher

AV Montoya

AJA Justified
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uitgebreid en je krijgt Springen
een werkmap mee naar In de andere rijbaan kan er 's ochtends in groepjes van ongeveer 
huis.4 deelnemers gesprongen worden onder begeleiding van 
 ervaren springinstructeur Ab Fabius. De heer Fabius geeft ook 
De kosten van de les bij diverse rijverenigingen, heeft in het verleden invulling 
dressuurclinic zijn: gegeven aan het springen op oefendagen van het AVS en zal op 
€ 30,00 per combinatieeen zeer aansprekende manier les komen geven. De les wordt 
De kosten voor de aangepast aan de ervaring die de combinaties al hebben. Geef 
springles zijn:  € 15,00 daarom op of je beginner of gevorderde bent. 
per combinatie. De kosten voor de massageworkshop zijn:  
€ 50,00 per persoon Massage
Meer informatie over deze oefendag is te vinden op Dezelfde dag bieden wij onze leden de gelegenheid om van 
www.avsweb.nl waar tevens een inschrijfformulier te vinden is. gediplomeerd paardenmasseuse Ingrid Timmerman van Sama 
Inschrijven voor 26 januari 2011, vol = vol! diverse massagetechnieken te leren. Deze workshop is zeer 

AVS ACTIVITEITEN- & SPORTWEEKEND
22 T/M 24 APRIL 2011
Het paasweekend van 2011 zal in IJzerlo geheel in het teken 
komen te staan van het Arabisch Volbloed paard, dan zal namelijk 
voor de zevende keer het AVS en NRPS sportweekend gehouden 
worden. Nieuw dit jaar is dat het evenement gecombineerd wordt 
met het AVS-activiteitenweekend waarmee de doorgang van dit 
laatste verzekerd is. 

Wat is het programma dit weekend?
Op vrijdag 22 april 2011 zullen we aanvangen met het 
activiteitenweekend. Het weekend zal duren tot en met 24 april 
2011. Dit weekend is voor alle AVS-leden, pony of paardenruiter. 
Het weekend zal gevuld zijn met lessen, informatieavonden, 
oefenmomenten en natuurlijk gezelligheid! Tevens is het mogelijk 
om de sfeer van een AVS gebruiksevenement te proeven.

Op zaterdag 23 april 2011 zal de (oefen)dressuur 
plaatsvinden en de oefencross. De dressuur telt mee in 
de AVS-competitie 2011 en voor de deelnemers die in voor alle rassen. Tevens 
Didam ook mee zullen starten op 27 februari 2011 word er deze dag 
geldt hij ook voor de Oosterveld's Marsaz prijs. Bestgaand rijpaard 

verreden en Oosters 
Op zondag 24 april 2011 is er dressuur en gekostumeerd.  De 
(oefen)springen. Dit jaar zal het springen ook een deelnemers in de dressuur 
wedstrijd zijn. Deze springwedstrijd is open gesteld en het springen dingen 

mee naar de allroundprijs 
van IJzerlo: de HJ 

Westerveld Memorial Trophy! Deze is al twee jaar in handen van 
een NRPS ruiter, dus het word tijd dat het AVS hem terug gaat 
veroveren. Ook tellen de dressuurproeven weer mee voor de AVS-
competitie en de Oosterveld's Marsaz prijs.

Houd de AVS-website in de gaten voor de laatste informatie over 
dit weekend en om in te schrijven. Mocht u geen Arabisch 
Volbloed hebben en toch graag aanwezig zijn bij dit weekend, 
dan nodigen wij u van harte uit om u als vrijwilliger op te geven. 
Uw hulp om dit weekend te laten slagen is zeer welkom. Wilt u 
ons terzijde staan, stuur dan een mail naar 
gettyketels@gmail.com.

Nadat het gebruiksseizoen 2010 voor de commissie van gebruik was afgesloten is er een 
inventarisatie geweest onder de leden. Helaas is deze inventarisatie alleen gebeurt onder de 
leden die gebruik maken van het Arabisch Volbloed Forum, daar de inventarisatie niet 
geplaatst was in het AVS-magazine. Toch zijn we een heleboel dingen te weten gekomen.

RESULTATEN 
COMMISSIE VAN GEBRUIK

INVENTARISATIE DOOR

OEFENDAG 
6 FEBRUARI 2011

A

V

Allereerst kwam ons ter ore dat veel leden graag verschillende Niet alles blijkt mogelijk
disciplines zien op een dag. Tevens was er vraag naar Spring- en Vanuit de leden waren ook enkele vragen waar we jammer genoeg 
Crosstrainingen.  Ook kwam er de vraag vanuit de leden of er een niets mee kunnen. Zo was er de vraag of het NK-dressuur niet 
beter spreiding van wedstrijden kon komen door Nederland, verreden kan worden tijdens de Nationale Keuring. Helaas is er 
zodat men niet altijd ver hoeft te reizen.  ieder jaar tegelijk met de Nationale Keuring een wedstrijddag van 

de Haflingers, waardoor er geen ruimte is op het terrein van de 
Wat gaan wij als commissie van gebruik nu doen met deze KNHS. Ook was er de vraag of er iets georganiseerd kan worden 
informatie? voor menners. Helaas is deze groep te klein om hier wat voor te 
We hebben begin november een vergadering gehad met alle kunnen organiseren.
commissie leden. Tijdens deze vergadering hebben we besloten 
dat er aankomend jaar meer clinics zullen komen en dat we op Zoals iedereen kan zien staat er genoeg op de planning. Houd 
deze dagen combinaties van diverse disciplines gaan organiseren. daarom goed de kalender op de AVS-site in de gaten voor al onze 
Met name op het gebied van springen en cross zal er meer evenementen. Mocht u nog ideeën hebben, schroom niet om ons 
georganiseerd worden. te benaderen.
Speciaal voor de Arabissimo zal er aankomend jaar op 17 juli een 
oefendag georganiseerd worden op het terrein in Renswoude Commissie van gebruik
waarbij getraind kan worden onder begeleiding in de speed, Voorzitter: Stefan van den Hoogenband
springen en cross. Lid: Marijke Slok-Soede
Op dit moment zijn we bezig met het bekijken van een nieuwe Lid: Getty Ketels
wedstrijdlocatie in of nabij Zuid-Holland. Lid: Annelieke Stoop
Wanneer er genoeg animo is om naar Aken te gaan volgend jaar Lid: Eveline Calis
september, zal er mogelijk een oefendag georganiseerd worden 
met een jurylid wat bekend is met de Duitse wijze van rijden en 
jureren. Binnen de commissie van gebruik zal Evelien Calis zich 
ontfermen over Aken.

Voor de leden van het Arabisch Volbloedpaarden Stamboek 
willen wij op veler verzoek een oefendag organiseren met maar 
liefst drie onderdelen om je voor in te schrijven. De 
accommodatie die wij hiervoor hebben afgehuurd is de centraal 
gelegen: Manege Nimmerdor, Kerkweg 3, 3832 RH Leusden
Tel: 033 - 4613420
De oefendag is opgesplitst in diverse onderdelen. Iedereen mag 
meedoen, met of zonder startkaart. Het dragen van een cap 
tijdens het rijden is verplicht, wedstrijdkleding is niet vereist. zeer succesvolle combinaties. Binnen het stamboek kennen wij 

haar natuurlijk met haar Arabische hengsten die zij succesvol 
Dressuur naar het Z heeft gereden en haar huidige troef Rector's 
De deelnemers aan het dressuurgedeelte rijden twee KNHS Aristocrates.
proeven van de maand februari op eigen niveau, de ideale De proeven tellen niet mee voor de KNHS 
gelegenheid om je goed voor te bereiden op de AVS wedstrijd winstpuntenregeling maar zijn wel te gebruiken voor de 
in Didam. Tussen de eerste en tweede proef krijg je waardevolle aanvraag van een startkaart voor combinaties die starten met 
instructie en tips van KNHS jurylid en instructrice Karin Wolf- een hengst in de klasse B. Deze combinaties dienen wel in 
De Graaf. Karin is gediplomeerd instructrice niveau 3 en geeft wedstrijdtenue te rijden. 
al sinds jaar en dag les bij diverse rijverenigingen en privéles aan 
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van IJzerlo: de HJ 
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RESULTATEN 
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A

V
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disciplines zien op een dag. Tevens was er vraag naar Spring- en Vanuit de leden waren ook enkele vragen waar we jammer genoeg 
Crosstrainingen.  Ook kwam er de vraag vanuit de leden of er een niets mee kunnen. Zo was er de vraag of het NK-dressuur niet 
beter spreiding van wedstrijden kon komen door Nederland, verreden kan worden tijdens de Nationale Keuring. Helaas is er 
zodat men niet altijd ver hoeft te reizen.  ieder jaar tegelijk met de Nationale Keuring een wedstrijddag van 

de Haflingers, waardoor er geen ruimte is op het terrein van de 
Wat gaan wij als commissie van gebruik nu doen met deze KNHS. Ook was er de vraag of er iets georganiseerd kan worden 
informatie? voor menners. Helaas is deze groep te klein om hier wat voor te 
We hebben begin november een vergadering gehad met alle kunnen organiseren.
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waarbij getraind kan worden onder begeleiding in de speed, Voorzitter: Stefan van den Hoogenband
springen en cross. Lid: Marijke Slok-Soede
Op dit moment zijn we bezig met het bekijken van een nieuwe Lid: Getty Ketels
wedstrijdlocatie in of nabij Zuid-Holland. Lid: Annelieke Stoop
Wanneer er genoeg animo is om naar Aken te gaan volgend jaar Lid: Eveline Calis
september, zal er mogelijk een oefendag georganiseerd worden 
met een jurylid wat bekend is met de Duitse wijze van rijden en 
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ontfermen over Aken.
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Tel: 033 - 4613420
De oefendag is opgesplitst in diverse onderdelen. Iedereen mag 
meedoen, met of zonder startkaart. Het dragen van een cap 
tijdens het rijden is verplicht, wedstrijdkleding is niet vereist. zeer succesvolle combinaties. Binnen het stamboek kennen wij 

haar natuurlijk met haar Arabische hengsten die zij succesvol 
Dressuur naar het Z heeft gereden en haar huidige troef Rector's 
De deelnemers aan het dressuurgedeelte rijden twee KNHS Aristocrates.
proeven van de maand februari op eigen niveau, de ideale De proeven tellen niet mee voor de KNHS 
gelegenheid om je goed voor te bereiden op de AVS wedstrijd winstpuntenregeling maar zijn wel te gebruiken voor de 
in Didam. Tussen de eerste en tweede proef krijg je waardevolle aanvraag van een startkaart voor combinaties die starten met 
instructie en tips van KNHS jurylid en instructrice Karin Wolf- een hengst in de klasse B. Deze combinaties dienen wel in 
De Graaf. Karin is gediplomeerd instructrice niveau 3 en geeft wedstrijdtenue te rijden. 
al sinds jaar en dag les bij diverse rijverenigingen en privéles aan 
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Hoewel de trainers en voorbrengers op shows en 
keuringen meestal mannen zijn, zijn er enkele dames 
die voor deze mannen niet onderdoen. Een niet weg 
te denken gezicht in de internationale showscene is 
de uit Zweden afkomstige Johanna Ullström. 

TRAINERS IN THE PICTURE: 

JOHANNA ULLSTRÖM

A
probeerde Frank het een jaar later Door Ellen de Man

Foto’s weer en dit keer beloofde ze voor de 
grote shows zoals Aken, het EK en 
het WK te komen helpen. Frank Als kind begon Johanna met 
vroeg haar daarna direct om het paardrijden op een lokale manege 
volgende showseizoen terug te en zoals elk paardenmeisje zeurde ze 
komen en dat heeft ze gedaan. Bij al snel bij haar ouders om een eigen 
Frank had ze de mogelijkheid om pony. Die kwam er, maar het was 
veel paarden voor te brengen en niet zomaar een pony, Johanna's 
vaak met succes. Johanna is Frank eerst eigen paard was een Volbloed 
nog altijd dankbaar voor de kans die Arabier, de Pools gefokte ruin Jaguar 
ze heeft gekregen en voor het (Grojor). Met deze ruin deed ze mee 
vertrouwen en geloof in haar.aan een wedstrijd voor sportpony's, 

waarbij je per onderdeel punten kon 
verdienen. Fanatiek als ze was deed Johanna's fanatisme in de showring 
ze mee met de cross, dressuur, gecombineerd met haar liefde voor 
springen maar ook met de paarden bleken een succes. Haar 
exterieurkeuring, want ook daar paardvriendelijke manier van met 
waren punten mee te vergaren voor paarden omgaan sprak veel mensen 
het over-all klassement. De ruin aan en langzaam begon ze een eigen 
deed het verrassend goed, en klantenkring op te bouwen. 
Johanna kwam daardoor op het idee Hierdoor werd in 1998 de beslissing 
om hem eens op een keuring voor genomen om samen met haar 
Arabische Volbloeden te toenmalig partner Philippe Hosay 
presenteren. Op achttienjarige een eigen trainingstal te beginnen. 
leeftijd deed ze voor het eerst mee Een start werd gemaakt in het 
met een keuring en daarmee was Belgische Weelde, op een 
haar passie geboren. Omdat in bescheiden accommodatie met 
Zweden voorbrengers schaars zijn twaalf stallen. Het jaar erop 
werd haar regelmatig gevraagd of ze 
een paard voor wilde brengen. Eerst 
van vriendinnen, buren, kennissen 
en dat breidde zich uit. Johanna's 
talent werd al snel ontdekt en ze kon 
aan het werk bij Papa's Arabians, 
één van de eerste fokkers van 
Arabische Volbloeden in Zweden. 
Hierdoor kon Johanna niet alleen 
nationaal, maar ook internationaal 
paarden te showen. 
Na enkele jaren werd ze door Frank 
Spönle gevraagd of ze voor hem 
wilde werken. Hij had haar aan het 
werk gezien op de show in 
Blommeröd en zag in haar een jong 
talent. Johanna bedankte voor de 
eer. Voor een jong meisje was het 
een grote stap om haar familie in 
Zweden achter te laten en met haar 
opleiding te stoppen. Toch 
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behaalde Johanna met 
Essteema (Essteem x 
Menascha) direct één van 
haar allergrootste 
successen, Essteema werd 
de eerste Tripple Crown 
jr. merrie ooit! Dat wilt 
zeggen, kampioen op de 
All Nations Cup in 
Aken, kampioen op het 
EK en het WK in Parijs. 
Al snel werd de 
accommodatie te klein 
en er werd uitgekeken 
naar een groter complex. 
Een droomlocatie voor 
hun European Training 
Center werd gevonden in 
het Belgische Sint 
Truiden. De werkelijk 
schitterende Derby Farm 
is een accommodatie met 
internationale allure. 

 hebben. Persoonlijke aandacht is Enige jaren geleden gingen Philippe 
zeer belangrijk vind Johanna. Ook en Johanna ieder hun eigen weg, 
gaan alle paarden een paar uur op de maar Johanna is nog altijd gevestigd 
wei. Daarvan is ook voldoende voor op de Derby Farm, onder een 
handen, maar liefst 34 hectare! nieuwe naam: Johanna Ullström 
Tijdens mijn bezoek liepen ook de Arabian Horse Management. 
paarden die naar het WK in Parijs Johanna heeft er de beschikking over 
gingen in de wei, volledig ingepakt 100 paardenstallen, maar het streven 
en in een kort gemaaide wei is om niet meer dan de helft te 
weliswaar , maar de paarden gebruiken. In het dekseizoen zijn het 
genieten toch van een paar uur er soms meer, maar Johanna gelooft 
buiten. Ook is er een draf- cq er stellig in om niet meer dan 
renbaan waarop de paarden worden twintig paarden in training te 
getraind en het heuvelachtige terrein 
leent zich uitstekend voor  
buitenritten, zonder het erf te 
hoeven verlaten. Johanna benadrukt 
het belang van afwisseling voor de 
paarden. Vrijwel alle paarden van 
drie jaar en ouder worden gereden. 

Net als wij in de stallen lopen 
worden Johara Al Naif (Ansata 
Shalim) en Ansata Mouna (Farres) 
gezadeld. Deze merries heb ik vaak 
gezien in de showring, maar het is 
duidelijk dat ze genieten van de 
buitenrit als ik ze in de verte in het 
bos zie verdwijnen. Eén van de 
andere stalmeisjes komt terug van 
een rit op TF Afrikhan Shah 
(Botswana) die op stal liefdevol 
Teddy wordt genoemd. Een 
opvallend typische verschijning die 
eigenlijk in showtraining stond, 
maar op stal zo tevreden is dat de 
eigenaar heeft besloten om hem daar 
voor onbepaalde tijd te laten. Er 
staan meer paarden langdurig bij 

Johanna, sommigen om nooit meer en met weinig zelfvertrouwen. Ze 
weg te gaan. Johanna heeft zelf twee verteld dat hij in Polen weleens 
merries, waaronder de vorig jaar gekscherend de ruin werd genoemd. 
aangekochte Tamara LL (Gris El Door de hengst constant uitgebreid 
Jamaal) een schimmel met een te belonen als hij zijn best deed en 
werkelijk prachtig hoofd en grote heel veel tijd met hem te spenderen 
donkere ogen. Ik begrijp waarom kreeg hij langzaam meer 
Johanna deze merrie perse wilde zelfvertrouwen. Langzaam zag ze 
hebben toen ze haar zag tijdens een hem steeds trotser worden en het 
bezoek aan een stoeterij in Brazilië. was duidelijk dat hij ook haar wilde 
Ook is ze voor de helft eigenaresse plezieren. Op hun eerste grote show 
van de Sanadik El Shaklandochter behaalde ze met Pesal maar liefst 94 
SF Shaklina. Beide merries zijn punten. De hengst draafde trots 
drachtig van Ajman Moniscione. door de baan en enkele criticasters 
Dat belooft wat te worden! moesten toch toegeven dat de “ruin” 

was opgebloeid tot een prachtig 
trots dier. Johanna verteld dat ze Als ik aan Johanna vraag aan welk 
daar de meeste voldoening uit krijgt. paard ze de mooiste herinnering 
Ook Ramino (Zandai Aqir) kwam heeft noemt ze tot mijn verbazing 
op stal als een moeilijk paard, zelfs niet de Tripple Crown overwinning 
een paard waar je voor moest met Esteema, maar als eerste de 
oppassen. Ook deze hengst toonde hengst Pesal (Partner), inmiddels in 
zich niet in de ring. Op dezelfde het bezit van Klarenbeek Arabians. 
manier, met veel geduld en begrip Ze vertelt bijna hartstochtelijk over 
veranderde ook hij in een paard met de hengst die altijd goed was voor 
zelfvertrouwen en misschien net zo een redelijke score omdat hij zo 
belangrijk, vertrouwen in de mens. correct was, maar zich nooit toonde 
Deze hengst behaalde later nog zoals ze dacht dat hij het moest 
diverse successen in de showring. kunnen. Hij was timide, niet trots 
Johanna verteld: “Natuurlijk heb ik 
geweldige herinneringen aan de 
overwinningen met Esteema. Maar 
zulke paarden hebben mij niet 
nodig. Ik zorg dat ze perfect 
geconditioneerd zijn en netjes 
getraind, maar daarin zit voor mij 
niet de uitdaging. Natuurlijk is het 
goed voor je reputatie goed als je 
met een merrie de Tripple Crown 
wint en ik ben ook altijd heel 
dankbaar als mij de kans wordt 
geboden om zulke prachtige dieren 
te trainen en voor te brengen”. 
De Tripple Crown winnen  
herhaalde Johanna nog een keer met 
de in Polen gefokte Pianissima 
(Gazal Al Shaqab x Pianosa) en de 
destijds junior hengst Nijem Ibn 
Eternity (Eternity Ibn Navarone D x 
Naravna).

De lijst overwinningen en titels die 
Johanna met haar trainingspaarden 
heeft gehaald is oneindig, maar het 
is mij duidelijk…. als showpaard 
kun je het niet beter treffen!
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woordelijk voor kleine veranderingen in de positie van de wervels. 
De oppervlakkige spieren zijn groot en goed ontwikkeld en 
leveren kracht voor grote bewegingen van de hals. De drie 
belangrijkste oppervlakkige spieren in de hals zijn de splenius, 
brachiophalicus en de stenophalicus. De splenius ligt boven de 
halswervels en wanneer deze spier goed ontwikkeld is verbetert hij 
de bovenlijn. Hij is betrokken bij het optillen van het hoofd, het 
hals strekken en de beweging naar links en rechts. De 
brachiophalicus ligt aan twee kanten van de hals naast de wervels 
en loopt van de schedel naar de bovenkant van het been. Deze 
spier is daarom niet alleen betrokken bij bewegingen van de hals 
maar zorgt ook mede voor de beweging van het voorbeen. De 
stenophalicus ligt onder de keelgroeve in de hals en vanaf deze 
plek loopt de spier naar het borstbeen. De stenophalicus is 
verbonden aan het kaakbeen en hij is betrokken bij het openen 
van de mond. Een onderhals is te zien bij paarden waarbij deze 
spier sterk ontwikkeld is. De keeluitsnijding is bij deze paarden 
vaak ook grover en in Arabieren doet dit afbreuk aan het 
ideaalbeeld. Een onderhals zorgt er ook voor dat de hals er 
zwaarder en minder elegant uitziet. Bij deze paarden is de 

spieren kan de hals een heel ander uiterlijk geven. Dit betekent bovenlijn niet voldoende ontwikkeld. 
wel dat in sommige gevallen de hals verbeterd kan worden met De musculus longissimus is de langste spier in het paardenlichaam gerichte training. en loopt vanaf de laatste halswervels over de rug. Deze spier is 
De legende over de indeuking van de Prophets thumb mark is een betrokken bij het omhoog brengen van het hoofd en is de 
verhaal dat de loyaliteit van het Arabisch Volbloed paard belangrijkste spier bij wenden, steigeren, slaan en springen. 
beschrijft. Dit deukje komt vooral voor in de hals en bij de Fouten die voorkomen aan de hals zijn het hebben van een te schouder en is waarschijnlijk gevolg van een spierscheurtje. Dit korte hals of een slechte verbinding  met het hoofd. Wanneer de scheurtje kan veroorzaakt worden doordat in de baarmoeder een hals niet mooi verbonden is met de schoft komt er een knik in de hoef tegen de hals aan ligt tijdens de ontwikkeling van het veulen. bovenlijn waardoor deze niet meer vloeiend doorloopt in de rug. Arabieren met dit deukje hadden een groot aanzien bij de Een rechte hals wordt niet graag gezien, net als een te dikke hals. Bedoeïenen en wanneer je duim exact in deze indeuking past ben Andere fouten zijn vaak het gevolg van ontwikkeling van je de ware eigenaar van dit dier. specifieke spieren. Te veel of juist te weinig ontwikkeling van 

H

Een Arabische legende verteld over de vijf merries van Mohammed. Na drie 
dagen zonder water galoppeert zijn kudde paarden naar een oase om te 
drinken. Wanneer Mohammed ze terugroept om hun loyaliteit aan hem te 
testen keren slechts vijf merries om. Hij zegende en markeerde deze trouwe 
paarden vervolgens door zijn duim in hun hals te drukken. De indeuking van de 
Prophets thumb mark is te zien in de hals van paarden die afstammen van de 
vijf merries van Mohammed. 

Door Jalenka van Wijk,
onder begeleiding van Mevr. T. Modderman

maar door de natuurlijke buiging, het vloeiende verloop en de 
fijne uitsnijding van de keel kan deze ook langer lijken. Deze 
elegante en flexibele nek hebben buiten het mooie uiterlijk ook 
nog een functioneel voordeel. Onze Arabische paarden kunnen Het Arabisch Volbloed paard is voor veel mensen mede 
hierdoor namelijk gemakkelijker hun hoofd afbuigen in de nek herkenbaar aan zijn trotse houding. De trotse hoofdhouding is 
en zijn daardoor eenvoudiger aan het bit te rijden en aan de het resultaat van de manier waarop de schedel met de nek 
hulpen te krijgen. Wat ruiters ervaren als een harde of een zachte verbonden is. De nek bestaat uit de eerste twee halswervels; de 
mond is vaak in verband te brengen met de flexibiliteit van de atlas en de draaier. De draaier zorgt ervoor dat het paard het 
hoofd-halsverbinding. In principe worden paarden allemaal met hoofd naar links en naar rechts kan bewegen, terwijl de atlas 
dezelfde gevoeligheid van de mond geboren, maar als een paard verantwoordelijk is voor het knikken van het hoofd. Aan beide 
stugger is in de voorste verbinding zal een ruiter snel geneigd zijn zijde van de hals achter de oren kunnen de uitsteeksels van de 
harder te gaan trekken en dat maakt de mond ongevoeliger.atlas gevoeld worden. Het hoofd van de Arabier is met een hoek 
De ruggengraat beschermt de zenuwen en geeft een plek voor van meer dan 90 graden aan de atlas verbonden. Deze hoek is 
aanhechting van spieren, pezen en banden. De hals is het meest groter dan in andere rassen en geeft een fijne keeluitsnijding. De 
flexibele deel van de ruggengraat en krijgt zijn kracht van de uitsnijding is bij een goede verbinding duidelijk zichtbaar en staat 
wervels, spieren, pezen en het kraakbeen waaruit het is bekend als de mitbah. De hoge verbinding van de schedel aan de 
opgebouwd. Hoofd en hals vormen verhoudingsgewijs een nek is samen met de open keellijn van de mitbah 
aanzienlijk deel van het lichaamsgewicht van een paard. Dit zorgt verantwoordelijk voor de natuurlijke buiging van de hals.   
ervoor dat het zwaartepunt meer naar voren licht en hierdoor De hals van een Arabisch Volbloed zien we graag voldoende 
lopen paarden van nature meer op de voorhand. Door de positie gespierd, het mag niet vlezig zijn of abrupte hoeken hebben. 
van het hoofd en de hals samen met de achterhand tijdens het Dit betekent dat de hals in een vloeiende lijn moet doorlopen 
rijden aan te passen kan het zwaartepunt meer naar achteren naar de schoft, ook zien we hem graag hoog uit de borst komen. 
verplaatst worden. Dit geeft een betere gewichtsverdeling over alle Hengsten hebben vaak een zwaardere hals en een grovere 
vier de benen en dit is niet alleen belangrijk in de dressuursport, keeluitsnijding, terwijl de hals bij merries fijner en eleganter van 
maar ook voor de endurance. De houding van de hals heeft dus vorm is. De lengte en de flexibiliteit van de hals zijn ook 
effect op de beweging, balans en gewichtsverdeling. Een paard belangrijk, hij moet lang genoeg zijn om eenvoudig te kunnen 
met een van nature lager en horizontaal aangezette hals zal het grazen en de vacht te verzorgen. De nek van het Arabisch 
moeilijker vinden om meer in balans te komen dan een paard met Volbloed paard zal vaak wat langer zijn dan die van andere rassen, 
een hogere halsaanzet die van nature zijn hals meer draagt. 
Overigens wordt dit natuurlijk ook nog door andere factoren 
beïnvloed die verderop in de serie nog besproken zullen worden. 
Omdat het hoofd en de hals zo zwaar zijn is het belangrijk dat ze 
goed worden ondersteund. Deze ondersteuning komt van 
verschillende spieren in de hals met ieder een specifieke functie.
Het ligamentum nuchae is een van de belangrijkste structuren in 
het paardenlichaam die als doel heeft het hoofd te ondersteunen 
en samen met de hals op zijn plek te houden. Dit ligament is erg 
elastisch en uit twee delen opgebouwd. Het eerste deel van dit 
ligament loopt langs de bovenlijn van de draaier naar de schoft. 
De halswervels bevinden zich veel lager in de hals dan je verwacht 
en het andere gedeelte het ligament loopt van de bovenlijn naar 
deze wervels toe. Diepliggende spieren handhaven de houding 
van de hals, terwijl oppervlakkige spieren belangrijk zijn voor 
buigen en streken. Een belangrijke diepliggende spier is de 
musculus multifidus die loopt van de draaier tot het staartbeen. 
Dit is een samengestelde spier die de wervels is de ruggengraat 
met elkaar verbind en ondersteund. Deze spier is verant-SERIE  TWEEDE DEEL: EXTERIEUR, NEK & HALS

PROPHETS THUMB MARK

De bovenlijn van deze hals loopt in een mooie boog, 
hij zou nog iets vloeiender uit d schoft mogen komen. 
De keeluitsnijding is schoon en de nek is goed van lengte. 
De hals is aan de onderzijde wat zwaar maar echt sprake van 
een onderhals is er niet, het komt wel op de gewenste hoogte 
uit de borst. Aangezien we het paard niet in zijn geheel zien 
is het niet echt te beoordelen maar toch wordt de indruk 
gewekt dat de hals iets aan de korte kant is. 
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woordelijk voor kleine veranderingen in de positie van de wervels. 
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MM Sultan die het halsgebruik nog even duidelijk 
demonstreerde tijdens zijn presentatie. Deze spectaculaire 
hengst bezit ook motoriek en de anatomie om zijn nek naar 
behoefte te gebruiken in de balans. Dhr. Bakker betitelde dat 
als het “uitschuiven van de nek”. Niet alleen een fraai gezicht 
maar ook zeer gewenst en praktisch bij beweging in vrijheid 
én onder het zadel. Mevr. Modderman greep deze kans ook 
aan om de aandacht te vestigen op zijn atletische 
eigenschappen. Een paard is een atleet. Dat moet hij ook 
tonen in soepele bewegingen, correcte bespiering en ruimte 
van de gangen; kwaliteiten die je helaas op de shows en 
keuringen steeds minder ziet.
Het was een zeer prettige start van de dag waarbij de 
deelnemers erg enthousiast en interactief deel namen in de 
diverse beoordelingen. Toch was het ook evident dat veel 
mensen een hoop zaken te horen kregen die zij nooit eerder 
zo hadden begrepen of hadden gezien. Daarvoor zijn dit soort 
dagen ideaal. Er was dan ook een gezellige saamhorigheid te 
bespeuren waarin de bereidheid om weer wat wijzer te worden 
van deze unieke kennisoverdracht absoluut hoog in het 
vaandel stond.
Volgend op het programma was een uitgebreide presentatie 
van dhr. Jan Grootenhuis. Als hoefsmid heeft hij een zeer 
interessante presentatie gegeven over zijn ervaringen in de 
verzorging, begeleiding en correctiemogelijkheden van jonge- 
en oudere paarden. Erg attent was een begeleidend boekje 

voor alle deelnemers 
waar alle informatie 
nog een rustig kon 
worden nageslagen.
Laatste onderdeel van 
de dag was de 
uitreiking van de 
prijzen voor de 
Endurancecompetitie 
2010.  De commissie 
heeft er veel van 
gemaakt om deze 
competitie toch nog 
doorgang te laten 
hebben. Prijzen werden 

Op 20 november j.l. werd voor de tweede maal dit jaar een 
AVS Fokkerij Infodag gehouden. Op de agenda stond een 
beoordelingsmiddag, een presentatie van een hoefsmid en de 
prijsuitreiking van de Endurancecompetitie 2010.

WAARDEVOLLE 
FOKKERIJ INFODAG AVS 
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eigenschappen. Mevr. Modderman benadrukte dat men vaak Foto's en tekst 

Gideon Reisel weinig aandacht schenkt aan de harmonie van het paard en te 
veel aan ieder apart onderdeeltje.
Mevr. van Ditzhuizen is opgegroeid tussen de Arabische Sowieso was er van te 
Volbloedpaarden en heeft ruimschootse ervaring met het voren al één record 
fokken en het rijden van endurance paarden. Het is dan ook gebroken. Nooit 
geen wonder dat zij daar een goed oog voor heeft ontwikkeld. eerder moest een 
Aan haar was dan ook de eer om bij ieder paard de meerdere of inschrijving voor een 
mindere geschiktheid voor de endurance aan te stippen. Buiten Fokkerij infodag 
bekende gewenste eisen aan bouw en beenwerk, zijn de worden gestopt i.v.m. 
natuurlijke oprichting en het gemak en de economie van de met het maximum 
gangen van groot belang. Dit werd o.a. verwezenlijkt in de aantal inschrijvingen! 
presentatie van de 17-jarige Riki's Macho Man. Deze Uiteraard is iedereen 
imposante Drugzoon met zes 160-ers in de benen is een welkom, maar je kunt 
imposant paard met nog steeds een kurkdroog onderstel en is nu eenmaal maar 
een ambassadeur voor zowel het ras als de sport waar Arabieren zoveel mensen kwijt in de beschikbare ruimte. En inderdaad, 
regelmatig wereldkampioen in worden; de Endurance.  de opkomst was met meer dan 60 deelnemers enthousiast te 

noemen, met bekende en minder bekende gezichten uit alle Dhr. Bakker en mevr. Modderman zijn ook niet onbekend 
hoeken van Nederland. Het feit dat de Fokkerijcommissie en met het rijden van Arabische Volbloedpaarden en zijn beiden 
de hagelnieuwe Endurancecommissie van het AVS hun zeer sterk 
interesses hadden gebundeld voor deze dag, zal daar zeker onderlegd in
mee te maken hebben gehad. de kennis van 

het bewegings-Die combinatie kwam reeds tot uiting tijdens het 
apparaat. beoordelingsdeel van de dag, waar zowel de algemene en 
Dhr. Bakker rastypische kwaliteiten van de gepresenteerde paarden aan 
benadrukte de orde kwam, maar ook de bouw van de verschillende 
bijvoorbeeld paarden werd nog eens extra tegen het licht gehouden voor 
het belang van eigenschappen die gewenst zijn om succesvol plezier te kunnen 
het juiste gebruik hebben in de endurance sport.
van de hals in 
de beweging. Deelnemers aan deze dag kregen de mogelijkheid om vooraf 
Mevrouw naar eigen inzicht punten te geven aan de verschillende 
Modderman paarden. Naderhand werden deze punten doorgenomen met 
noemde dit ook juryleden mevr. Modderman en dhr. Bakker. Opvallende 
wel het “roer” aandachtsgebieden waren het totaalbeeld van het paard en 
van het paard.  het teveel gefocust zijn op negatieve eigenschappen.
Een toepasselijke Dhr. Bakker gaf aan dat er een misverstand is bij veel mensen 
benaming die wat nu precies “type” is en wat dat allemaal omvat. Velen 
weer de beseffen nog steeds niet dat dit het gehele paard betreft, 
dynamiek en inclusief indruk, houding en beweging en niet alleen maar 
de harmonie het hoofd. Mevr. Modderman voegde hier aan toe dat karakter 
onderstreept van een zeer belangrijke eigenschap is die maar al te vaak vergeten 
het totale paard. wordt. Het Arabisch Volbloedpaard is bovenal van nature een 
Dit werd mooi lief, mensgericht paard.
geïllustreerd door 

Verder gaf dhr. Bakker aan dat het nét zo belangrijk is om de de spectaculaire 
positieve kanten van het paard te ontdekken als de iets mindere hekkesluiter 
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AVS ENDURANCE COMPETITIE 2010

Dit jaar ging de AVS endurance competitie iets anders van start 
dan vorige jaren, het leek er zelfs eerst op dat het niet door zou 
gaan. Door de oprichting van een speciale endurancecommis-
sie, met als één van de eerste speerpunten doorgang van de 
endurance competitie, werd dit voorkomen.
Gelukkig kwamen er voldoende inschrijvingen om de com-
petitie ook over een voldoende aantal deelnemers te berekenen. 
Dit jaar werd qua puntentelling voor een iets andere opzet 
gekozen dan voorgaande jaren. Om een zo representatief 
mogelijke winnaar te krijgen heeft de endurancecommissie 
gekozen om niet voor plaatsing per wedstrijd te gaan maar voor 
een selectie van criteria.  Deze criteria zijn met name gebaseerd 
of afstand en snelheid, als volgt:
- De afstand van elke goed uitgereden wedstrijd geeft punten: 

afstand/10
- De afstand van elke afgekeurde wedstrijd geeft minpunten:  

- afstand/10
- Vanaf klasse 3 tellen bij een afkeuring de km's tot de laatst 

goedgekeurde vetgate als pluspunten (bv 160 km afgekeurd, 
tot 80 km goed gereden: -16 + 8 = - 8 punten)

- De snelheid per wedstrijd telt mee en geeft de snelheid /2 
als punten.

- Bij een afkeurde wedstrijd is de snelheid altijd 0
- Als men zich heeft teruggetrokken tellen de km's en 

snelheid tot punt waar gestopt (en goedgekeurd) is.
Voor volgend jaar zal de commissie nog kijken of aanvulling of 
uitbreiding van deze wijze van normering nodig is, maar de 
basis zal vergelijkbaar blijven. Wellicht zal de mogelijkheid gaan 
bestaan om de punten alleen per paard te geven en niet per 
combinatie. Ook willen we kijken naar de mogelijkheid om 
verschillende klasses te gaan maken, o.a. een speciale klasse voor 
paarden die het merendeel van hun wedstrijden in CEI 
wedstrijden starten.
Er is een zeer mooi prijzenpakket samengesteld voor de 
winnaars, naast de mooie AVS dekens voor de 1e prijzen was er 
een prijzenpot met een waarde van zo'n 900,- euro te verdelen! 
Onze sponsors mogen daarvoor wel even in het zonnetje gezet 
worden: Country Mill Horse support gaf drie elektronische 
zadelmetingen, Equilin gaf drie pakketten met o.a. elektrolyt, 
Hippogriff gaf twee warme neopreen chaps, Soul-Mate 
Nutrition gaf twee potten van hun 2G voedingssupplement, 
Pegasus gaf een bewegingsmeting, uniek in Nederland, Havens 
gaf tien zakken voer, Green Distance gaf negen petten en 
Goedhard gaf een hoofdstel voor de meest ambitieuze 
combinatie. Voor volgend jaar gaan we uiteraard wederom 
streven naar een hele mooie prijzenpot!

Hieronder volgen de winnaars van de competitie:
1e in klasse 1 is Liselore van Zetten met de zesjarige ruin Kain 
(Sheikan Star x Hasama Fasiha (v.Farag)). Kain is gefokt door 
Fera van Dijk van Al Jarra Arabians. Kain heeft met Liselore 
maar liefst negen wedstrijden gereden (en met twee andere 
ruiters nog twee wedstrijden). Bijzonder is dat Kain hierbij 
geen enkele afkeuring 
heeft opgelopen. 
De combinatie viel 
eigenlijk in 2 klasses in 
deze competitie, maar 
omdat Liselore bij 

De heer Bakker legt uit...

Mevrouw Modderman geeft de details...

Mevr. van Ditzhuyzen 
legt de nadruk
op de endurance
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MM Sultan die het halsgebruik nog even duidelijk 
demonstreerde tijdens zijn presentatie. Deze spectaculaire 
hengst bezit ook motoriek en de anatomie om zijn nek naar 
behoefte te gebruiken in de balans. Dhr. Bakker betitelde dat 
als het “uitschuiven van de nek”. Niet alleen een fraai gezicht 
maar ook zeer gewenst en praktisch bij beweging in vrijheid 
én onder het zadel. Mevr. Modderman greep deze kans ook 
aan om de aandacht te vestigen op zijn atletische 
eigenschappen. Een paard is een atleet. Dat moet hij ook 
tonen in soepele bewegingen, correcte bespiering en ruimte 
van de gangen; kwaliteiten die je helaas op de shows en 
keuringen steeds minder ziet.
Het was een zeer prettige start van de dag waarbij de 
deelnemers erg enthousiast en interactief deel namen in de 
diverse beoordelingen. Toch was het ook evident dat veel 
mensen een hoop zaken te horen kregen die zij nooit eerder 
zo hadden begrepen of hadden gezien. Daarvoor zijn dit soort 
dagen ideaal. Er was dan ook een gezellige saamhorigheid te 
bespeuren waarin de bereidheid om weer wat wijzer te worden 
van deze unieke kennisoverdracht absoluut hoog in het 
vaandel stond.
Volgend op het programma was een uitgebreide presentatie 
van dhr. Jan Grootenhuis. Als hoefsmid heeft hij een zeer 
interessante presentatie gegeven over zijn ervaringen in de 
verzorging, begeleiding en correctiemogelijkheden van jonge- 
en oudere paarden. Erg attent was een begeleidend boekje 

voor alle deelnemers 
waar alle informatie 
nog een rustig kon 
worden nageslagen.
Laatste onderdeel van 
de dag was de 
uitreiking van de 
prijzen voor de 
Endurancecompetitie 
2010.  De commissie 
heeft er veel van 
gemaakt om deze 
competitie toch nog 
doorgang te laten 
hebben. Prijzen werden 

Op 20 november j.l. werd voor de tweede maal dit jaar een 
AVS Fokkerij Infodag gehouden. Op de agenda stond een 
beoordelingsmiddag, een presentatie van een hoefsmid en de 
prijsuitreiking van de Endurancecompetitie 2010.

WAARDEVOLLE 
FOKKERIJ INFODAG AVS 
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eigenschappen. Mevr. Modderman benadrukte dat men vaak Foto's en tekst 

Gideon Reisel weinig aandacht schenkt aan de harmonie van het paard en te 
veel aan ieder apart onderdeeltje.
Mevr. van Ditzhuizen is opgegroeid tussen de Arabische Sowieso was er van te 
Volbloedpaarden en heeft ruimschootse ervaring met het voren al één record 
fokken en het rijden van endurance paarden. Het is dan ook gebroken. Nooit 
geen wonder dat zij daar een goed oog voor heeft ontwikkeld. eerder moest een 
Aan haar was dan ook de eer om bij ieder paard de meerdere of inschrijving voor een 
mindere geschiktheid voor de endurance aan te stippen. Buiten Fokkerij infodag 
bekende gewenste eisen aan bouw en beenwerk, zijn de worden gestopt i.v.m. 
natuurlijke oprichting en het gemak en de economie van de met het maximum 
gangen van groot belang. Dit werd o.a. verwezenlijkt in de aantal inschrijvingen! 
presentatie van de 17-jarige Riki's Macho Man. Deze Uiteraard is iedereen 
imposante Drugzoon met zes 160-ers in de benen is een welkom, maar je kunt 
imposant paard met nog steeds een kurkdroog onderstel en is nu eenmaal maar 
een ambassadeur voor zowel het ras als de sport waar Arabieren zoveel mensen kwijt in de beschikbare ruimte. En inderdaad, 
regelmatig wereldkampioen in worden; de Endurance.  de opkomst was met meer dan 60 deelnemers enthousiast te 

noemen, met bekende en minder bekende gezichten uit alle Dhr. Bakker en mevr. Modderman zijn ook niet onbekend 
hoeken van Nederland. Het feit dat de Fokkerijcommissie en met het rijden van Arabische Volbloedpaarden en zijn beiden 
de hagelnieuwe Endurancecommissie van het AVS hun zeer sterk 
interesses hadden gebundeld voor deze dag, zal daar zeker onderlegd in
mee te maken hebben gehad. de kennis van 

het bewegings-Die combinatie kwam reeds tot uiting tijdens het 
apparaat. beoordelingsdeel van de dag, waar zowel de algemene en 
Dhr. Bakker rastypische kwaliteiten van de gepresenteerde paarden aan 
benadrukte de orde kwam, maar ook de bouw van de verschillende 
bijvoorbeeld paarden werd nog eens extra tegen het licht gehouden voor 
het belang van eigenschappen die gewenst zijn om succesvol plezier te kunnen 
het juiste gebruik hebben in de endurance sport.
van de hals in 
de beweging. Deelnemers aan deze dag kregen de mogelijkheid om vooraf 
Mevrouw naar eigen inzicht punten te geven aan de verschillende 
Modderman paarden. Naderhand werden deze punten doorgenomen met 
noemde dit ook juryleden mevr. Modderman en dhr. Bakker. Opvallende 
wel het “roer” aandachtsgebieden waren het totaalbeeld van het paard en 
van het paard.  het teveel gefocust zijn op negatieve eigenschappen.
Een toepasselijke Dhr. Bakker gaf aan dat er een misverstand is bij veel mensen 
benaming die wat nu precies “type” is en wat dat allemaal omvat. Velen 
weer de beseffen nog steeds niet dat dit het gehele paard betreft, 
dynamiek en inclusief indruk, houding en beweging en niet alleen maar 
de harmonie het hoofd. Mevr. Modderman voegde hier aan toe dat karakter 
onderstreept van een zeer belangrijke eigenschap is die maar al te vaak vergeten 
het totale paard. wordt. Het Arabisch Volbloedpaard is bovenal van nature een 
Dit werd mooi lief, mensgericht paard.
geïllustreerd door 

Verder gaf dhr. Bakker aan dat het nét zo belangrijk is om de de spectaculaire 
positieve kanten van het paard te ontdekken als de iets mindere hekkesluiter 
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AVS ENDURANCE COMPETITIE 2010

Dit jaar ging de AVS endurance competitie iets anders van start 
dan vorige jaren, het leek er zelfs eerst op dat het niet door zou 
gaan. Door de oprichting van een speciale endurancecommis-
sie, met als één van de eerste speerpunten doorgang van de 
endurance competitie, werd dit voorkomen.
Gelukkig kwamen er voldoende inschrijvingen om de com-
petitie ook over een voldoende aantal deelnemers te berekenen. 
Dit jaar werd qua puntentelling voor een iets andere opzet 
gekozen dan voorgaande jaren. Om een zo representatief 
mogelijke winnaar te krijgen heeft de endurancecommissie 
gekozen om niet voor plaatsing per wedstrijd te gaan maar voor 
een selectie van criteria.  Deze criteria zijn met name gebaseerd 
of afstand en snelheid, als volgt:
- De afstand van elke goed uitgereden wedstrijd geeft punten: 

afstand/10
- De afstand van elke afgekeurde wedstrijd geeft minpunten:  

- afstand/10
- Vanaf klasse 3 tellen bij een afkeuring de km's tot de laatst 

goedgekeurde vetgate als pluspunten (bv 160 km afgekeurd, 
tot 80 km goed gereden: -16 + 8 = - 8 punten)

- De snelheid per wedstrijd telt mee en geeft de snelheid /2 
als punten.

- Bij een afkeurde wedstrijd is de snelheid altijd 0
- Als men zich heeft teruggetrokken tellen de km's en 

snelheid tot punt waar gestopt (en goedgekeurd) is.
Voor volgend jaar zal de commissie nog kijken of aanvulling of 
uitbreiding van deze wijze van normering nodig is, maar de 
basis zal vergelijkbaar blijven. Wellicht zal de mogelijkheid gaan 
bestaan om de punten alleen per paard te geven en niet per 
combinatie. Ook willen we kijken naar de mogelijkheid om 
verschillende klasses te gaan maken, o.a. een speciale klasse voor 
paarden die het merendeel van hun wedstrijden in CEI 
wedstrijden starten.
Er is een zeer mooi prijzenpakket samengesteld voor de 
winnaars, naast de mooie AVS dekens voor de 1e prijzen was er 
een prijzenpot met een waarde van zo'n 900,- euro te verdelen! 
Onze sponsors mogen daarvoor wel even in het zonnetje gezet 
worden: Country Mill Horse support gaf drie elektronische 
zadelmetingen, Equilin gaf drie pakketten met o.a. elektrolyt, 
Hippogriff gaf twee warme neopreen chaps, Soul-Mate 
Nutrition gaf twee potten van hun 2G voedingssupplement, 
Pegasus gaf een bewegingsmeting, uniek in Nederland, Havens 
gaf tien zakken voer, Green Distance gaf negen petten en 
Goedhard gaf een hoofdstel voor de meest ambitieuze 
combinatie. Voor volgend jaar gaan we uiteraard wederom 
streven naar een hele mooie prijzenpot!

Hieronder volgen de winnaars van de competitie:
1e in klasse 1 is Liselore van Zetten met de zesjarige ruin Kain 
(Sheikan Star x Hasama Fasiha (v.Farag)). Kain is gefokt door 
Fera van Dijk van Al Jarra Arabians. Kain heeft met Liselore 
maar liefst negen wedstrijden gereden (en met twee andere 
ruiters nog twee wedstrijden). Bijzonder is dat Kain hierbij 
geen enkele afkeuring 
heeft opgelopen. 
De combinatie viel 
eigenlijk in 2 klasses in 
deze competitie, maar 
omdat Liselore bij 

De heer Bakker legt uit...

Mevrouw Modderman geeft de details...

Mevr. van Ditzhuyzen 
legt de nadruk
op de endurance
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in drie categorieën uitgereikt waarbij de klasse waarin de meeste 
deelname is geweest bepalend was. De winnaars zijn geworden:
Klasse 3/4: 
1. Carmen Römer met Depozit
2. Marly v. Ditzhuyzen met Eenhoorn's Dahman
3. Barbara Petersen met Pachinco

Klasse 2/3: 
1. Esther Groen met Moragh Akhdhar
2. Susan de Boer met Lancelot
3. Scarlett van der Woude met LB Afarim

Klasse 1:
1. Liselore van Zetten met Kain
2.Monique Rensen met Daway
3. Anouk de Graaf met Adami 

Allen gefeliciteerd!!! Volledige uitslagen zijn te vinden op de 
AVS website. Een grote pluim voor het hele team van Arabian 
Fantasie en in het bijzonder eigenaren Chris van Schalkwijk en 
Abigail Ligthert, die niet alleen hun paarden onvoorwaardelijk 
ter beschikking hebben gesteld om uitgebreid bekritiseerd te 
worden maar ook voor de oprechte en gezellige gastvrijheid, 
het ter beschikking stellen van de accommodatie en het 
organiseren en verzorgen van een heerlijke lunch met hartige 
soep. Bedankt, jullie hebben de lat weer op een hoger niveau 
gelegd!
Uiteraard bedanken wij ook Esther Groen, Marly van 
Ditzhuyzen en Cara van der Heijden van de commissie 
Endurance voor het regelen van de Endurancepaarden en het 
uitwerken en het regelen van de prijzen voor de 
Endurancecompetitie. Wij hopen dat jullie inzet beloond zal 
worden met meer Enduranceruiters die zich op deze wijze voor 
het Arabische Volbloedpaard in het algemeen zullen gaan 
interesseren.

Tenslotte gaat ook zeker credit naar de andere leden van het 
Jurycorps en de Fokkerijcommissie voor de overkoepelende 
organisatie en planning van deze dag; Toto Modderman, 
Bé Blaak, Chris van Schalkwijk, Cedes Bakker en Aad Kuijf.
Ook de deelnemers bedankt voor jullie enthousiaste opkomst 
en gezellige, leerzame en ontspannen verenigingsdag!
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Het Arabisch Volbloed stamboek bestaat bij gratie van de fokker. Zonder fokkers namelijk geen 
paarden en dus ook geen stamboek. Sommige fokkers leveren daarbij een bijzondere bijdrage 
door keer op keer met kwaliteitsvolle paarden op de proppen te komen. Iemand die we daarbij 
niet over het hoofd moeten zien is Luut Schutrups. Al jaren zijn zijn fokproducten succesvol in 
de sport en in de showring, zowel nationaal als internationaal. Wat het extra bijzonder maakt is 
het feit dat hij dit met een relatief klein aantal paarden weet te bereiken. Reden genoeg dus 
voor een nadere kennismaking.

IN GESPREK MET:

FOKKER LUUT SCHUTRUPS

Luut & Hennie Schutrups met Rigona

Tekst Marian van der Meulen
Foto's Ellen de Man, Jan Kan

Op een zonnige najaarsdag worden we 
hartelijk ontvangen door mijnheer en 
mevrouw Schutrups op hun gezellige 
boerderij in Drenthe. Er wordt koffie 
ingeschonken en al gauw komen de verhalen 
op gang. Luut is in 1930 geboren en groeide 
op op een boerderij vlakbij zijn huidige 
woning. “Dit was de tijd voor de 
mechanisatie en alle boeren hadden één of 
twee paarden waar veel werkzaamheden mee 
werden verricht, zo kwam ik voor het eerst in 
contact met deze dieren”, verteld Schutrups. 
Na de tweede wereldoorlog moesten 
de paarden veldruimen voor de trekker en 
even leek het erop dat deze dieren voorgoed 
uit het leven van Luut zouden verdwijnen. In 
1955 trouwde hij met Hennie en pachtte 
eerst een boerderij in Strijen en daarna in de 
Noordoostpolder totdat hij in 1963 de kans 

en toen er niets veranderde zijn we de box ingegaan en hebben we zag om zijn huidige boerderij te betrekken. 
haar beetgepakt en wat geaaid en zo. Daarna was ze eigenlijk Het jaar daarna werd zoon Theo geboren en die bracht de familie 
binnen de kortste keren helemaal mak”. Schutrups opnieuw in contact met de paarden. “Hij was er 

helemaal gek van”, lacht mevrouw Schutrups, ”na mamma en Dit was in 1982 en Luut was dusdanig gecharmeerd van het 
papa was paard het eerste woord dat hij kon zeggen”. Vlakbij hun Arabische ras dat hij na verloop van tijd ook de Trakhener inruilde 
huis was manege ’Rij maar an’ toen al gevestigd waar Theo op bij Sehlmeier, dit keer voor een jaarling hengst. Zo kwam Kadour 
jonge leeftijd te vinden was om te helpen en na enige tijd had hij (v.Abrahim x Sielanka v.Plakat) in zijn bezit, hij nam hem mee 
daar ook een verzorgpony. “Het rijden interesseerde hem eigenlijk naar een show en tot zijn grote verrassing werd hij tweede in zijn 
niet zo, maar het met de paarden bezig zijn des te meer”, voegt rubriek. Als tweejarige wist de hengst het zelfs tot overall 
Luut hier nog aan toe. Na enige tijd werd er door de familie jeugdkampioen te schoppen. Een prachtige start voor iemand die 
Schutrups een Welsh A pony gekocht voor Theo, toen hij daar te net zijn entree maakt in het stamboek.
groot voor werd kwam er een New Forest en daarna nog een Luut Schutrups dekte Little Lady twee jaar achtereen met zijn 
Trakhener. Maar na zijn 18e kreeg de zoon van Schutrups het druk hengst Kadour, jammer genoeg werden beide veulens na tien 
met werken en de belangstelling voor de paarden werd minder. maanden dracht doodgeboren. Hij durfde het niet nog eens aan 
“Op dat moment hadden we nog een veulen over van de New met haar en besloot op zoek te gaan naar een andere merrie. 
Forest, hier had mijnheer Sehlmeier wel interesse in en ik wilde Dit werd de moeder van Little Lady, Samantha (v.Gon). De heer 
hem graag ruilen voor een Volbloed Arabisch merrieveulen, hij Sehlmeier, met wie hij goed contact had, was namelijk ernstig ziek 
bood me Little Lady (v.Mirok) aan”, verteld Luut. “Ik ging eens geworden en wilde zijn Arabische Volbloed paarden verkopen. 
kijken en ze stond me wel aan, ze was alleen niet te beschieten. Al Met Samantha had Luut meer geluk, zij bracht hem een flink 
zes maanden oud en alleen maar in het land gestaan en nooit in aantal veulens waarvan er slechts één van het mannelijke geslacht 
handen geweest. We hebben haar de trailer in moeten dragen, was. Eén daarvan was Kamaan, een zoon van Kadour en net als zijn 
eenmaal thuis ging ze achterin haar box staan en kwam alleen naar vader deed hij het goed in de sport. Met Wendy Delvalle werd hij 
voren als er wat te eten viel. Ik heb dat een paar dagen aangekeken Z2 dressuur en daarnaast  werd hij in '95 ook nog eens goed-
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aanvang van het seizoen kl 1 startgerechtigd was is gekozen 
om haar in de klasse 1 te plaatsen. Wel hebben Liselore en 
Kain ook een speciale ambitie-prijs gekregen.
2e prijs kl 1: Monique Rensen met 9 jarige ruin Daway 
(Tabak x Djevoesjka (v.Neon))
3e prijs kl 1: Anouk de Graaf met 16 jarige Adami (Krimh x 
Svetlana (v.Abdullah))

1e in klasse 2/3 werd Esther Groen met de 7 jarige merrie 
Moragh Akhdhar (Mendoza's Moreno x Agar's Haracha 
(v.Agar's Habi). Moragh is een eigen fokproduct. Esther en 
Moragh hebben 7 wedstrijden gereden, waarbij zij geen 
afkeuringen hebben opgelopen.

2e prijs klasse 2/3: Susan de Boer-Sap met 11 jarige ruin 
Lancelot (Elton x Lanizjka (v.Nizjni))
3e prijs klasse 2/3: Scarlet van der Woude met 11 jarige ruin 
LB Afarim (Alexander x Valentina (v.Nabob))

1e in klasse 3/4 werd Carmen Römer met de 7 jarige hengst 
Depozit (Parusnik x Djemma (v.Mukomol)). Depozit is al 
AVS kampioen in 2008, 2009 en dan nu 2010 geweest, elke 
keer met andere ruiter. Gefokt door Tersk Stud in Rusland, 
door de Kossack Stud naar NL gehaald en door Willem Koet, 
van Ghengis Khan horses, gekocht op de Tersk Sale. In 2010 
is Depozit door 2 ruiters gereden, door Kirsten van der 
Woord en in het 2e deel van het seizoen is hij overgenomen 
door Carmen Römer. Depozit is nu 6e op FEI paarden 
ranglijst, huidige ruiter Carmen Römer is 7e op de World 
Ranking Riders FEI. De combinatie heeft Depozits 1e 160km 
wedstrijd vorige maand op 7 jarige leeftijd uitgereden.

2e plaats klasse 3/4: Marly van Ditzhuyzen met 8 jarige 
hengst Eenhoorn's Dahman (Oostervelds Marzas x Nefisa des 
Camards (v.Djelfor))
3e plaats kl 3/4: Barbara Peterse met 11 jarige ruin Pachinco 
(Nard x Penzjina (v.Drug))
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in drie categorieën uitgereikt waarbij de klasse waarin de meeste 
deelname is geweest bepalend was. De winnaars zijn geworden:
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1. Carmen Römer met Depozit
2. Marly v. Ditzhuyzen met Eenhoorn's Dahman
3. Barbara Petersen met Pachinco
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1. Esther Groen met Moragh Akhdhar
2. Susan de Boer met Lancelot
3. Scarlett van der Woude met LB Afarim
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1. Liselore van Zetten met Kain
2.Monique Rensen met Daway
3. Anouk de Graaf met Adami 

Allen gefeliciteerd!!! Volledige uitslagen zijn te vinden op de 
AVS website. Een grote pluim voor het hele team van Arabian 
Fantasie en in het bijzonder eigenaren Chris van Schalkwijk en 
Abigail Ligthert, die niet alleen hun paarden onvoorwaardelijk 
ter beschikking hebben gesteld om uitgebreid bekritiseerd te 
worden maar ook voor de oprechte en gezellige gastvrijheid, 
het ter beschikking stellen van de accommodatie en het 
organiseren en verzorgen van een heerlijke lunch met hartige 
soep. Bedankt, jullie hebben de lat weer op een hoger niveau 
gelegd!
Uiteraard bedanken wij ook Esther Groen, Marly van 
Ditzhuyzen en Cara van der Heijden van de commissie 
Endurance voor het regelen van de Endurancepaarden en het 
uitwerken en het regelen van de prijzen voor de 
Endurancecompetitie. Wij hopen dat jullie inzet beloond zal 
worden met meer Enduranceruiters die zich op deze wijze voor 
het Arabische Volbloedpaard in het algemeen zullen gaan 
interesseren.

Tenslotte gaat ook zeker credit naar de andere leden van het 
Jurycorps en de Fokkerijcommissie voor de overkoepelende 
organisatie en planning van deze dag; Toto Modderman, 
Bé Blaak, Chris van Schalkwijk, Cedes Bakker en Aad Kuijf.
Ook de deelnemers bedankt voor jullie enthousiaste opkomst 
en gezellige, leerzame en ontspannen verenigingsdag!
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hartelijk ontvangen door mijnheer en 
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en toen er niets veranderde zijn we de box ingegaan en hebben we zag om zijn huidige boerderij te betrekken. 
haar beetgepakt en wat geaaid en zo. Daarna was ze eigenlijk Het jaar daarna werd zoon Theo geboren en die bracht de familie 
binnen de kortste keren helemaal mak”. Schutrups opnieuw in contact met de paarden. “Hij was er 

helemaal gek van”, lacht mevrouw Schutrups, ”na mamma en Dit was in 1982 en Luut was dusdanig gecharmeerd van het 
papa was paard het eerste woord dat hij kon zeggen”. Vlakbij hun Arabische ras dat hij na verloop van tijd ook de Trakhener inruilde 
huis was manege ’Rij maar an’ toen al gevestigd waar Theo op bij Sehlmeier, dit keer voor een jaarling hengst. Zo kwam Kadour 
jonge leeftijd te vinden was om te helpen en na enige tijd had hij (v.Abrahim x Sielanka v.Plakat) in zijn bezit, hij nam hem mee 
daar ook een verzorgpony. “Het rijden interesseerde hem eigenlijk naar een show en tot zijn grote verrassing werd hij tweede in zijn 
niet zo, maar het met de paarden bezig zijn des te meer”, voegt rubriek. Als tweejarige wist de hengst het zelfs tot overall 
Luut hier nog aan toe. Na enige tijd werd er door de familie jeugdkampioen te schoppen. Een prachtige start voor iemand die 
Schutrups een Welsh A pony gekocht voor Theo, toen hij daar te net zijn entree maakt in het stamboek.
groot voor werd kwam er een New Forest en daarna nog een Luut Schutrups dekte Little Lady twee jaar achtereen met zijn 
Trakhener. Maar na zijn 18e kreeg de zoon van Schutrups het druk hengst Kadour, jammer genoeg werden beide veulens na tien 
met werken en de belangstelling voor de paarden werd minder. maanden dracht doodgeboren. Hij durfde het niet nog eens aan 
“Op dat moment hadden we nog een veulen over van de New met haar en besloot op zoek te gaan naar een andere merrie. 
Forest, hier had mijnheer Sehlmeier wel interesse in en ik wilde Dit werd de moeder van Little Lady, Samantha (v.Gon). De heer 
hem graag ruilen voor een Volbloed Arabisch merrieveulen, hij Sehlmeier, met wie hij goed contact had, was namelijk ernstig ziek 
bood me Little Lady (v.Mirok) aan”, verteld Luut. “Ik ging eens geworden en wilde zijn Arabische Volbloed paarden verkopen. 
kijken en ze stond me wel aan, ze was alleen niet te beschieten. Al Met Samantha had Luut meer geluk, zij bracht hem een flink 
zes maanden oud en alleen maar in het land gestaan en nooit in aantal veulens waarvan er slechts één van het mannelijke geslacht 
handen geweest. We hebben haar de trailer in moeten dragen, was. Eén daarvan was Kamaan, een zoon van Kadour en net als zijn 
eenmaal thuis ging ze achterin haar box staan en kwam alleen naar vader deed hij het goed in de sport. Met Wendy Delvalle werd hij 
voren als er wat te eten viel. Ik heb dat een paar dagen aangekeken Z2 dressuur en daarnaast  werd hij in '95 ook nog eens goed-
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aanvang van het seizoen kl 1 startgerechtigd was is gekozen 
om haar in de klasse 1 te plaatsen. Wel hebben Liselore en 
Kain ook een speciale ambitie-prijs gekregen.
2e prijs kl 1: Monique Rensen met 9 jarige ruin Daway 
(Tabak x Djevoesjka (v.Neon))
3e prijs kl 1: Anouk de Graaf met 16 jarige Adami (Krimh x 
Svetlana (v.Abdullah))

1e in klasse 2/3 werd Esther Groen met de 7 jarige merrie 
Moragh Akhdhar (Mendoza's Moreno x Agar's Haracha 
(v.Agar's Habi). Moragh is een eigen fokproduct. Esther en 
Moragh hebben 7 wedstrijden gereden, waarbij zij geen 
afkeuringen hebben opgelopen.

2e prijs klasse 2/3: Susan de Boer-Sap met 11 jarige ruin 
Lancelot (Elton x Lanizjka (v.Nizjni))
3e prijs klasse 2/3: Scarlet van der Woude met 11 jarige ruin 
LB Afarim (Alexander x Valentina (v.Nabob))

1e in klasse 3/4 werd Carmen Römer met de 7 jarige hengst 
Depozit (Parusnik x Djemma (v.Mukomol)). Depozit is al 
AVS kampioen in 2008, 2009 en dan nu 2010 geweest, elke 
keer met andere ruiter. Gefokt door Tersk Stud in Rusland, 
door de Kossack Stud naar NL gehaald en door Willem Koet, 
van Ghengis Khan horses, gekocht op de Tersk Sale. In 2010 
is Depozit door 2 ruiters gereden, door Kirsten van der 
Woord en in het 2e deel van het seizoen is hij overgenomen 
door Carmen Römer. Depozit is nu 6e op FEI paarden 
ranglijst, huidige ruiter Carmen Römer is 7e op de World 
Ranking Riders FEI. De combinatie heeft Depozits 1e 160km 
wedstrijd vorige maand op 7 jarige leeftijd uitgereden.

2e plaats klasse 3/4: Marly van Ditzhuyzen met 8 jarige 
hengst Eenhoorn's Dahman (Oostervelds Marzas x Nefisa des 
Camards (v.Djelfor))
3e plaats kl 3/4: Barbara Peterse met 11 jarige ruin Pachinco 
(Nard x Penzjina (v.Drug))



avs magazine

31

avs magazine

Ook in de sport beleefde Luut veel plezier aan zijn hengst Kadour. 
Grietje Swaving reed hem als jong paard, toen dat lastig te 
combineren werd met school, nam Christel Sehlmeier hem over 
en werd Z2 met hem, daarnaast werd hij voor de fokkerij ingezet.
De heer G. Struyk kwam eveneens met zijn merrie Rigon dekken 
bij Kadour, hieruit werd in 1987 het merrieveulen Ragonka werd 
geboren. Luut raakte bevriend met Struyk en hielp hem in de jaren 
erna regelmatig met de paarden. “Op haar zesde kreeg Ragonka 
een merrieveulen van Abakan, ik vond het meteen een heel apart 
ding”, zegt Luut. “De heer Struyk was al op leeftijd en vroeg of ik 
de paarden bij mij op het land wilde zetten om het veulen mak te 
maken, dat was hard nodig want ze was net een hertje, ze stond 
achterin de wei en wilde van niemand wat weten. Maar ze 
ontwikkelde zich goed en toen ze één jaar was besloten we met 
haar naar een keuring te gaan. Daar werd ze tot onze grote vreugde 
jeugdkampioen”. 
Helaas had de dag nog een vervelende afloop, de heer Struyk was 
zo in de wolken dat hij zonder op te letten de weg opreed na de 

gekeurd bij het NRPS. “Veel dekkingen heeft hij daar nooit keuring, met een frontale botsing als gevolg. “Het was meteen 
gekregen maar we vonden het al erg mooi dat hij was klaar voor hem, hij leverde zijn rijbewijs in en besloot direct te 
goedgekeurd”, laat Luut weten. Een volle zus van Kamaan was stoppen met de paarden, ik wilde heel graag de jaarlingmerrie van 
Kadousha, zij werd in 1990 veulenkampioen op de regionale show hem kopen maar hij wilde dat ik dan ook de moeder erbij nam, 
in Schoonoord, vader Kadour werd op dezelfde show senior- daarop heb ik gezegd dat ik hem toch wel zo vaak geholpen had dat 
kampioen van de hengsten, een succesvolle dag dus voor de familie hij mij nu maar een keer moest helpen en alleen de jaarling aan mij 
Schutrups. Jammer genoeg hebben zij nooit de kans gekregen met verkopen” knipoogt Luut. Zo werd de koop gesloten en kwam de 
Kadousha te fokken omdat zij op driejarige leeftijd verongelukte jonge Abakan-merrie in het bezit van de familie Schutrups.
tijdens het in de trailer laden. Enige tijd daarna kocht Luut alsnog Ragonka aan. In diezelfde 

periode ruilde hij zijn hengst Kadour om voor een merrie van 
Vympel en huurde samen met Jan van Duyvenbode de hengst 
Nizjni (v.Mir). Hiermee dekte hij Ragonka en uit deze combinatie 
werd de hengst Jali geboren, een heel fijn sportpaard, hij sprong 
goed en in de dressuur schopte hij het tot de Z2. 
Maar de Abakan nakomeling zou uiteindelijk een veel belangrijker 
plaats innemen bij de familie Schutrups, dit was namelijk de 
inmiddels bekende Rigona. “Sommige mensen verklaarden me 
voor gek dat ik haar zo graag wilde hebben, maar uiteindelijk kreeg 
ik toch gelijk”, glundert de heer Schutrups. Op de nationale 
kampioenschappen van '96 werd Rigona eerste bij de driejarige 
merries, het jaar daarop eindigde ze in de top vijf van de vier- en 
vijfjarige merries tijdens de Tulip Cup. Ze werd ook in de 
dressuursport uitgebracht en behaalde op die manier het prestatie 
predikaat. 
Rigona heeft vooral veel bekendheid gekregen door haar goede 
nakomelingen. Met haar eerste veulen was het meteen raak, de 
zwarte Kupona (v.Kupol), een prachtige verschijning, die 
fantastisch kan lopen. Als driejarige werd zij jeugdkampioen op de 
regionale show in Exloo en het jaar daarop behaalde ze de top 5 op 
de All Nations Cup in Aken. Daarnaast heeft Kupona zich 
duidelijk geprofileerd als goede fokmerrie, inmiddels is zij ster en 
elite. Zij bracht een aantal goede nakomelingen waar wij nog 
nader op in zullen gaan.
Rigona werd hierna gedekt met Prognoz, hieruit kwam de merrie 
Amira die verkocht is aan de fam. De Boer. In 2008 werd zij op de 
Lowlandcup nog 1e in de rubriek negen jaar en oudere merries, 
daarnaast is zij op de premiekeuring ster verklaard. Hierna werd 
besloten nogmaals met Kupol te dekken wat de merrie Miss 
Goldwyn opleverde, die al jong werd verkocht naar Duitsland.
In 2000 had the Kossack Stud de hengst Karat in zijn bezit, die 
Luut erg aansprak. Hij besloot hem voor Rigona te gebruiken. Het 
jaar daarop bleek dit een goede combinatie te zijn, het leverde de 

Wendy Delvalle is jaren “kind aan huis” geweest bij de familie 
Schutrups, zij heeft geholpen met allerhande klussen maar 
vooral ook veel paardgereden. Verschillende uit de stal van 
Schutrups heeft zij onder het zadel gehad en in de wedstrijd-
sport uitgebracht, ook Rigona. Zij herinnert zich nog als 
gisteren hoe zij met Luut meeging om haar op te halen bij 
mijnheer Struyk. “Een wilde was het, de eerste keer bij de 
hoefsmid ging ook bepaald niet vanzelf”, “lacht ze”, absoluut 
niet oneerlijk hoor, maar een intelligent dier met af en toe een 
eigenzinnig karakter. Vooral in haar jeugd liep je daar weleens 
tegenaan, alsof ze toen al wist dat ze belangrijk was. Luut kon er 
trouwens wel altijd alles mee en ze was ontzettend lief op stal. 
Op een gegeven moment kwam Rigona natuurlijk ook onder 
het zadel en ik mocht haar rijden. Dat was het echt even zoeken 
voor mij in het begin, dat zelfbewuste karakter en heel veel 

looplust, eerlijk gezegd heb ik 
wat afgejankt”, grinnikt Wendy, 
“Haar kinderen hebben ook die 
looplust en datzelfde karakter, 
in mijn ogen is dat precies wat 
die hele stam dat extra beetje 
uitstraling geeft en ze zijn 
goudeerlijk. Ik heb er hele 
leuke herinneringen aan en 
ik kom nog steeds erg graag bij 
Luut en Hennie, het zijn echt 
hele lieve mensen en ongelofelijk 
gastvrij”, vertrouwd zij ons nog 
toe.

ZELFBEWUSTE KARAKTERS

Kadour

schimmelmerrie Karona op, bijzonder succesvol in de showring, 
zo niet het meest van alle nakomelingen. We zullen enkele 
opvallende prestaties noemen. Zo werd zij als jaarling al 
uitgeroepen tot “best gefokt Arabisch Volbloedpaard van 
Nederland” op het NK, waar zij eerder die dag het 
jeugdkampioenschap won. Als driejarige werd zij eerste in haar 
rubriek en reservekampioen van de Junioren op het NK, op de 
merriekeuring ontving zij een 1e premie. Een unieke gebeurtenis 
vond plaats in 2007 toen zij nogmaals de titel “best gefokt 
Arabisch Volbloedpaard van Nederland” kreeg toebedeeld op het 
Nationaal Kampioenschap waar zij ook het Senior kampioen 
werd. Verder behaalde zij mooie successen zoals de eerste plaats in 
haar rubriek op de internationale A-show in Hasselt in 2009 en in 
2010 Bronze Medal Champion van de senior merries op de 
internationale B-shows in Brecht en in Exloo. Karona is 
mondjesmaat ingezet voor de fokkerij maar heeft al wel de 
opvallende verschijning Indiana T (v.Vanadin) voortgebracht. 
Deze merrie van A. Liefers behaalde vorig jaar o.a. de Gold Medal 
op het Nationaal Kampioenschap. Na Karat liet Luut zijn oog 
vallen op Kubay Khan, die door Arabian Fantasie geleased was 
en het jaar erop werd de merrie Ribaykha geboren. Zij wordt 
momenteel ingezet als fokmerrie door mevrouw Elsinga uit Eelde.

Ondertussen was het een aantal mensen duidelijk geworden dat 
Rigona veulens gaf met veel kwaliteit, hieronder ook een goede 
vriend van Luut Schutrups, Jan van Duyvenbode die de hengst 

Al sinds jaar en dag is Marco Hoebeke de 
vaste trainer en voorbrenger van Luut 
Schutrups. Tegenwoordig doet hij dit 
voornamelijk vanwege het plezier dat hij 
er aan beleeft, in principe neemt hij ook 
geen paarden meer in training maar voor 
een select groepje maakt hij graag een 
uitzondering. De familie Schutrups valt 
hier in ieder geval onder, “Ik mag Luut en 
Hennie ontzettend graag, je bent er altijd 
welkom, ze zijn heel vriendelijk en zijn 
nooit naast hun schoenen gaan lopen 
door al het succes met hun paarden”, 
aldus Marco. 
De vriendschap dateert nog uit de tijd van 
Kadour. Marco weet nog dat Luut hem 
voor het eerst meenam naar een keuring, 
“Kadour had aan het begin van zijn 
carrière nog niet zoveel zin om de trailer 
op te gaan, Luut wilde hem toch eens 
meenemen naar de keuring zonder al teveel kleerscheuren, dus 
zagen we hem arriveren in Schoonoord, al lopend met de hengst 
aan de hand. Die Drentse nuchterheid kan ik enorm 
waarderen”, zegt Marco. Bij het trainen assisteert zoon Theo ook 
regelmatig, de conditietraining gebeurt o.a. aan het halster naast 
een paard of op de fiets. “Iets dat Karona met veel plezier doet, 
Theo kan haar in het bos dan zo los mee laten lopen”, verteld 
Marco. “Dit soms tot grote hilariteit van voorbijgangers. 
Onlangs kwam Theo nog een man tegen wiens hond bepaald 
niet goed luisterde, vol verbazing riep de hondeneigenaar uit dat 
Theo zijn paard nog beter luisterde dan zijn hond”. 
Wat voor hem de mooiste herinnering is met de paarden van 
Schutrups blijkt een lastige vraag. “Ik heb natuurlijk heel veel 
leuke momenten met ze meegemaakt en om daar nu eens één als 
het mooiste te noemen, mijmert Marco, “Tja, met Kupona was 
de deelname aan de All Nations cup in Aken echt uniek om een 
keer mee te mogen maken. Ook de uitreiking van haar 1e 
premie in Ermelo waar ze al showend de vrachtwagen van de 
Kossack Stud afkwam en daar de hele keuring niet meer ophield 

was prachtig. Met Karona 
was het ook zeker memorabel 
om tot twee maal toe “Best 
gefokt paard van Nederland” 
te worden, dit lukte zelfs 
bijna drie keer! En natuurlijk 
was de 93% score en een 1e 
plaats in Brecht fantastisch”.
Ook de WAHO Trophy kan 
Marco niet ongenoemd 
laten. “Het moest voor Luut 
en Hennie een complete 

verrassing blijven, wel had ik gevraagd of Hennie wilde regelen 
dat Luut een stropdas om zou doen. Daar had Luut niet zo'n 
trek in en ze nam de stropdas toen maar mee naar Ermelo. Tegen 
de tijd dat de Trofee uitgereikt zou worden vroeg ik haar of ze 

TRAINER & 
VOORBENGER

Rigona

Luut wilde vragen alsnog de stropdas om te doen, maar het is 
bepaald niet zijn favoriete kledingstuk en hij begreep natuurlijk 
helemaal niet waarom dat nou ineens zo nodig moest”, lacht hij. 
“Uiteindelijk heb ik hem toen over kunnen halen door enigszins 
op zijn gemoed te werken met de woorden; ik heb zoveel voor 
jou gedaan, je zou me een groot plezier doen als je dit nu voor 
mij doet. Het grappige was dat Luut en Hennie nog steeds niet 
door had wat er zou gaan gebeuren, die bescheidenheid is 
karakteriserend voor hen beiden”, sluit Marco af.

Kupona & Marco
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Ook in de sport beleefde Luut veel plezier aan zijn hengst Kadour. 
Grietje Swaving reed hem als jong paard, toen dat lastig te 
combineren werd met school, nam Christel Sehlmeier hem over 
en werd Z2 met hem, daarnaast werd hij voor de fokkerij ingezet.
De heer G. Struyk kwam eveneens met zijn merrie Rigon dekken 
bij Kadour, hieruit werd in 1987 het merrieveulen Ragonka werd 
geboren. Luut raakte bevriend met Struyk en hielp hem in de jaren 
erna regelmatig met de paarden. “Op haar zesde kreeg Ragonka 
een merrieveulen van Abakan, ik vond het meteen een heel apart 
ding”, zegt Luut. “De heer Struyk was al op leeftijd en vroeg of ik 
de paarden bij mij op het land wilde zetten om het veulen mak te 
maken, dat was hard nodig want ze was net een hertje, ze stond 
achterin de wei en wilde van niemand wat weten. Maar ze 
ontwikkelde zich goed en toen ze één jaar was besloten we met 
haar naar een keuring te gaan. Daar werd ze tot onze grote vreugde 
jeugdkampioen”. 
Helaas had de dag nog een vervelende afloop, de heer Struyk was 
zo in de wolken dat hij zonder op te letten de weg opreed na de 

gekeurd bij het NRPS. “Veel dekkingen heeft hij daar nooit keuring, met een frontale botsing als gevolg. “Het was meteen 
gekregen maar we vonden het al erg mooi dat hij was klaar voor hem, hij leverde zijn rijbewijs in en besloot direct te 
goedgekeurd”, laat Luut weten. Een volle zus van Kamaan was stoppen met de paarden, ik wilde heel graag de jaarlingmerrie van 
Kadousha, zij werd in 1990 veulenkampioen op de regionale show hem kopen maar hij wilde dat ik dan ook de moeder erbij nam, 
in Schoonoord, vader Kadour werd op dezelfde show senior- daarop heb ik gezegd dat ik hem toch wel zo vaak geholpen had dat 
kampioen van de hengsten, een succesvolle dag dus voor de familie hij mij nu maar een keer moest helpen en alleen de jaarling aan mij 
Schutrups. Jammer genoeg hebben zij nooit de kans gekregen met verkopen” knipoogt Luut. Zo werd de koop gesloten en kwam de 
Kadousha te fokken omdat zij op driejarige leeftijd verongelukte jonge Abakan-merrie in het bezit van de familie Schutrups.
tijdens het in de trailer laden. Enige tijd daarna kocht Luut alsnog Ragonka aan. In diezelfde 

periode ruilde hij zijn hengst Kadour om voor een merrie van 
Vympel en huurde samen met Jan van Duyvenbode de hengst 
Nizjni (v.Mir). Hiermee dekte hij Ragonka en uit deze combinatie 
werd de hengst Jali geboren, een heel fijn sportpaard, hij sprong 
goed en in de dressuur schopte hij het tot de Z2. 
Maar de Abakan nakomeling zou uiteindelijk een veel belangrijker 
plaats innemen bij de familie Schutrups, dit was namelijk de 
inmiddels bekende Rigona. “Sommige mensen verklaarden me 
voor gek dat ik haar zo graag wilde hebben, maar uiteindelijk kreeg 
ik toch gelijk”, glundert de heer Schutrups. Op de nationale 
kampioenschappen van '96 werd Rigona eerste bij de driejarige 
merries, het jaar daarop eindigde ze in de top vijf van de vier- en 
vijfjarige merries tijdens de Tulip Cup. Ze werd ook in de 
dressuursport uitgebracht en behaalde op die manier het prestatie 
predikaat. 
Rigona heeft vooral veel bekendheid gekregen door haar goede 
nakomelingen. Met haar eerste veulen was het meteen raak, de 
zwarte Kupona (v.Kupol), een prachtige verschijning, die 
fantastisch kan lopen. Als driejarige werd zij jeugdkampioen op de 
regionale show in Exloo en het jaar daarop behaalde ze de top 5 op 
de All Nations Cup in Aken. Daarnaast heeft Kupona zich 
duidelijk geprofileerd als goede fokmerrie, inmiddels is zij ster en 
elite. Zij bracht een aantal goede nakomelingen waar wij nog 
nader op in zullen gaan.
Rigona werd hierna gedekt met Prognoz, hieruit kwam de merrie 
Amira die verkocht is aan de fam. De Boer. In 2008 werd zij op de 
Lowlandcup nog 1e in de rubriek negen jaar en oudere merries, 
daarnaast is zij op de premiekeuring ster verklaard. Hierna werd 
besloten nogmaals met Kupol te dekken wat de merrie Miss 
Goldwyn opleverde, die al jong werd verkocht naar Duitsland.
In 2000 had the Kossack Stud de hengst Karat in zijn bezit, die 
Luut erg aansprak. Hij besloot hem voor Rigona te gebruiken. Het 
jaar daarop bleek dit een goede combinatie te zijn, het leverde de 

Wendy Delvalle is jaren “kind aan huis” geweest bij de familie 
Schutrups, zij heeft geholpen met allerhande klussen maar 
vooral ook veel paardgereden. Verschillende uit de stal van 
Schutrups heeft zij onder het zadel gehad en in de wedstrijd-
sport uitgebracht, ook Rigona. Zij herinnert zich nog als 
gisteren hoe zij met Luut meeging om haar op te halen bij 
mijnheer Struyk. “Een wilde was het, de eerste keer bij de 
hoefsmid ging ook bepaald niet vanzelf”, “lacht ze”, absoluut 
niet oneerlijk hoor, maar een intelligent dier met af en toe een 
eigenzinnig karakter. Vooral in haar jeugd liep je daar weleens 
tegenaan, alsof ze toen al wist dat ze belangrijk was. Luut kon er 
trouwens wel altijd alles mee en ze was ontzettend lief op stal. 
Op een gegeven moment kwam Rigona natuurlijk ook onder 
het zadel en ik mocht haar rijden. Dat was het echt even zoeken 
voor mij in het begin, dat zelfbewuste karakter en heel veel 

looplust, eerlijk gezegd heb ik 
wat afgejankt”, grinnikt Wendy, 
“Haar kinderen hebben ook die 
looplust en datzelfde karakter, 
in mijn ogen is dat precies wat 
die hele stam dat extra beetje 
uitstraling geeft en ze zijn 
goudeerlijk. Ik heb er hele 
leuke herinneringen aan en 
ik kom nog steeds erg graag bij 
Luut en Hennie, het zijn echt 
hele lieve mensen en ongelofelijk 
gastvrij”, vertrouwd zij ons nog 
toe.

ZELFBEWUSTE KARAKTERS

Kadour

schimmelmerrie Karona op, bijzonder succesvol in de showring, 
zo niet het meest van alle nakomelingen. We zullen enkele 
opvallende prestaties noemen. Zo werd zij als jaarling al 
uitgeroepen tot “best gefokt Arabisch Volbloedpaard van 
Nederland” op het NK, waar zij eerder die dag het 
jeugdkampioenschap won. Als driejarige werd zij eerste in haar 
rubriek en reservekampioen van de Junioren op het NK, op de 
merriekeuring ontving zij een 1e premie. Een unieke gebeurtenis 
vond plaats in 2007 toen zij nogmaals de titel “best gefokt 
Arabisch Volbloedpaard van Nederland” kreeg toebedeeld op het 
Nationaal Kampioenschap waar zij ook het Senior kampioen 
werd. Verder behaalde zij mooie successen zoals de eerste plaats in 
haar rubriek op de internationale A-show in Hasselt in 2009 en in 
2010 Bronze Medal Champion van de senior merries op de 
internationale B-shows in Brecht en in Exloo. Karona is 
mondjesmaat ingezet voor de fokkerij maar heeft al wel de 
opvallende verschijning Indiana T (v.Vanadin) voortgebracht. 
Deze merrie van A. Liefers behaalde vorig jaar o.a. de Gold Medal 
op het Nationaal Kampioenschap. Na Karat liet Luut zijn oog 
vallen op Kubay Khan, die door Arabian Fantasie geleased was 
en het jaar erop werd de merrie Ribaykha geboren. Zij wordt 
momenteel ingezet als fokmerrie door mevrouw Elsinga uit Eelde.

Ondertussen was het een aantal mensen duidelijk geworden dat 
Rigona veulens gaf met veel kwaliteit, hieronder ook een goede 
vriend van Luut Schutrups, Jan van Duyvenbode die de hengst 

Al sinds jaar en dag is Marco Hoebeke de 
vaste trainer en voorbrenger van Luut 
Schutrups. Tegenwoordig doet hij dit 
voornamelijk vanwege het plezier dat hij 
er aan beleeft, in principe neemt hij ook 
geen paarden meer in training maar voor 
een select groepje maakt hij graag een 
uitzondering. De familie Schutrups valt 
hier in ieder geval onder, “Ik mag Luut en 
Hennie ontzettend graag, je bent er altijd 
welkom, ze zijn heel vriendelijk en zijn 
nooit naast hun schoenen gaan lopen 
door al het succes met hun paarden”, 
aldus Marco. 
De vriendschap dateert nog uit de tijd van 
Kadour. Marco weet nog dat Luut hem 
voor het eerst meenam naar een keuring, 
“Kadour had aan het begin van zijn 
carrière nog niet zoveel zin om de trailer 
op te gaan, Luut wilde hem toch eens 
meenemen naar de keuring zonder al teveel kleerscheuren, dus 
zagen we hem arriveren in Schoonoord, al lopend met de hengst 
aan de hand. Die Drentse nuchterheid kan ik enorm 
waarderen”, zegt Marco. Bij het trainen assisteert zoon Theo ook 
regelmatig, de conditietraining gebeurt o.a. aan het halster naast 
een paard of op de fiets. “Iets dat Karona met veel plezier doet, 
Theo kan haar in het bos dan zo los mee laten lopen”, verteld 
Marco. “Dit soms tot grote hilariteit van voorbijgangers. 
Onlangs kwam Theo nog een man tegen wiens hond bepaald 
niet goed luisterde, vol verbazing riep de hondeneigenaar uit dat 
Theo zijn paard nog beter luisterde dan zijn hond”. 
Wat voor hem de mooiste herinnering is met de paarden van 
Schutrups blijkt een lastige vraag. “Ik heb natuurlijk heel veel 
leuke momenten met ze meegemaakt en om daar nu eens één als 
het mooiste te noemen, mijmert Marco, “Tja, met Kupona was 
de deelname aan de All Nations cup in Aken echt uniek om een 
keer mee te mogen maken. Ook de uitreiking van haar 1e 
premie in Ermelo waar ze al showend de vrachtwagen van de 
Kossack Stud afkwam en daar de hele keuring niet meer ophield 

was prachtig. Met Karona 
was het ook zeker memorabel 
om tot twee maal toe “Best 
gefokt paard van Nederland” 
te worden, dit lukte zelfs 
bijna drie keer! En natuurlijk 
was de 93% score en een 1e 
plaats in Brecht fantastisch”.
Ook de WAHO Trophy kan 
Marco niet ongenoemd 
laten. “Het moest voor Luut 
en Hennie een complete 

verrassing blijven, wel had ik gevraagd of Hennie wilde regelen 
dat Luut een stropdas om zou doen. Daar had Luut niet zo'n 
trek in en ze nam de stropdas toen maar mee naar Ermelo. Tegen 
de tijd dat de Trofee uitgereikt zou worden vroeg ik haar of ze 

TRAINER & 
VOORBENGER

Rigona

Luut wilde vragen alsnog de stropdas om te doen, maar het is 
bepaald niet zijn favoriete kledingstuk en hij begreep natuurlijk 
helemaal niet waarom dat nou ineens zo nodig moest”, lacht hij. 
“Uiteindelijk heb ik hem toen over kunnen halen door enigszins 
op zijn gemoed te werken met de woorden; ik heb zoveel voor 
jou gedaan, je zou me een groot plezier doen als je dit nu voor 
mij doet. Het grappige was dat Luut en Hennie nog steeds niet 
door had wat er zou gaan gebeuren, die bescheidenheid is 
karakteriserend voor hen beiden”, sluit Marco af.

Kupona & Marco
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de naam Psygon T kreeg. Hij werd als jaarling jeugdkampioen op 
de regionale keuring te Exloo, momenteel is hij in handen van 
Gunther Fierens in België. 
Met zoveel succes was het niet vreemd dat Luut opnieuw werd 
benaderd of hij geïnteresseerd was om één van zijn merries te 
verleasen. Dit keer was het Ad Kuyf die enige tijd daarvoor 
wereldkampioen Kubinec in zijn bezit had gekregen. Luut heeft 
altijd een voorkeur gehad voor dit soort bloedlijnen en ze kwamen 
overeen dat zowel Rigona als Kupona gedekt zouden worden met 
de hengst. Het veulen van Kupona zou dan voor Ad zijn. Rigona 
kreeg van Kubinec een hengstveulen, Rigonec, dat door zijn 
huidige eigenaar A. Veld als dekhengst wordt gebruikt gericht op 
de sport. Ad Kuyf hield een mooie merrie over uit Kupona, die 
Kubiona werd genoemd. Uit haar heeft hij afgelopen zomer het 
eerste veulen gefokt, een chique merrieveulen met een prachtig 
oog, de vader is Black Diamond.
Inmiddels was er ook een gegadigde om Kupona te leasen, 
namelijk Petra Mulder. Zij had enkele jaren daarvoor haar stadse 

die vorig jaar Bronze Medal Champion werd op de regionale show leven in Den Haag verruild voor een boerderij met bed & breakfast 
zuid. Het hengstveulen van Kupona is ook een mooie aanwinst op steenworp afstand van Luut en Hennie. Met de paarden als 
gebleken, Masud T is een goede bekende in de showring. Zo gemene deler was er al snel veel contact en Petra raakte erg 
behaalde hij onlangs nog de Silver Medal tijdens het National gecharmeerd van de fokproducten van Luut. Zij wilde dolgraag 
Championship. Daarvoor was hij als veulen ook al nationaal een merrie uit Kupona in combinatie met de hengst Nadir I, 
kampioen en het jaar erop werd hij verkozen tot nationaal reserve stilletjes hopend op een zwarte. Luut zag zelf ook wel wat in Nadir 
kampioen bij de junioren, achter zijn halfbroer Kunar T, hoeveel I, er werd overeengekomen dat het veulen voor Petra zou zijn als 
fokkers zullen dit meemaken? het een merrieveulen was. Het eerste veulen dat geboren werd was 
De laatste jaren doen Luut en Hennie het wat rustiger aan in de een hengstje, King of Darkness, momenteel in het bezit van Kim 
fokkerij. “Ach je wordt ook wat ouder en we wilden het aantal van Schaik. Kupona werd opnieuw gedekt met Nadir I, opnieuw 
paarden daarom klein houden”, verklaart Luut. Door hun vele werd er een hengst geboren en nog wel een hele aparte, Kunar T. 
successen blijven de merries echter niet “leeg”. Dit jaar heeft Jan Luut verkocht hem toen hij zeven dagen oud was aan The Kossack 
van Duyvenbode voor het derde jaar achtereen Rigona geleased. Stud en Jan Kan, die er al veel succes mee hebben gehad. Als veulen 
Hij heeft een volle zus en een volle broer van Raville P gefokt en werd hij al direct nationaal kampioen. Als jaarling werd Kunar T 
voor volgend jaar verwacht hij een veulen van Marhaabah van reservekampioen op de nationale maar als tweejarige eiste hij het 
haar. Ook dochter Kupona is dit jaar door Jan geleased en eveneens kampioenschap op. In 2008 deed hij dit als driejarige nog eens 
gedekt met Marhaabah. Angela en Serge Liefers hebben dit jaar dunnetjes over en leverde ook nog eens een knappe prestatie door 
een merrieveulen uit Kupona gefokt met hun hengst Vanadin en eerste te worden in zijn rubriek op het European Championship.
voor volgend jaar verwachten zij een volle zus of broer van Indiana In 2006 wilde Petra het nog één keer proberen, dit keer met 
T. De familie Schutrups kan dus nog wel genieten van mooie Massimo Ibn Mirokan. Luut stemde toe, op voorwaarde dat zij het 
veulens in de wei. Luut wil wel als fokker te boek staan van de veulen sowieso zou afnemen. Ook Rigona werd gedekt met 
veulens, “Iedereen weet heus wel hoe het zit, ik doe daar ook niet Massimo, alsof de duvel ermee speelde kreeg zij de door Petra zo 
geheimzinnig over”, zegt hij, “maar als een nakomeling van jouw felbegeerde zwarte merrie en Kupona een voshengst. “Ik heb het 
merrie het goed doet op een show, is het toch een eer om als fokker haar nog gezegd, van Rigona kun je ook een zwarte krijgen, maar 
omgeroepen te worden”. ze dacht dat de kans groter zou zijn bij Kupona”, zegt Luut. 
Over de vraag wat het mooiste “paardenmoment” voor hun was Uiteindelijk heeft Petra ook het merrieveulen gekocht, Mashah T, 
hoeven Luut en Hennie niet lang na te denken. “De WAHO 
Trophy voor Rigona in 2006”, reageren ze direct, “We hadden er 
totaal niet op gerekend, eerder die dag had zij ook al het elite- én 
het prestatiepredikaat ontvangen, dit vonden we al geweldig, toen 
ook nog eens die trofee, fantastisch”!

Buiten bekijken we natuurlijk de paarden nog uitgebreid. Alles 
gaat de wei in en Rigona komt voorbij dansen, Luut en Hennie 
genieten er zichtbaar van. “We hebben het altijd zo jammer 
gevonden, op show laat ze zich nooit zo goed zien als thuis”, laat 
het echtpaar ons nog weten, “maar over haar kinderen hebben we 
wat dat betreft nooit te klagen gehad”. En daar zal iedereen het 
mee eens zijn, het zijn stuk voor stuk paarden met showattitude en 
veel beweging, zeer waardevolle eigenschappen.
Wij hopen nog veel producten uit deze merriestam op show te zien 
en in de sport!

Durango in zijn bezit had. Hij vroeg 
aan Luut of hij Rigona niet eens 
mocht leasen voor zijn hengst. Luut 
kwam daar met plezier aan tegemoet: 
“Ik had inmiddels ook twee dochters 
van haar en ik hoef niet ieder jaar drie 
veulens, daarbij gunde ik het hem 
graag”. Van Durango kreeg Rigona 
opnieuw een merrieveulen, het zesde 
op rij, deze Raville P zou ook weer een 
goed showpaard worden en een fijn 
rijpaard. In de showring wist Raville het bijvoorbeeld als 
merrieveulen al tot reservekampioen te schoppen op het Nationaal 
Kampioenschap in Bunschoten. Als tweejarige schreef zij het 
jeugdkampioenschap op haar naam op het NK en behaalde de top 
vijf op de All Nations cup in Aken. In 2008 overtrof zij dit door op 
het NK Kampioen van de seniormerries te worden en de presti-
gieuze titel “Best gefokte Arabisch Volbloed paard van Nederland' 
te behalen. De volgende die Rigona graag wilde leasen was Marco 
Hoebeke. Hij overlegde met Luut, die wel graag wilde dat er een 
hengst gebruikt zou worden die hem aansprak, en er werd besloten 
voor Psytadel te kiezen. En ja, toen bleek Rigona toch ook 
hengstveulens te produceren, een hoogbenig, aansprekend dier die 

Familie van Duyvenbode maakte voor het eerst kennis met Luut 
en Hennie in 1991. Dat was het jaar dat Lies en Jan, samen met 
dochters Angela, Monica en Jolanda van Duyvenbode vanuit 
Katwijk naar Drenthe verhuisden, om daar hun pensionstal en 
stoeterij voort te zetten. 
“Tijdens een showmiddag bij de familie Kuyf in Nieuwkoop 
spraken wij Luut voor het eerst. We kwamen er toen achter dat 
we 'buren' van elkaar zouden worden. Vanaf dat moment bleven 
we contact houden”, verteld Jan van Duyvenbode. “Luut was 
hengstenboer, op dat moment stond de hengst Kadour 
(Abraham x Abdul) bij hem op stal. Wij hadden zelf ook een 
hengstenhouderij, onder de naam 'Pandarosa Arabians', 
en wij kregen vanuit de familie Kuyf de hengst Nizjni (Mir x 
Nezabudka v.Arax) ter dekking op stal. Voor ons was het als 
stoeterij een goede start en een mooie samenwerking, Luut had 
namelijk een grote klanten- en kenniskring opgebouwd, en 
hierdoor maakten wij kennis met alle fokkers in de omgeving. 
Vanaf dat moment liepen wij ook alle hengstenshows in de regio 
met elkaar af”.  
Dochter Monica kan zich herinneren dat zij vanaf haar 11e jaar 
altijd overal mee naar toe ging met haar vader en Luut. “In die 
tijd gingen we op pad met Kadour, de dekhengst van Luut en 
onze eigen dekhengsten Nizjni en Garwolin (Palas x Garsonka). 
We kwamen hele aparte mensen tegen en veel merries die niets 
gewend waren, we belandden soms in de gekste situaties. Maar 
we werden altijd even vriendelijk bij de boeren thuis ontvangen. 
Ook bezochten we in die periode veel hengstenshows in de 
provincies. Het was een leuke tijd, en ja, daar hoorde ook altijd 
even een bakje thee met iets lekkers bij, thuis bij Hennie en Luut 
in Kibbelveen”, kijkt Monica met plezier terug. Dochter Jolanda 
beaamt de gastvrijheid, “Ja, die heb ik nog eens extra mogen 
ervaren in 2007, toen ik mijn ruin Alkatraz (Balaton x Atlanta 
v.Nadejni) bij Luut en Hennie mocht stallen. Ongelofelijk zoals 
zij op hoge leeftijd nog steeds zo goed  zo mooi manier met hun 

paarden omgaan. Ik heb daar groot respect voor”. 
Naast haar dochter blijken zij ook nog een ander familielid van 
Rigona op stal te hebben gehad, haar oma Rigon. “Toen de heer 
Struik stopte met de paarden begin '90, gingen wij samen met Luut 
een kijkje bij hem nemen. Als ik op dat moment had mogen kiezen 
zou het Rigona zijn geweest, maar die had Luut natuurlijk al op het 
oog, lacht Lies. “Uit Rigon hebben we overigens nog tot op hoge 
leeftijd met plezier veulens gefokt”.
Enthousiast verteld Jan nog over hun paradepaardje Raville: “In 
2002 kochten wij de hengst Durango (Elton x Libanon Kristal, 
v.Esta-Gahil), tijdens de Hengstenkeuring in Ermelo. Daarna zijn 
we snel overeengekomen om de combinatie Durango x Rigona te 
maken. Eén van de beste beslissingen die we ooit gemaakt hebben”. 
Uit deze combinatie kwam de ster- en keurmerrie Raville P, die 
zowel in de sport als in de showring mooie successen behaalde. 
Ondertussen blijkt zij ook een goede fokmerrie te zijn, diverse 
kinderen hebben dat al bewezen, ook op het laatste Nationaal 
Kampioenschap nog. Daar werd Erogon P (v.Honorrs) Gold 
Medal Champion van de Ruinen en Erogant werd Bronze Medal 
Champion van de Junior Hengsten.     
“De combinatie Durango x Rigona is nog tweemaal gedaan, maar 
Raville blijft de topper en niet te evenaren. Ze is niet alleen mooi, 
maar heeft ook een super karakter en geeft al haar kwaliteiten door 
aan haar nageslacht. Voor komend jaar verwachten we samen met 
Luut ook weer een paar combinaties', laat Jan nog weten. “Kupona 
en Raville zijn beide drachtig van de hengst Marhaabah (Marwan 
Al Shagah x Shalina El Jamaal). Extra bijzonder is dat beide merries 
drachtig zijn uit één sprong van de hengst. Dat moet vast een goed 
teken zijn”, knipoogt Jan. “Rigona is drachtig van AV Montaya 
(WH Justice x Metelica 8), en dat kan zo maar weer een uitschieter 
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worden. We kijken er erg naar uit!
De afgelopen jaren is er een goede samenwerking met Luut 
geweest. Over contracten hebben wij nooit gesproken, en dat zal 
ook niet gebeuren. We hopen nog zo lang mogelijk samen te 
blijven werken en op deze bijzondere manier mooie 
fokproducten voort te brengen”, eindigt Jan. 
　Met Raville P tijdens 
de Nationale Show

Rigona
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de naam Psygon T kreeg. Hij werd als jaarling jeugdkampioen op 
de regionale keuring te Exloo, momenteel is hij in handen van 
Gunther Fierens in België. 
Met zoveel succes was het niet vreemd dat Luut opnieuw werd 
benaderd of hij geïnteresseerd was om één van zijn merries te 
verleasen. Dit keer was het Ad Kuyf die enige tijd daarvoor 
wereldkampioen Kubinec in zijn bezit had gekregen. Luut heeft 
altijd een voorkeur gehad voor dit soort bloedlijnen en ze kwamen 
overeen dat zowel Rigona als Kupona gedekt zouden worden met 
de hengst. Het veulen van Kupona zou dan voor Ad zijn. Rigona 
kreeg van Kubinec een hengstveulen, Rigonec, dat door zijn 
huidige eigenaar A. Veld als dekhengst wordt gebruikt gericht op 
de sport. Ad Kuyf hield een mooie merrie over uit Kupona, die 
Kubiona werd genoemd. Uit haar heeft hij afgelopen zomer het 
eerste veulen gefokt, een chique merrieveulen met een prachtig 
oog, de vader is Black Diamond.
Inmiddels was er ook een gegadigde om Kupona te leasen, 
namelijk Petra Mulder. Zij had enkele jaren daarvoor haar stadse 

die vorig jaar Bronze Medal Champion werd op de regionale show leven in Den Haag verruild voor een boerderij met bed & breakfast 
zuid. Het hengstveulen van Kupona is ook een mooie aanwinst op steenworp afstand van Luut en Hennie. Met de paarden als 
gebleken, Masud T is een goede bekende in de showring. Zo gemene deler was er al snel veel contact en Petra raakte erg 
behaalde hij onlangs nog de Silver Medal tijdens het National gecharmeerd van de fokproducten van Luut. Zij wilde dolgraag 
Championship. Daarvoor was hij als veulen ook al nationaal een merrie uit Kupona in combinatie met de hengst Nadir I, 
kampioen en het jaar erop werd hij verkozen tot nationaal reserve stilletjes hopend op een zwarte. Luut zag zelf ook wel wat in Nadir 
kampioen bij de junioren, achter zijn halfbroer Kunar T, hoeveel I, er werd overeengekomen dat het veulen voor Petra zou zijn als 
fokkers zullen dit meemaken? het een merrieveulen was. Het eerste veulen dat geboren werd was 
De laatste jaren doen Luut en Hennie het wat rustiger aan in de een hengstje, King of Darkness, momenteel in het bezit van Kim 
fokkerij. “Ach je wordt ook wat ouder en we wilden het aantal van Schaik. Kupona werd opnieuw gedekt met Nadir I, opnieuw 
paarden daarom klein houden”, verklaart Luut. Door hun vele werd er een hengst geboren en nog wel een hele aparte, Kunar T. 
successen blijven de merries echter niet “leeg”. Dit jaar heeft Jan Luut verkocht hem toen hij zeven dagen oud was aan The Kossack 
van Duyvenbode voor het derde jaar achtereen Rigona geleased. Stud en Jan Kan, die er al veel succes mee hebben gehad. Als veulen 
Hij heeft een volle zus en een volle broer van Raville P gefokt en werd hij al direct nationaal kampioen. Als jaarling werd Kunar T 
voor volgend jaar verwacht hij een veulen van Marhaabah van reservekampioen op de nationale maar als tweejarige eiste hij het 
haar. Ook dochter Kupona is dit jaar door Jan geleased en eveneens kampioenschap op. In 2008 deed hij dit als driejarige nog eens 
gedekt met Marhaabah. Angela en Serge Liefers hebben dit jaar dunnetjes over en leverde ook nog eens een knappe prestatie door 
een merrieveulen uit Kupona gefokt met hun hengst Vanadin en eerste te worden in zijn rubriek op het European Championship.
voor volgend jaar verwachten zij een volle zus of broer van Indiana In 2006 wilde Petra het nog één keer proberen, dit keer met 
T. De familie Schutrups kan dus nog wel genieten van mooie Massimo Ibn Mirokan. Luut stemde toe, op voorwaarde dat zij het 
veulens in de wei. Luut wil wel als fokker te boek staan van de veulen sowieso zou afnemen. Ook Rigona werd gedekt met 
veulens, “Iedereen weet heus wel hoe het zit, ik doe daar ook niet Massimo, alsof de duvel ermee speelde kreeg zij de door Petra zo 
geheimzinnig over”, zegt hij, “maar als een nakomeling van jouw felbegeerde zwarte merrie en Kupona een voshengst. “Ik heb het 
merrie het goed doet op een show, is het toch een eer om als fokker haar nog gezegd, van Rigona kun je ook een zwarte krijgen, maar 
omgeroepen te worden”. ze dacht dat de kans groter zou zijn bij Kupona”, zegt Luut. 
Over de vraag wat het mooiste “paardenmoment” voor hun was Uiteindelijk heeft Petra ook het merrieveulen gekocht, Mashah T, 
hoeven Luut en Hennie niet lang na te denken. “De WAHO 
Trophy voor Rigona in 2006”, reageren ze direct, “We hadden er 
totaal niet op gerekend, eerder die dag had zij ook al het elite- én 
het prestatiepredikaat ontvangen, dit vonden we al geweldig, toen 
ook nog eens die trofee, fantastisch”!

Buiten bekijken we natuurlijk de paarden nog uitgebreid. Alles 
gaat de wei in en Rigona komt voorbij dansen, Luut en Hennie 
genieten er zichtbaar van. “We hebben het altijd zo jammer 
gevonden, op show laat ze zich nooit zo goed zien als thuis”, laat 
het echtpaar ons nog weten, “maar over haar kinderen hebben we 
wat dat betreft nooit te klagen gehad”. En daar zal iedereen het 
mee eens zijn, het zijn stuk voor stuk paarden met showattitude en 
veel beweging, zeer waardevolle eigenschappen.
Wij hopen nog veel producten uit deze merriestam op show te zien 
en in de sport!

Durango in zijn bezit had. Hij vroeg 
aan Luut of hij Rigona niet eens 
mocht leasen voor zijn hengst. Luut 
kwam daar met plezier aan tegemoet: 
“Ik had inmiddels ook twee dochters 
van haar en ik hoef niet ieder jaar drie 
veulens, daarbij gunde ik het hem 
graag”. Van Durango kreeg Rigona 
opnieuw een merrieveulen, het zesde 
op rij, deze Raville P zou ook weer een 
goed showpaard worden en een fijn 
rijpaard. In de showring wist Raville het bijvoorbeeld als 
merrieveulen al tot reservekampioen te schoppen op het Nationaal 
Kampioenschap in Bunschoten. Als tweejarige schreef zij het 
jeugdkampioenschap op haar naam op het NK en behaalde de top 
vijf op de All Nations cup in Aken. In 2008 overtrof zij dit door op 
het NK Kampioen van de seniormerries te worden en de presti-
gieuze titel “Best gefokte Arabisch Volbloed paard van Nederland' 
te behalen. De volgende die Rigona graag wilde leasen was Marco 
Hoebeke. Hij overlegde met Luut, die wel graag wilde dat er een 
hengst gebruikt zou worden die hem aansprak, en er werd besloten 
voor Psytadel te kiezen. En ja, toen bleek Rigona toch ook 
hengstveulens te produceren, een hoogbenig, aansprekend dier die 

Familie van Duyvenbode maakte voor het eerst kennis met Luut 
en Hennie in 1991. Dat was het jaar dat Lies en Jan, samen met 
dochters Angela, Monica en Jolanda van Duyvenbode vanuit 
Katwijk naar Drenthe verhuisden, om daar hun pensionstal en 
stoeterij voort te zetten. 
“Tijdens een showmiddag bij de familie Kuyf in Nieuwkoop 
spraken wij Luut voor het eerst. We kwamen er toen achter dat 
we 'buren' van elkaar zouden worden. Vanaf dat moment bleven 
we contact houden”, verteld Jan van Duyvenbode. “Luut was 
hengstenboer, op dat moment stond de hengst Kadour 
(Abraham x Abdul) bij hem op stal. Wij hadden zelf ook een 
hengstenhouderij, onder de naam 'Pandarosa Arabians', 
en wij kregen vanuit de familie Kuyf de hengst Nizjni (Mir x 
Nezabudka v.Arax) ter dekking op stal. Voor ons was het als 
stoeterij een goede start en een mooie samenwerking, Luut had 
namelijk een grote klanten- en kenniskring opgebouwd, en 
hierdoor maakten wij kennis met alle fokkers in de omgeving. 
Vanaf dat moment liepen wij ook alle hengstenshows in de regio 
met elkaar af”.  
Dochter Monica kan zich herinneren dat zij vanaf haar 11e jaar 
altijd overal mee naar toe ging met haar vader en Luut. “In die 
tijd gingen we op pad met Kadour, de dekhengst van Luut en 
onze eigen dekhengsten Nizjni en Garwolin (Palas x Garsonka). 
We kwamen hele aparte mensen tegen en veel merries die niets 
gewend waren, we belandden soms in de gekste situaties. Maar 
we werden altijd even vriendelijk bij de boeren thuis ontvangen. 
Ook bezochten we in die periode veel hengstenshows in de 
provincies. Het was een leuke tijd, en ja, daar hoorde ook altijd 
even een bakje thee met iets lekkers bij, thuis bij Hennie en Luut 
in Kibbelveen”, kijkt Monica met plezier terug. Dochter Jolanda 
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Karona

worden. We kijken er erg naar uit!
De afgelopen jaren is er een goede samenwerking met Luut 
geweest. Over contracten hebben wij nooit gesproken, en dat zal 
ook niet gebeuren. We hopen nog zo lang mogelijk samen te 
blijven werken en op deze bijzondere manier mooie 
fokproducten voort te brengen”, eindigt Jan. 
　Met Raville P tijdens 
de Nationale Show
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en zijn achterbenen steil te noemen, maar de toenmalige Tekst: Marian van der Meulen
Studmanager zag de potentie en besloot hem in te zetten. 

In het laatste deel over het nageslacht van Nazeer bespreken Aswan dekte in eerste instantie een voorzichtig aantal merries, 
we zijn zoon Aswan. Een hengst die een enorme impact heeft waarvan het resultaat spectaculair goed was. Hij gaf de 
gehad op de Russisch gefokte Arabisch Volbloeds en via zijn goedgebouwde Russische merries niet alleen zijn prachtige 
zoon Palas op de Poolse. hoofd maar hij vererfde ook attitude wat de nakomelingen 

onmiskenbaar rasuitstraling bezorgde. 
In 1963 arriveert de hoofdrolspeler van dit artikel in Rusland. 
Aswan was een geschenk van de Egyptische overheid aan de Vanaf dat moment werd Aswan veelvuldig gebruikt en geen 
Russen, als dank voor de financiële steun bij de bouw van de enkele andere hengst heeft zoveel nakomelingen gebracht 
Aswan-dam. Oorspronkelijk heette hij Rafaat maar door de binnen de Terskstud. 
wijze waarop hij in hun bezit kwam besloten de Russen hem Vanuit het buitenland kwam er ook veel vraag naar kinderen 
om te dopen. Het was een evenwichtig gebouwd paard met een van Aswan en er werden fantastische prijzen voor hen 
exotisch gevormd hoofd, mooie croupe, hoge staartdracht en neergelegd op de jaarlijkse Prodintorg veiling. Natuurlijk wilde 
ontzettend veel presentatie. Minder gecharmeerd was men van de Russen graag een aantal zonen van Aswan overhouden en 

zijn wel lange, twee daarvan werden favoriet. De eerste was Mashuk uit de 
maar iets Salon-dochter Malutka, die als eerste werd ingezet in 1980 en 
rechte momenteel als een bewezen hengst wordt gezien. Hij is 
schouder recordhouder op de renbaan en bekend vanwege zijn 
die minder rastypische kinderen die atletisch en sterk zijn. De ander is 
functioneel Neapol (m.Nalpa v.Pomeranets) die in 1983 werd teruggehaald 
was, ook was uit Bulgarije als mogelijke vervanger van Aswan. Naar zeggen 
zijn nek wat is hij het evenbeeld van zijn vader en hij is frequent ingezet. 
kort en zwaar, Een derde die we ook niet ongenoemd mogen laten is Mascat, 
zijn rug week de volle broer van Mashuk. Deze hengst is o.a. vader van 

35

Aromat (m.Madia) die vele excellente renpaarden heeft De nakomelingen van Aswan zijn ook een waardevolle 
geproduceerd. Eén daarvan is Karat (m.Kaluga), de Russische aanvulling geweest op de fokkerij in Polen, Zweden, Duitsland, 
Derby winnaar, mooi van type, die aangekocht werd door Italië,  Bulgarije, de V.S., Australië en natuurlijk in Nederland. 
Rob den Hartog en Nederlands Nationaal Kampioen werd in Een belangrijke Aswan-zoon die in Duitsland furore maakte 
de showring. In 2005 werd hij top vijf geplaatst op de All was Kilimandscharo (m.Karta), Silvia Garde-Ehlert koos deze 
Nations Cup in Aken, zijn huidige eigenaar is A.J. Atkin. rassige hengst voor haar Alemich stoeterij in 1970 toen hij nog 
Een andere bekende zoon van Mascat is Normativ (m.Madia) heel jong was. Nadat hij Nationaal Kampioen werd dekte hij 
die net als zijn halfbroer type combineerde met atletisch wereldwijd een flink aantal merries waarvan de nakomelingen 
vermogen. zeer succesvol waren, met name de dochters. Denk aan Neschi 

(m.Nevada), Neposa (m.Nejadas) en meervoudig kampioenen 
Nadesha (m.Nesnakomka) en Penalba 
(m.Pionga), deze laatste werd in 1982 
zowel in Canada als in de VS Nationaal 
reservekampioen. De rechtstreekse zoon 
van Aswan, Marsianin uit de merrie 
Magnolia van Arax had het twee jaar 
daarvoor zelfs tot kampioen geschopt op 
de Nationale in de VS.

Patron (m.Podruga v.Priboj) is van alle 
zonen van Aswan ongetwijfeld degene 
die de meest dominante vaderlijn heeft 
gecreëerd. Hij werd tot drie maal toe 
Nederlands Kampioen in de showring 
en was daarnaast een goed renpaard, hij 
won de S.M. Budenny Stakes en zes 
andere races. Op slechts twaalfjarige 
leeftijd stierf hij, voordat echt duidelijk 
werd hoe waardevol hij was, tegen die 
tijd had hij een relatief klein aantal 
nakomelingen, maar die waren absoluut 
van grote waarde. Prachtige kinderen als 
Wereldkampioen Abdullah (m.Psikhea), 
Puschkin (m.Prokaznitsa), Pattrone 
(m.Nefisa), Patent (m. Penza) en El 
Kasaka (m.Purga) bijvoorbeeld. De 
combinatie van Patron, met de uit 
Crabbet-lijnen afkomstige Odessa, 
leverde de hengst Padron op die zijn 
eigen dynastie heeft opgebouwd in de 
showring. Hij werd in Nederland gefokt 
door de fam. Blaauwhof uit excellente 
bloedlijnen. Zijn moeder was een 
dochter van Bright Wings, Brits 
Nationaal Reservekampioen van de 
junior hengsten en zij kwam uit de 

Aswan in 1963, 
gepresenteerd 
aan de USSR in 
race-conditie

Wie op zoek is naar een Russisch gefokte Arabisch Volbloed 
zal merken dat het erg moeilijk is om er één te vinden die 
niet Aswan in zijn pedigree heeft. Hetzelfde geldt even 

temeer voor de Poolse lijnen als het gaat om Palas. Deze zoon van Aswan was een 
ongeëvenaard succes voor de beide staatsstoeterijen, Michalow en Janow Podlaski. 
Palas werd in 1973 naar Polen gehaald om de oude Saklawi I-lijn weer terug te 
brengen in de fokkerij. Hij werd aangepaard met goedgebouwde merries en dit bleek 
het recept voor het succes dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Zo heeft hij een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de bekende E- en P-lijn in de Poolse fokkerij. Denk 
daarbij aan de legendarische Palas-dochter Pilarka, zij werd Wereldkampioen, 
Europees kampioen, Supreme Nationaal kampioen in Groot-Brittannië en won de 
World Cup. De uiterst succesvolle Pianissima, voor wiens embryo een astronomisch 
bedrag werd neergelegd tijdens de Pride of Poland Sale,  voert bijvoorbeeld terug op 
Pilarka. Een andere beroemde dochter van Palas is Etruria, ook zij werd, net als haar 
halfzus, Wereldkampioen en Europees Kampioen, verder behaalde zij het Pools 
Nationaal kampioenschap en won zij de WAHO Trophy. In de VS schopte de merrie 
Penicylina het tot Nationaal Kampioen, ook een dochter van Palas. Het is een lange, 
lange lijst fantastische merries maar de koningin van allen is absoluut de 
vliegenschimmel Emigracja, verantwoordelijk voor de E-lijn. In 1980 werd zij geboren 
op de Michalow Stud uit de merrie Emisja van Carycyn. Zij overleed op de 
indrukwekkende leeftijd van 28 jaar, een erfenis achterlatend van geweldige fokmerries 
en showpaarden als bijvoorbeeld Erlanda en Ekologia. Maar zij leverde ook Emanacja 
in combinatie met Eukaliptus en haar volle zus Emigrantka, moeder van de fameuze 
hengst Emigrant. Deze laatste was overigens vanuit de lijnenteelt-filosofie geboren, het 
is een zoon van Ararat (m.Arra v.Bandos), één van de beste zonen van Palas. Emigrant 
was zelf Pools Nationaal Kampioen, Europees Kampioen en Reservekampioen op de 
All Nations Cup. Hij leverde op zijn beurt weer de Zweeds Nationaal Kampioen 
Emrod (m.Empressa). Ararat kennen we ook als vader van Extreme (m.Elegantkah) 
die diverse shows op zijn naam schreef in Europa.
Andere bekende zonen van Palas zijn, Wereldkampioen Gondolier (m.Gonagra), 
Europees Kampioen Haracz (m.Harmonia), Europees Reservekampioen Elart 
(m. Elana) en Pools renpaard van het jaar Emael (m.Ejnia).
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merrie Serinda die als veulen Brits Nationaal Kampioen was. aansprekende nakomelingen die mooie successen behaalden in 
Genoeg reden dus op om iets aparts te hopen en die droom de showring. Ook staan zijn dochters bekend als goede 
kwam uit. Vanaf het moment dat Padron geboren werd had hij fokmerries. In Nederland werd onlangs Forelocks Le Charmeur 
dat magische gouden draadje waarmee hij publiek en jury op (m.La Brunette) nog verkozen tot best gefokt paard van 
zijn hand kreeg. Hij werd Nederlands Kampioen toen hij drie Nederland op de Nationale. Hij is kort daarna verkocht naar 
maanden oud was en won in 1978 als jaarling nog eens drie het buitenland, enkele andere die hem voorgingen zijn de 
juniorkampioenschappen in ons land. Zijn bestaan bleef geen hengst SL Kasjmir (m.Salaa Diva), Valentyna F (m.Veronia), 
geheim en datzelfde jaar werd hij verkocht naar de Verenigde Ylusion (m.Yafit). Buitenlandse bekende Psytadel 
Staten. Hier zou hij aan de hand van David Boggs als geen nakomelingen zijn o.a. Gloria Apal (m.SA Misha Apal) en Ali 
ander furore maken om binnen twee jaar Triple Crown winnaar Moniscione (m.Alianna Moniscione).
te worden, Kampioen in Scottsdale, Nationaal kampioen in 
de VS en in Canada. Maar hoe zou deze prachtige hengst het 
in de fokkerij gaan doen? Veel sterren in de showring geven 
teleurstellende nakomelingen, maar dit gold niet voor Padron. 
Hij produceerde maar liefst 180 showringkampioenen van 770 
geregistreerde Arabische Volbloed veulens waarvan een aantal 
ook excelleerde in de sport.

Eén van de bekendste zonen van Padron is natuurlijk Padrons 
Psyche (m.Kilika v.Tamerlan), als driejarige werd hij 
Reservekampioen op de nationale in de Verenigde Staten en hij 
is leverancier van een eindeloze reeks kampioenen. Zijn invloed 
reikt van Noord- en Zuid-Amerika, Australië, het Midden-
Oosten tot in Europa, waarbij opvalt hoeveel goede merries en 
hengsten hij op de wereld heeft gezet. Het lijkt erop dat hij 
voor verschillende nieuwe vaderlijnen zal zorgen, wat echt 
uniek te noemen is. 
Zijn zoon Enzo (m.RD Bey Shahmpane) sleepte diverse titels 
in de wacht als het Scottsdale Juniorkampioenschap en het 
kampioenschap op de Nationale in de VS. De laatste jaren trekt 
zijn nakomeling Eden (m.Silken Sable) succesvol ten strijde in 
de showring in binnen- en buitenland, voor ons was hij o.a. te 
bewonderen in Aken waar hij Silver Medal Champion werd. 
Een volle broer van Enzo is Amalfi, één van de weinige 
hengsten die sinds het strengere beoordelingssysteem een 
eerste premie 
mocht 
ontvangen in 
Nederland. 
Padrons Psyche 
zoon Psytadel 
(m.Bint Bey 
Shah) zorgde 
voor veel 

Kilimandscharo

Marsianin Magnum Psyche

In de V.S. is de grootste naam 
binnen de Padrons Psyche kinderen 
ongetwijfeld Magnum Psyche meeste nakomelingen in de V.S. en zeker niet zonder succes. 
(m.A Fancy Miracle). Een bekende zoon van Magnum Psyche is Magnum Chall 

Als jaarling werd hij National Champion Sweepstakes met de (m.Taamara HVP). In Europa is het echter zijn zoon 
hoogste punten ooit binnen het Europese jurering systeem.  WH Justice (m.Vona Sher-Renea) die zijn genen veelvuldig 
In 1998 werd hij als driejarige Nationaal Kampioen in de V.S. doorgeeft. Op driejarige leeftijd was hij voor het eerst 
en Canada, het jaar daarop Argentijns Nationaal Kampioen. beschikbaar voor de openbare dekdienst, en dat zou direct 
Van 2001 tot en met 2006 won hij jaarlijks het kampioenschap twee zeer bijzondere nakomelingen opleveren. De ene is Bess- 
in Scottsdale. Jarenlang was hij dan ook de hengst met de Fa'Izah (m.Sharon El Khendal) in Nederland gefokt door 

Bessewacht Arabians. Deze merrie deed in 2005 als jaarling 
haar intrede in de showring en heeft sinds die tijd een 
indrukwekkende lijst internationale shows op haar naam gezet, 
waaronder de All Nations cup in Aken, de int. A-show in 
Dubai en het Wereldkampioenschap in Parijs. De andere is 
Ajman Moniscione (m.Anthea Moniscione), tot tweemaal toe 
Europees Reservekampioen en, vanwege zijn nafok, 
ondertussen al zeer geliefd als dekhengst. Bess Fa'Izah en 
Ajman Moniscione kunnen zeker gezien worden als de 
ambassadeurs van WH Justice, die hun vader als dekhengst 
enorm populair hebben gemaakt. 
Ondertussen zijn er op internationale shows bijna geen 
rubrieken te vinden zonder nakomelingen van hem en die 
vormen serieuze concurrentie. Dit gaat ook aan ons land niet 
voorbij, op de nationale werd stermerrie Adream of Kossack 
(m.Abakana Kossack) Junior Kampioen van de merries en 
AV Montoya (m.Metelica) Senior kampioen van de hengsten. 
Deze laatste is dit jaar overigens op de keuring beloond met 
een dikke eerste premie, wat echt een prestatie is.

Duidelijk is dat Nazeer een enorme stempel heeft gedrukt op 
de fokkerij van het Arabisch Volbloedpaard wereldwijd. Al 
schrijvend over hem stuitte ik keer op keer op fameuze paarden, 
legendes te noemen, die zelf ook legendarische kinderen op de 
wereld hebben gezet. 
Vandaar de keuze om alleen zijn zonen te bespreken waaruit 
een vaderlijn is ontstaan die nog steeds bestaat, maar nog steeds 
weet ik zeker dat er paarden zijn geweest die onterecht 
ongenoemd zijn gebleven. 

Vanwege de omvang van zijn nafok hoop ik op begrip 
uwerzijds. In de toekomst zal in het blad uiteraard nog 
uitgebreid ingegaan worden op alle legendes die in de 
afgelopen periode kort de revue hebben gepasseerd.

De Terskstud heeft veel gehad aan Aswan en omgekeerd 
waren de Russische merries net wat Aswan nodig had om 
zo succesvol te zijn. Omdat beide zo nauw met elkaar 
verbonden zijn pakken we een klein stukje historie van 
de Terskstud mee. 
De Russen waren al bekend met volbloed Arabieren in de 
16e eeuw ten tijde van Iwan de Verschrikkelijke. In 1778 is 
er voor het eerst sprake van registratie van het ras in Rusland 
doordat Graaf Orlov een aantal Arabische volbloeds kado 
krijgt van de Sultan van Turkije en hiermee een stoeterij 
opzet. Hij gebruikt de paarden ook veel om locale rassen te 
verbeteren, met name de Orlov-draver. Aan het eind van de 
19e eeuw wordt er door de Russische prinsen Stroganov en 
Scherbatov intensief gereisd naar het Midden-Oosten. 
Dit resulteert in de aankoop van een flink aantal excellente 
Desert-bred Arabieren, rond 1901 bezat hij hier een 
honderdtal van. Hij bracht ze onder in het noordelijke deel 
van het Kaukasus gebergte, dit had een droog klimaat waar 
de paarden goed gedijden.
Na de Russische revolutie wordt in 1921 staatsstoeterij de 
Tersk-stud opgericht waar o.a. alle Arabische volbloeds 
worden ondergebracht. Ook daar ontstond waardering 
voor de kwaliteiten van het Arabische ras. In eerste instantie 
werden de dieren vooral ingezet voor de fokkerij van 
werkpaarden, hierbij werden zij met name gekruist met 
inheemse rassen. In 1930 besloot de Terskstud een 
programma te ontwikkelen voor de fokkerij van Arabische 
volbloedpaarden. Dit betekende dat er fokmateriaal 
aangekocht moest worden, in Polen hadden ze beslist 

hoogwaardig materiaal kunnen vinden maar gezien de 
politieke situatie was dat geen optie. De eerste paarden 
kwamen dan ook uit Frankrijk, één hengst genaamd Kann 
en zes merries. Het waren stoere, atletische, degelijke 
paarden met goede schouders, veel borstkas maar met een 
hellend kruis, een toplijn die voor verbetering vatbaar was 
en wat weinig Arabische uitstraling. Op zoek naar paarden 
die dit konden verbeteren bracht een delegatie van de 
Terskstud in 1936 een bezoek aan de Crabbet Park Stud 
van Lady Wentworth. Men was onder de indruk van de 
schoonheid en elegantie van de paarden en vanwege de 
toenmalige recessie bleek het budget toereikend voor de 
aankoop van zes hengsten en negentien merries. Deze groep 
bevatte o.a. de hengst Naseem (v.Skowronek) en de merrie 
Rissalma die in Rusland de hengst Priboj (v.Piolun) op de 
wereld zou zetten. In de jaren daarna bleek dat vooral de 
combinatie van Franse hengsten op de Engelse merries het 
beoogde resultaat op zou leveren. Een zwarte bladzijde in de 
geschiedenis van de Terskstud is het begin van de tweede 
wereldoorlog in 1939, de stoeterij ondervond veel schade 
van alle gebeurtenissen. Toch zou de oorlog ook een gouden 
randje hebben. Vanuit Polen werd namelijk een groep 
bijzonder kwaliteitvolle Arabische volbloeds geëvacueerd 
naar de Terskstud waaronder de hengsten Ofir en Piolun. 
Deze dieren zorgden voor een enorme sprong vooruit in 
de fokkerij van de Russen. Eind jaren '50 werd er nog meer 
Pools bloed toegevoegd door de hengsten Arax en Semen. 
Juist de combinatie van die bloedlijnen met Aswan bleek 
een fantastische match. De waardering voor hem is nog 
steeds merkbaar. Vlak bij het museum van Tersk is het graf 
van Aswan te vinden voorzien van een marmeren 
gedenkteken, naast hem liggen twee van zijn waardevolle 
dochters, Pesnia en Karinka.
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merrie Serinda die als veulen Brits Nationaal Kampioen was. aansprekende nakomelingen die mooie successen behaalden in 
Genoeg reden dus op om iets aparts te hopen en die droom de showring. Ook staan zijn dochters bekend als goede 
kwam uit. Vanaf het moment dat Padron geboren werd had hij fokmerries. In Nederland werd onlangs Forelocks Le Charmeur 
dat magische gouden draadje waarmee hij publiek en jury op (m.La Brunette) nog verkozen tot best gefokt paard van 
zijn hand kreeg. Hij werd Nederlands Kampioen toen hij drie Nederland op de Nationale. Hij is kort daarna verkocht naar 
maanden oud was en won in 1978 als jaarling nog eens drie het buitenland, enkele andere die hem voorgingen zijn de 
juniorkampioenschappen in ons land. Zijn bestaan bleef geen hengst SL Kasjmir (m.Salaa Diva), Valentyna F (m.Veronia), 
geheim en datzelfde jaar werd hij verkocht naar de Verenigde Ylusion (m.Yafit). Buitenlandse bekende Psytadel 
Staten. Hier zou hij aan de hand van David Boggs als geen nakomelingen zijn o.a. Gloria Apal (m.SA Misha Apal) en Ali 
ander furore maken om binnen twee jaar Triple Crown winnaar Moniscione (m.Alianna Moniscione).
te worden, Kampioen in Scottsdale, Nationaal kampioen in 
de VS en in Canada. Maar hoe zou deze prachtige hengst het 
in de fokkerij gaan doen? Veel sterren in de showring geven 
teleurstellende nakomelingen, maar dit gold niet voor Padron. 
Hij produceerde maar liefst 180 showringkampioenen van 770 
geregistreerde Arabische Volbloed veulens waarvan een aantal 
ook excelleerde in de sport.

Eén van de bekendste zonen van Padron is natuurlijk Padrons 
Psyche (m.Kilika v.Tamerlan), als driejarige werd hij 
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reikt van Noord- en Zuid-Amerika, Australië, het Midden-
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voor verschillende nieuwe vaderlijnen zal zorgen, wat echt 
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Zijn zoon Enzo (m.RD Bey Shahmpane) sleepte diverse titels 
in de wacht als het Scottsdale Juniorkampioenschap en het 
kampioenschap op de Nationale in de VS. De laatste jaren trekt 
zijn nakomeling Eden (m.Silken Sable) succesvol ten strijde in 
de showring in binnen- en buitenland, voor ons was hij o.a. te 
bewonderen in Aken waar hij Silver Medal Champion werd. 
Een volle broer van Enzo is Amalfi, één van de weinige 
hengsten die sinds het strengere beoordelingssysteem een 
eerste premie 
mocht 
ontvangen in 
Nederland. 
Padrons Psyche 
zoon Psytadel 
(m.Bint Bey 
Shah) zorgde 
voor veel 

Kilimandscharo

Marsianin Magnum Psyche

In de V.S. is de grootste naam 
binnen de Padrons Psyche kinderen 
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(m.A Fancy Miracle). Een bekende zoon van Magnum Psyche is Magnum Chall 
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krijgt van de Sultan van Turkije en hiermee een stoeterij 
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verbeteren, met name de Orlov-draver. Aan het eind van de 
19e eeuw wordt er door de Russische prinsen Stroganov en 
Scherbatov intensief gereisd naar het Midden-Oosten. 
Dit resulteert in de aankoop van een flink aantal excellente 
Desert-bred Arabieren, rond 1901 bezat hij hier een 
honderdtal van. Hij bracht ze onder in het noordelijke deel 
van het Kaukasus gebergte, dit had een droog klimaat waar 
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hoogwaardig materiaal kunnen vinden maar gezien de 
politieke situatie was dat geen optie. De eerste paarden 
kwamen dan ook uit Frankrijk, één hengst genaamd Kann 
en zes merries. Het waren stoere, atletische, degelijke 
paarden met goede schouders, veel borstkas maar met een 
hellend kruis, een toplijn die voor verbetering vatbaar was 
en wat weinig Arabische uitstraling. Op zoek naar paarden 
die dit konden verbeteren bracht een delegatie van de 
Terskstud in 1936 een bezoek aan de Crabbet Park Stud 
van Lady Wentworth. Men was onder de indruk van de 
schoonheid en elegantie van de paarden en vanwege de 
toenmalige recessie bleek het budget toereikend voor de 
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bevatte o.a. de hengst Naseem (v.Skowronek) en de merrie 
Rissalma die in Rusland de hengst Priboj (v.Piolun) op de 
wereld zou zetten. In de jaren daarna bleek dat vooral de 
combinatie van Franse hengsten op de Engelse merries het 
beoogde resultaat op zou leveren. Een zwarte bladzijde in de 
geschiedenis van de Terskstud is het begin van de tweede 
wereldoorlog in 1939, de stoeterij ondervond veel schade 
van alle gebeurtenissen. Toch zou de oorlog ook een gouden 
randje hebben. Vanuit Polen werd namelijk een groep 
bijzonder kwaliteitvolle Arabische volbloeds geëvacueerd 
naar de Terskstud waaronder de hengsten Ofir en Piolun. 
Deze dieren zorgden voor een enorme sprong vooruit in 
de fokkerij van de Russen. Eind jaren '50 werd er nog meer 
Pools bloed toegevoegd door de hengsten Arax en Semen. 
Juist de combinatie van die bloedlijnen met Aswan bleek 
een fantastische match. De waardering voor hem is nog 
steeds merkbaar. Vlak bij het museum van Tersk is het graf 
van Aswan te vinden voorzien van een marmeren 
gedenkteken, naast hem liggen twee van zijn waardevolle 
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Annelieke Stoop zij behaalde 215 punten. Voor de tweede plaats draaiden de 
werd eerste op dames het om en werd Corneli Langebeeke tweede in de eerste 
Ysabella “F” en proef en Getty Ketels tweede in de tweede proef.
Charissa Schutte Na de Z-proeven werd het tijd om de prijzen voor de interland 
werd tweede met Nederland-België en de AVS dressuurcompetitie uit te reiken.
EM Pinacolada. In de Interland won Annelieke Stoop (69,03%) met Amira 
Annelieke Stoop Lazize, Nadine Koo (65,62%) werd Tweede met Najjar. 
zette met Amira De derde plaats ging naar de Belgische ruiter Gautier Magnée 
Lazize ook de (64,28%) met Al Shaday de Croissart. Dankzij Ruitersportzaak 
hierna gereden L1 de Ruiterboulevard ging Annelieke ook nog naar huis met een 
proeven op haar prachtige deken.
naam met maar 
liefst 210 en 207 De AVS dressuurcompetitie werd uiteindelijk door Nadine Koo 
punten. Gautier gewonnen, met op de tweede plaats Annelieke Stoop. Het was 
Magnée reed Al een nek-aan-nek-race en er is door beide amazones het hele jaar 

Shaday de Croissart naar de tweede plaats met een lang erg goed gereden. De derde plaats was voor Renee Palland. 
verdienstelijk aantal punten, 205 in de eerste en 185 in de Bij de jeugd won Deyonta Leeggangers en tweede werd 
tweede proef. In de klasse L1 jeugd in handicap reed wederom Shannon van de Hoogenband. Voor beide winnaars had de 
Roxane van de Merckt) met Miss Victory de Croissart als enige Commissie van Gebruik dekens beschikbaar gesteld.
in de klassen, net als de L2 jeugd in handicap waar Deyonta 
Leeggangers met Sinaï al Ray reed. Al met al was het een schitterend weekend, manege De 
Nadine Koo reed haar hengst Najjar in de L2 opnieuw naar Pijnhorst lag er weer prachtig bij. De familie Stoop had zoals 
de eerste plaats in beide proeven,  Tineke Duinker eindigde gewoonlijk alles weer tot in de puntjes verzorgd. Verder dank 
in beide proeven op de tweede plaats met Rafik. aan alle vrijwilligers en natuurlijk alle sponsoren. 
De M1 jeugd werd verreden met Shannon v/d Hoogenband Ruitersportzaak Ruiterstad en Lazize Arabians hebben 
op Gypsy H als enige deelneemster. prachtige frontriemen uitgedeeld aan iedere combinatie. 
In de M en Z heb ik zelf nog mogen schrijven, wat een erg De heer Leeggangers heeft paraplu's uitgereikt, gelukkig 
leerzame ervaring was. Er werd in alle klassen vooral gelet of heeft niemand ze echt nodig gehad dat weekend.
het paard goed voorwaarts was en het zorgvuldig rijden van de Alle combinaties van harte gefeliciteerd met hun prestaties en 
figuren. Wanneer de figuren netjes en correct werden gereden we hopen iedereen volgend jaar weer te zien.
leverde dat duidelijk een hoger cijfer op. Verder zag de jury in 
de M/Z graag wat meer verschil tussen het verruimen en weer 
verzamelen.
De M1 werd in de eerste proef gewonnen door Renee Palland 
met CR Soraya, de tweede proef werd met 198 punten 
gewonnen door Masja Habraken met FS Bengal Bay 
(FS Bengali x Kirinova v. Kubinec), tweede plaats in de eerste 
proef was voor Masja Habraken en in de tweede proef voor 
Renee Palland (194). 
In de Z1 werd het een spannende wedstrijd. Alle deelneemsters 
zaten dicht op elkaar met hun punten, maar uiteindelijk was 
het Getty Ketels op Tobarah van de Pakop die met 212 punten 
de eerste proef op haar naam zette, in de tweede proef werd ze 
echter op één punt verslagen door Corneli Langebeeke op 
Romars Rhashyd (Saoud van Jonker x First Quarter v. Akou), 

A

In oktober werd ook dit jaar weer het sportweekend in St. Oedenrode georganiseerd, als 
vanouds door de familie Stoop. Op zaterdagochtend stond een dressuurwedstrijd gepland 
en 's middags kon men meedoen aan het oefenspringparcours dat ook was opengesteld 
voor andere stamboeken.

SPORTWEEKEND ST. OEDENRODE
oefenspringen.Tekst Lieke Brandt

Foto's Teun Kubbe De M1 was een mooie rubriek waarvan de deelnemers aan 
elkaar gewaagd waren. De eerste proef werd gewonnen door 

Aangevangen werd met de B-proeven die beide werden Karin de Graaf-Wolf met Rector's Aristocrates (Extreme x 
gewonnen door Annelieke Stoop met Ysabella “F” ( Almonito Wasifa J), de tweede plek werd opgeëist door door Renee 
x Yosraya v.Abakan). Een mooie tweede plaats ook in beide Palland met CR 
proeven was er voor Charissa Schutte die met EM Pinacolada Soraya (Menesco 
(Exotic US x Papreszka v.Ekstern). MB x Marina 

De volgende v.Conquest JBS). De 
klasse was de L2 tweede proef wist 
waar Nadine Koo Renee Palland op 
met haar haar naam te 
schimmelhengst schrijven met een 
Najjar (Khidar x mooi aantal punten 
Narada DA) de van 195. Carola 
klasse overtuigend Hansen werd met 
won met 192 en Grafite (Karat x 
211 punten, Gertruda v.Drug) 
tweede werd tweede. Hierna werd 
Tineke Duinker snel de bak vergroot 
met Rafik (DF want de Z-
Vip x NA combinaties moesten aan de slag. Het oranje lint ging in beide 
Kouillya v.Drug). proeven naar Getty Ketels met Tobarah van de Pakop (Dosator 
Na een korte x Tobah v.Top). De tweede prijs ging naar Joanneke Wisse) met 

pauze voor de prijsuitreiking werd verder gegaan met de klasse Asdullah (Jakoet van de Paardenburcht x Samra). Het was een 
L2 jeugd in handicap, Deyonta Leeggangers reed als enige spannende strijd, zeker 
deelnemer in deze klasse met Sinaï al Ray (Pernod x Siphara). in de eerste proef waar maar met één punt verschil werd 
Daarop werd het vuur aan de schenen gelegd bij Annelieke gewonnen.
Stoop en haar andere merrie Amira Lazize (Poker x Paroeska 
v.Paraquay), als enige Nederlandse deelneemster moest zij het Na al het dressuurgeweld werden de bakken dan nu 
in de L1 opnemen tegen vier Belgische. Zij liet zich echter niet omgebouwd om plaats te geven aan zeker 60 spring-
van de wijs brengen en sleepte opnieuw de eerste plaats in de combinaties. Er werd begonnen vanaf 40 cm. tot aan 110 cm. 
wacht met een mooie score van 190 en 211 punten. Tweede in Verschillende combinaties die eerder die dag hun proefjes 
de eerste proef, alle Belgische deelnemers reden in deze klasse hadden gereden verschenen nu opnieuw aan de start. Maar ook 
maar één proef, werd Gautier Magneé met Al Shaday veel combinaties uit de buurt waren gekomen om het eens te 
de Croissart (Extreme x Galifa v.Nadejni SU). proberen. Vooral de ponyruitertjes waren een vertederend 
In de L1 jeugd in handicap reed als enige gezicht.
de Belgische Roxane van de Merckt met Helaas kon het avondprogramma dat 
Miss Victory de Croissart (Antar Elamal de familie Stoop in gedachten had niet 
BR x Miss Glamour BR). doorgaan door gebrek aan 
De klasse B jeugd werd gevuld door twee aanmeldingen. Zeker jammer aangezien 
Belgische amazones. Hiervan eindigde er hele interessante dingen waren 
Céline van de Merckt met Filou de gepland. Misschien volgend jaar beter?
Croissart als eerste, tweede werd Manon Zondag begonnen we weer fris met de 
van de Merckt met Bélisaire de Croissart B jeugdklasse. Wederom met Céline en 
(Solar Eclispse x Bysance). Manon van de Merckt. Deze keer won 
Na de prijsuitreiking werd er even een Manon van de Merckt beide proeven 
pauze ingelast zodat iedereen weer fris met Bélisaire de Croissart. Céline werd 
verder kon met de M1 jeugd. Shannon tweede met Filou de Croissart. In de 
v/d Hoogenband reed hier met Gypsy H klasse B werd netjes gereden. De 
(Chantals Alcazar x Anjelka), later op de verdeling van de eerste en tweede plaats 
dag zagen we haar weer terug in het was hetzelfde als de dag ervoor, 

Annelieke Stoop met Ysabella “F”
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Karin de Graaf-Wolf met Rector's Aristocrates 

Shannon v/d Hoogenband met Gypsy H 
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werd tweede met Nederland-België en de AVS dressuurcompetitie uit te reiken.
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Roxane van de Merckt) met Miss Victory de Croissart als enige Commissie van Gebruik dekens beschikbaar gesteld.
in de klassen, net als de L2 jeugd in handicap waar Deyonta 
Leeggangers met Sinaï al Ray reed. Al met al was het een schitterend weekend, manege De 
Nadine Koo reed haar hengst Najjar in de L2 opnieuw naar Pijnhorst lag er weer prachtig bij. De familie Stoop had zoals 
de eerste plaats in beide proeven,  Tineke Duinker eindigde gewoonlijk alles weer tot in de puntjes verzorgd. Verder dank 
in beide proeven op de tweede plaats met Rafik. aan alle vrijwilligers en natuurlijk alle sponsoren. 
De M1 jeugd werd verreden met Shannon v/d Hoogenband Ruitersportzaak Ruiterstad en Lazize Arabians hebben 
op Gypsy H als enige deelneemster. prachtige frontriemen uitgedeeld aan iedere combinatie. 
In de M en Z heb ik zelf nog mogen schrijven, wat een erg De heer Leeggangers heeft paraplu's uitgereikt, gelukkig 
leerzame ervaring was. Er werd in alle klassen vooral gelet of heeft niemand ze echt nodig gehad dat weekend.
het paard goed voorwaarts was en het zorgvuldig rijden van de Alle combinaties van harte gefeliciteerd met hun prestaties en 
figuren. Wanneer de figuren netjes en correct werden gereden we hopen iedereen volgend jaar weer te zien.
leverde dat duidelijk een hoger cijfer op. Verder zag de jury in 
de M/Z graag wat meer verschil tussen het verruimen en weer 
verzamelen.
De M1 werd in de eerste proef gewonnen door Renee Palland 
met CR Soraya, de tweede proef werd met 198 punten 
gewonnen door Masja Habraken met FS Bengal Bay 
(FS Bengali x Kirinova v. Kubinec), tweede plaats in de eerste 
proef was voor Masja Habraken en in de tweede proef voor 
Renee Palland (194). 
In de Z1 werd het een spannende wedstrijd. Alle deelneemsters 
zaten dicht op elkaar met hun punten, maar uiteindelijk was 
het Getty Ketels op Tobarah van de Pakop die met 212 punten 
de eerste proef op haar naam zette, in de tweede proef werd ze 
echter op één punt verslagen door Corneli Langebeeke op 
Romars Rhashyd (Saoud van Jonker x First Quarter v. Akou), 

A

In oktober werd ook dit jaar weer het sportweekend in St. Oedenrode georganiseerd, als 
vanouds door de familie Stoop. Op zaterdagochtend stond een dressuurwedstrijd gepland 
en 's middags kon men meedoen aan het oefenspringparcours dat ook was opengesteld 
voor andere stamboeken.

SPORTWEEKEND ST. OEDENRODE
oefenspringen.Tekst Lieke Brandt

Foto's Teun Kubbe De M1 was een mooie rubriek waarvan de deelnemers aan 
elkaar gewaagd waren. De eerste proef werd gewonnen door 

Aangevangen werd met de B-proeven die beide werden Karin de Graaf-Wolf met Rector's Aristocrates (Extreme x 
gewonnen door Annelieke Stoop met Ysabella “F” ( Almonito Wasifa J), de tweede plek werd opgeëist door door Renee 
x Yosraya v.Abakan). Een mooie tweede plaats ook in beide Palland met CR 
proeven was er voor Charissa Schutte die met EM Pinacolada Soraya (Menesco 
(Exotic US x Papreszka v.Ekstern). MB x Marina 

De volgende v.Conquest JBS). De 
klasse was de L2 tweede proef wist 
waar Nadine Koo Renee Palland op 
met haar haar naam te 
schimmelhengst schrijven met een 
Najjar (Khidar x mooi aantal punten 
Narada DA) de van 195. Carola 
klasse overtuigend Hansen werd met 
won met 192 en Grafite (Karat x 
211 punten, Gertruda v.Drug) 
tweede werd tweede. Hierna werd 
Tineke Duinker snel de bak vergroot 
met Rafik (DF want de Z-
Vip x NA combinaties moesten aan de slag. Het oranje lint ging in beide 
Kouillya v.Drug). proeven naar Getty Ketels met Tobarah van de Pakop (Dosator 
Na een korte x Tobah v.Top). De tweede prijs ging naar Joanneke Wisse) met 

pauze voor de prijsuitreiking werd verder gegaan met de klasse Asdullah (Jakoet van de Paardenburcht x Samra). Het was een 
L2 jeugd in handicap, Deyonta Leeggangers reed als enige spannende strijd, zeker 
deelnemer in deze klasse met Sinaï al Ray (Pernod x Siphara). in de eerste proef waar maar met één punt verschil werd 
Daarop werd het vuur aan de schenen gelegd bij Annelieke gewonnen.
Stoop en haar andere merrie Amira Lazize (Poker x Paroeska 
v.Paraquay), als enige Nederlandse deelneemster moest zij het Na al het dressuurgeweld werden de bakken dan nu 
in de L1 opnemen tegen vier Belgische. Zij liet zich echter niet omgebouwd om plaats te geven aan zeker 60 spring-
van de wijs brengen en sleepte opnieuw de eerste plaats in de combinaties. Er werd begonnen vanaf 40 cm. tot aan 110 cm. 
wacht met een mooie score van 190 en 211 punten. Tweede in Verschillende combinaties die eerder die dag hun proefjes 
de eerste proef, alle Belgische deelnemers reden in deze klasse hadden gereden verschenen nu opnieuw aan de start. Maar ook 
maar één proef, werd Gautier Magneé met Al Shaday veel combinaties uit de buurt waren gekomen om het eens te 
de Croissart (Extreme x Galifa v.Nadejni SU). proberen. Vooral de ponyruitertjes waren een vertederend 
In de L1 jeugd in handicap reed als enige gezicht.
de Belgische Roxane van de Merckt met Helaas kon het avondprogramma dat 
Miss Victory de Croissart (Antar Elamal de familie Stoop in gedachten had niet 
BR x Miss Glamour BR). doorgaan door gebrek aan 
De klasse B jeugd werd gevuld door twee aanmeldingen. Zeker jammer aangezien 
Belgische amazones. Hiervan eindigde er hele interessante dingen waren 
Céline van de Merckt met Filou de gepland. Misschien volgend jaar beter?
Croissart als eerste, tweede werd Manon Zondag begonnen we weer fris met de 
van de Merckt met Bélisaire de Croissart B jeugdklasse. Wederom met Céline en 
(Solar Eclispse x Bysance). Manon van de Merckt. Deze keer won 
Na de prijsuitreiking werd er even een Manon van de Merckt beide proeven 
pauze ingelast zodat iedereen weer fris met Bélisaire de Croissart. Céline werd 
verder kon met de M1 jeugd. Shannon tweede met Filou de Croissart. In de 
v/d Hoogenband reed hier met Gypsy H klasse B werd netjes gereden. De 
(Chantals Alcazar x Anjelka), later op de verdeling van de eerste en tweede plaats 
dag zagen we haar weer terug in het was hetzelfde als de dag ervoor, 

Annelieke Stoop met Ysabella “F”

avs magazineavs magazine

Karin de Graaf-Wolf met Rector's Aristocrates 

Shannon v/d Hoogenband met Gypsy H 

Saskia Rijkeboer

Getty Ketels met Tobarah van de Pakop
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hand) de hoofdarena in en ga je achter elkaar op de hoefslag 
rijden. Zorg ervoor dat je ruimte houdt tussen jou en je 
voorganger! Je mag de bak niet oversteken, je mag geen 
cirkels rijden, maar je mag wel inhalen op de binnen-
hoefslag. Ga na het inhalen weer terug naar de eerste 
hoefslag. Let op dat je bij de inhaalmanoeuvre je mede-
ruiters niet hindert! Als laatste vraagt de jury een line-up en 
wordt in de line-up nog een backup gevraagd. De jury 
loopt voor de paarden langs en vraagt je met een knipje 
achterwaarts te gaan. 

- Voor de Trail ga je op afroep alleen de arena in om je 
pattern te rijden. Rij rustig en neem je tijd om je proef te 
rijden. Geef niet te snel op als je paard weigert over de brug 
of door het hek te gaan, je mag het in ieder geval ongestraft 
3x proberen. Als iedereen geweest is gaan alle ruiters weer 
de hoofdarena in voor de prijsuitreiking. Je stelt je dan ook 
weer op in een line-up met je “face to the audience”.

De 10 geboden voor de wedstrijd:
1. Zorg dat iedereen naar je kijkt omdat je netjes rijdt en goed 

voor je paard bent.
2. Zorg dat jij en je paard er tiptop uitzien en show met een lach!
3. Wees collegiaal en sportief naar je mederuiters. Wees blij 

met hun succes, zij zijn het ook met dat van jou.
4. Rij met gevoel en met respect voor je paard. Ook voor je 

paard is het de eerste keer in een vreemde omgeving. Heb 
ook begrip voor zijn onderzekerheden.

5. Gun je paard en jezelf rust tussen de verschillende 
showonderdelen. Rij niet te lang door.

6. Wees correct naar de jury. Het heeft geen zin om verhaal te 
gaan halen omdat je niet geplaatst bent. Je mag een jury of 
ringsteward echter wèl om motivatie van de plaatsing 
vragen als je die niet begrijpt. 

7. Volg de aanwijzingen op van de organisatie (doorman en 
ringsteward).

8. Neem altijd je plaats in in de line-up, ook als je niet 
geplaatst bent.

9. Je wordt beoordeeld vanaf het moment dat je wedstrijdring 
inrijdt en dat eindigt pas als de ringsteward het scorekaartje 
aan de speaker geeft.

10. Zorg dat het een plezierige ervaring wordt!

Na de wedstrijd:
Neem een borrel en geniet van de momenten die goed zijn ge-
gaan. Daarna ga je je afvragen wat er beter kon en hoe je het de 
volgende keer gaat doen. Want je hebt het zó naar je zin gehad 
dat je zeker weer gaat inschrijven voor de volgende wedstrijd!

De laatste 5 jaar is het NK Western Riding gehouden bij 
Manege Bartels in Marienheem. Nu echter vindt de SWRN 
het tijd worden voor een andere opzet van het NK. 
Er is allereerst gezocht naar een andere locatie. Deze is 
gevonden in De Uithof in Den Haag. De Uithof bezit een 
ijshockeyhal met ruimte voor 2000 toeschouwers; hier wordt 
de showarena gemaakt. De Uithof bezit ook een gedeeltelijk 
overdekte 400 m buitenbaan; hier worden de stallen gemaakt 
en hier komt een gelegenheid tot kamperen met de camper. 
Ook komt hier een overdekte inrijarena. Verder zijn er ruim 
voldoende faciliteiten aanwezig om te douchen, toiletten, 
kleedruimten etc. Er wordt gezorgd voor ruimtes waar de 
verschillende verenigingen zich kunnen presenteren en waar zij 
hun eigen gasten kunnen ontvangen. Aan een kant van de hal 
zijn VIP-ruimtes die worden verhuurd, aan de andere kant van 
de hal zijn er ruimtes voor een strodorp. Daar wordt een 
country lifestyle sfeer gecreëerd met country life music, out-
door artikelen zoals b.v outdoorcooking, countrymeubelen etc.
 
Het NK wordt gehouden van 12 t/m 18 september 2011. Ons 
DAWRA NK zal net als dit jaar weer op de vrijdag gehouden 
worden. Er wordt op dit moment gebouwd aan een eigen 
website voor dit evenement en de SWRN is druk bezig met 
sponsors en dagbladen. Dit Western Riding evenement moet 
Nederland op de Internationale en wellicht wereldkaart zetten. 
Immers, door dit evenement krijgt Den Haag zijn verdwenen 
paardensportevenement terug. 
De SWRN gaat haar uiterste best doen om in De Uithof voor 
de deelnemers opnieuw een “thuis-gevoel” te creëren. De grote 
van deze locatie lijkt bedreigend, maar het is een fantastische 
omgeving waar je met plezier je paard wilt showen! Het zal een 
triple-judged show worden, dus er zijn aardig wat punten te 
verdienen!
Het FNW-bestuur, bestaande uit de voorzitters van de 
DAWRA, de DPHC en de WRAN, hebben een uitgebreide 
rondleiding gehad. Wij zijn van mening dat een NK op deze 
locatie de westernsport een nieuwe “boost” geeft, zowel voor de 
ruiters als voor het publiek. Persoonlijk denk ik dat wij er trots 
op mogen zijn dat wij in de gelegenheid zijn om onze prachtige 
Arabieren in ons eigen land op zo'n mooie locatie mogen 
showen! 

Op het programma staat het Nederlands kampioenschap 
westernrijden voor de WRAN, de DPHC en de DAWRA. 
Internationale deelname aan een AQHA show, Een NRHA 
show met $ 55.000,- added money, een NSBA show met $ 
13.000,- added money, een hengstenkeuring, een Western 
lifestyle beurs, Country & Western live acts en Line dance 
demonstraties.
Er zijn nog contacten met diverse verenigingen zodat mogelijk 
het programma nog uitgebreid c.q. gewijzigd gaat worden.
Het plan is om voor de deelnemers iedere morgen een gratis 
ontbijt te serveren. Er komt een apart ridershome, alleen 
toegankelijk voor deelnemers en hun grooms, waar zij o.a. 
startlijsten, patterns en uitslagen kunnen inkijken. Verder 
hopen zij op stimulans voor jeugdruiters door beschikbaar 
stellen van toppaarden en materiaal.

EEN NIEUWE LOCATIE
VOOR HET NK 2011!
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Voorafgaand was er een theoriegedeelte, dat werd 
gegeven door jurylid Paulette Zorn. Want er komt nogal 
veel op je af als beginnende wedstrijdruiter!

DAWRA OEFENWEDSTRIJD

Door Paulette Zorn 

Het nieuwe DAWRA wedstrijdseizoen is afgetrapt met de 
oefenwedstrijd bij manege de White Socks Stables in Zeist. 
Een succesvolle dag! Veel nieuwe gezichten, en een goed 

De wedstrijd:gevulde arena. De onderdelen Showmanship At Halter, In 
- Inschrijven. Bij het Hand Trail, Horsemanship, Pleasure, Trail en Reining werden 

wedstrijdsecretariaat toon door de verschillende deelnemers verreden. In totaal waren er 
je het paspoort van je 11 deelnemers en 21 starts. De foto's van deze dag zijn te zien 
paard op de pagina waar op de website van de DAWRA. 
de laatste enting staat met 
de handtekening van je Deelnemen aan een wedstrijd: DOOOODENG??…of… 
dierenarts. GEWELDIG!!!!
Je noemt je naam en de Als je voor de eerste keer aan een wedstrijd deelneemt gieren 
naam van je paard en de de zenuwen door je lijf. Zo erg, dat je denkt: doe ik dit nu ècht 
onderdelen waarvoor je voor mijn lol?? Om het onze debuterende L5 en L4 ruiters iets 
ingeschreven hebt. Het gemakkelijker te maken, zal ik hieronder alvast vertellen wat er 
secretariaat controleert dit en neemt de betaling in van je verwacht wordt in een wedstrijd.  
ontvangst. 

- Rij niet te lang los. Oefen van tevoren heel bewust hoelang Je voorbereiding:
je nodig hebt voordat je paard losgereden en ontspannen is. - Voordat je inschrijft voor je eerste wedstrijd moet je een 
Rij je te lang en te intensief los, dan heeft je paard geen startnummer aanvragen. Doe dit ca. 4 weken van tevoren 
energie meer over voor de wedstrijdonderdelen, en zeker via www.fnw.nu  Het secretariaat van de FNW stuurt je je 
niet voor het laatste onderdeel van de dag. Bedenk dat je je startnummers toe zodra de betaling is ontvangen. 
paard toch geen nieuwe dingen meer kunt leren zo vlak - Vul je inschrijfformulier voor de wedstrijd in en stuur dit 
voor de wedstrijd. Trainen doe je thuis!naar het wedstrijdsecretariaat.

- Het showprogramma geeft aan in welke volgorde de - Was je paard, poets je zadel, je hoofdstel en je laarzen. Zorg 
onderdelen gereden worden. Als je een pattern uit je hoofd dat je showkleding er schoon en netjes uit ziet. 
hebt te leren (zoals in de L5 en de L4 voor de showman-- Informeer van te voren bij de wedstrijdorganisatie hoe laat 
ship, de horsemanship en de trail), leer dan alleen het jouw eerste onderdeel begint. Zorg dat je uiterlijk één uur 
pattern voor het onderdeel dat nú op het programma staat. van te voren aanwezig bent, zodat je  rustig kunt 
Anders ga je de patterns door elkaar halen en onnodige inschrijven, poetsen en losrijden.
fouten maken. - Vergeet je startnummer niet! Bevestig ze achteraan je 

- De doorman roept de namen om van de ruiters die naar de showpad of –blanket, zodat de nummers van beide kanten 
hoofdarena mogen gaan. Voor de onderdelen showmanship, goed zichtbaar zijn voor de jury. 
horsemanship en pleasure gaan ruiters tegelijk de arena in.  

- Voor de Showmanship en de Horsemanship ga je in de 
line-up staan op de plaats die je door de doorman 
aangewezen wordt.  Als de speaker je naam omroept ga je 
bij de 1e pion staan en start je je proef nadat de jury je 
daarvoor toestemming heeft gegeven (geknikt heeft). Nadat 
je het pattern gelopen/gereden hebt ga je terug naar de line-
up en sluit je achteraan aan. Als iedereen het proefje 
gereden heeft, wordt in de horsemanship nog een stukje 
“railwork” gedaan. Dat betekent dat er nog een stukje 
pleasure achteraan komt, meestal alleen op de linkerhand. 
80% van je punten behaal je met je proefje, maar die laatste 
20% scoor je met het railwork. Aan het eind gaat iedereen 
in de line-up, met het gezicht naar het publiek. Als je niet 
zeker weet hoe je moet staan, let dan op je mederuiters. 
Bedenk dat je gejureerd wordt vanaf de eerste line-up tot en 
met de laatste line-up! (dus niet kletsen enz.!)

- Voor de Pleasure ga je met elkaar (meestal op de linker-

Yildiz ter Horst met Yentl

Monica van Duyvenbode met Erogon P
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hand) de hoofdarena in en ga je achter elkaar op de hoefslag 
rijden. Zorg ervoor dat je ruimte houdt tussen jou en je 
voorganger! Je mag de bak niet oversteken, je mag geen 
cirkels rijden, maar je mag wel inhalen op de binnen-
hoefslag. Ga na het inhalen weer terug naar de eerste 
hoefslag. Let op dat je bij de inhaalmanoeuvre je mede-
ruiters niet hindert! Als laatste vraagt de jury een line-up en 
wordt in de line-up nog een backup gevraagd. De jury 
loopt voor de paarden langs en vraagt je met een knipje 
achterwaarts te gaan. 

- Voor de Trail ga je op afroep alleen de arena in om je 
pattern te rijden. Rij rustig en neem je tijd om je proef te 
rijden. Geef niet te snel op als je paard weigert over de brug 
of door het hek te gaan, je mag het in ieder geval ongestraft 
3x proberen. Als iedereen geweest is gaan alle ruiters weer 
de hoofdarena in voor de prijsuitreiking. Je stelt je dan ook 
weer op in een line-up met je “face to the audience”.

De 10 geboden voor de wedstrijd:
1. Zorg dat iedereen naar je kijkt omdat je netjes rijdt en goed 

voor je paard bent.
2. Zorg dat jij en je paard er tiptop uitzien en show met een lach!
3. Wees collegiaal en sportief naar je mederuiters. Wees blij 

met hun succes, zij zijn het ook met dat van jou.
4. Rij met gevoel en met respect voor je paard. Ook voor je 

paard is het de eerste keer in een vreemde omgeving. Heb 
ook begrip voor zijn onderzekerheden.

5. Gun je paard en jezelf rust tussen de verschillende 
showonderdelen. Rij niet te lang door.

6. Wees correct naar de jury. Het heeft geen zin om verhaal te 
gaan halen omdat je niet geplaatst bent. Je mag een jury of 
ringsteward echter wèl om motivatie van de plaatsing 
vragen als je die niet begrijpt. 

7. Volg de aanwijzingen op van de organisatie (doorman en 
ringsteward).

8. Neem altijd je plaats in in de line-up, ook als je niet 
geplaatst bent.

9. Je wordt beoordeeld vanaf het moment dat je wedstrijdring 
inrijdt en dat eindigt pas als de ringsteward het scorekaartje 
aan de speaker geeft.

10. Zorg dat het een plezierige ervaring wordt!

Na de wedstrijd:
Neem een borrel en geniet van de momenten die goed zijn ge-
gaan. Daarna ga je je afvragen wat er beter kon en hoe je het de 
volgende keer gaat doen. Want je hebt het zó naar je zin gehad 
dat je zeker weer gaat inschrijven voor de volgende wedstrijd!

De laatste 5 jaar is het NK Western Riding gehouden bij 
Manege Bartels in Marienheem. Nu echter vindt de SWRN 
het tijd worden voor een andere opzet van het NK. 
Er is allereerst gezocht naar een andere locatie. Deze is 
gevonden in De Uithof in Den Haag. De Uithof bezit een 
ijshockeyhal met ruimte voor 2000 toeschouwers; hier wordt 
de showarena gemaakt. De Uithof bezit ook een gedeeltelijk 
overdekte 400 m buitenbaan; hier worden de stallen gemaakt 
en hier komt een gelegenheid tot kamperen met de camper. 
Ook komt hier een overdekte inrijarena. Verder zijn er ruim 
voldoende faciliteiten aanwezig om te douchen, toiletten, 
kleedruimten etc. Er wordt gezorgd voor ruimtes waar de 
verschillende verenigingen zich kunnen presenteren en waar zij 
hun eigen gasten kunnen ontvangen. Aan een kant van de hal 
zijn VIP-ruimtes die worden verhuurd, aan de andere kant van 
de hal zijn er ruimtes voor een strodorp. Daar wordt een 
country lifestyle sfeer gecreëerd met country life music, out-
door artikelen zoals b.v outdoorcooking, countrymeubelen etc.
 
Het NK wordt gehouden van 12 t/m 18 september 2011. Ons 
DAWRA NK zal net als dit jaar weer op de vrijdag gehouden 
worden. Er wordt op dit moment gebouwd aan een eigen 
website voor dit evenement en de SWRN is druk bezig met 
sponsors en dagbladen. Dit Western Riding evenement moet 
Nederland op de Internationale en wellicht wereldkaart zetten. 
Immers, door dit evenement krijgt Den Haag zijn verdwenen 
paardensportevenement terug. 
De SWRN gaat haar uiterste best doen om in De Uithof voor 
de deelnemers opnieuw een “thuis-gevoel” te creëren. De grote 
van deze locatie lijkt bedreigend, maar het is een fantastische 
omgeving waar je met plezier je paard wilt showen! Het zal een 
triple-judged show worden, dus er zijn aardig wat punten te 
verdienen!
Het FNW-bestuur, bestaande uit de voorzitters van de 
DAWRA, de DPHC en de WRAN, hebben een uitgebreide 
rondleiding gehad. Wij zijn van mening dat een NK op deze 
locatie de westernsport een nieuwe “boost” geeft, zowel voor de 
ruiters als voor het publiek. Persoonlijk denk ik dat wij er trots 
op mogen zijn dat wij in de gelegenheid zijn om onze prachtige 
Arabieren in ons eigen land op zo'n mooie locatie mogen 
showen! 

Op het programma staat het Nederlands kampioenschap 
westernrijden voor de WRAN, de DPHC en de DAWRA. 
Internationale deelname aan een AQHA show, Een NRHA 
show met $ 55.000,- added money, een NSBA show met $ 
13.000,- added money, een hengstenkeuring, een Western 
lifestyle beurs, Country & Western live acts en Line dance 
demonstraties.
Er zijn nog contacten met diverse verenigingen zodat mogelijk 
het programma nog uitgebreid c.q. gewijzigd gaat worden.
Het plan is om voor de deelnemers iedere morgen een gratis 
ontbijt te serveren. Er komt een apart ridershome, alleen 
toegankelijk voor deelnemers en hun grooms, waar zij o.a. 
startlijsten, patterns en uitslagen kunnen inkijken. Verder 
hopen zij op stimulans voor jeugdruiters door beschikbaar 
stellen van toppaarden en materiaal.

EEN NIEUWE LOCATIE
VOOR HET NK 2011!
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Voorafgaand was er een theoriegedeelte, dat werd 
gegeven door jurylid Paulette Zorn. Want er komt nogal 
veel op je af als beginnende wedstrijdruiter!

DAWRA OEFENWEDSTRIJD

Door Paulette Zorn 

Het nieuwe DAWRA wedstrijdseizoen is afgetrapt met de 
oefenwedstrijd bij manege de White Socks Stables in Zeist. 
Een succesvolle dag! Veel nieuwe gezichten, en een goed 

De wedstrijd:gevulde arena. De onderdelen Showmanship At Halter, In 
- Inschrijven. Bij het Hand Trail, Horsemanship, Pleasure, Trail en Reining werden 

wedstrijdsecretariaat toon door de verschillende deelnemers verreden. In totaal waren er 
je het paspoort van je 11 deelnemers en 21 starts. De foto's van deze dag zijn te zien 
paard op de pagina waar op de website van de DAWRA. 
de laatste enting staat met 
de handtekening van je Deelnemen aan een wedstrijd: DOOOODENG??…of… 
dierenarts. GEWELDIG!!!!
Je noemt je naam en de Als je voor de eerste keer aan een wedstrijd deelneemt gieren 
naam van je paard en de de zenuwen door je lijf. Zo erg, dat je denkt: doe ik dit nu ècht 
onderdelen waarvoor je voor mijn lol?? Om het onze debuterende L5 en L4 ruiters iets 
ingeschreven hebt. Het gemakkelijker te maken, zal ik hieronder alvast vertellen wat er 
secretariaat controleert dit en neemt de betaling in van je verwacht wordt in een wedstrijd.  
ontvangst. 

- Rij niet te lang los. Oefen van tevoren heel bewust hoelang Je voorbereiding:
je nodig hebt voordat je paard losgereden en ontspannen is. - Voordat je inschrijft voor je eerste wedstrijd moet je een 
Rij je te lang en te intensief los, dan heeft je paard geen startnummer aanvragen. Doe dit ca. 4 weken van tevoren 
energie meer over voor de wedstrijdonderdelen, en zeker via www.fnw.nu  Het secretariaat van de FNW stuurt je je 
niet voor het laatste onderdeel van de dag. Bedenk dat je je startnummers toe zodra de betaling is ontvangen. 
paard toch geen nieuwe dingen meer kunt leren zo vlak - Vul je inschrijfformulier voor de wedstrijd in en stuur dit 
voor de wedstrijd. Trainen doe je thuis!naar het wedstrijdsecretariaat.

- Het showprogramma geeft aan in welke volgorde de - Was je paard, poets je zadel, je hoofdstel en je laarzen. Zorg 
onderdelen gereden worden. Als je een pattern uit je hoofd dat je showkleding er schoon en netjes uit ziet. 
hebt te leren (zoals in de L5 en de L4 voor de showman-- Informeer van te voren bij de wedstrijdorganisatie hoe laat 
ship, de horsemanship en de trail), leer dan alleen het jouw eerste onderdeel begint. Zorg dat je uiterlijk één uur 
pattern voor het onderdeel dat nú op het programma staat. van te voren aanwezig bent, zodat je  rustig kunt 
Anders ga je de patterns door elkaar halen en onnodige inschrijven, poetsen en losrijden.
fouten maken. - Vergeet je startnummer niet! Bevestig ze achteraan je 

- De doorman roept de namen om van de ruiters die naar de showpad of –blanket, zodat de nummers van beide kanten 
hoofdarena mogen gaan. Voor de onderdelen showmanship, goed zichtbaar zijn voor de jury. 
horsemanship en pleasure gaan ruiters tegelijk de arena in.  

- Voor de Showmanship en de Horsemanship ga je in de 
line-up staan op de plaats die je door de doorman 
aangewezen wordt.  Als de speaker je naam omroept ga je 
bij de 1e pion staan en start je je proef nadat de jury je 
daarvoor toestemming heeft gegeven (geknikt heeft). Nadat 
je het pattern gelopen/gereden hebt ga je terug naar de line-
up en sluit je achteraan aan. Als iedereen het proefje 
gereden heeft, wordt in de horsemanship nog een stukje 
“railwork” gedaan. Dat betekent dat er nog een stukje 
pleasure achteraan komt, meestal alleen op de linkerhand. 
80% van je punten behaal je met je proefje, maar die laatste 
20% scoor je met het railwork. Aan het eind gaat iedereen 
in de line-up, met het gezicht naar het publiek. Als je niet 
zeker weet hoe je moet staan, let dan op je mederuiters. 
Bedenk dat je gejureerd wordt vanaf de eerste line-up tot en 
met de laatste line-up! (dus niet kletsen enz.!)

- Voor de Pleasure ga je met elkaar (meestal op de linker-

Yildiz ter Horst met Yentl

Monica van Duyvenbode met Erogon P
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