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H In deze editie van het AVS Magazine wordt veel aandacht 
besteed aan de “binnenkant” van het Arabische Volbloedpaard. 
Esther Groen levert een zeer interessante bijdrage over de 
fysiologie van ons ras en de invloed ervan op de prestaties 
binnen de endurance. Bij die tak van sport ben je geneigd te 
denken dat met name de bouw en het beenwerk belangrijk zijn 
maar dat alle processen binnen het lichaam zo'n grote rol spelen 
was een eyeopener. Daarnaast  wordt uitleg gegeven over 
zomereczeem, een ongelofelijk vervelende aandoening waar een 
paard echt van te lijden kan hebben. Er bestaat de indruk dat 
Arabische Volbloeds hier minder last van hebben dan bij-
voorbeeld IJslandse paarden maar exacte cijfers zijn tot nu toe 
niet bekend.

Op de voorkant van deze editie is de hengst A.F. Umoyo te 
bewonderen, van hem zijn in 2010 de meeste veulens 
geregistreerd. Hoe groot de bijdrage van andere hengsten in 
Nederland is geweest is terug te vinden in de overzichten die 
wij in deze uitgave publiceren.

Verder willen wij u graag attenderen op de aankondiging van 
de Algemene Ledenvergadering die 27 mei plaatsvindt. Alle 
belangrijke beslissingen worden daar voorgelegd aan de leden 
zodat zij hun mening kunnen geven en meebeslissen. Het 
wordt door ons als bestuur enorm gewaardeerd als leden de 
moeite nemen om naar Bunnik af te reizen. De mening van 
ieder lid telt en als een groot deel van de leden betrokken is 
bij de besluitvorming voelen wij ons gesterkt in de uitvoering 
daarvan. Wij hopen u dan ook op 27 mei te zien in Bunnik. 

Tenslotte wensen wij alle leden en vrijwilligers die ieder jaar 
zorgen voor mooie AVS-evenementen veel succes!

Het is maart, het voorjaar is volgens de kalender al begonnen, 
hoewel dat nog niet altijd even merkbaar is. Maar toch, het 
weideseizoen komt er aan, de eerste veulentjes worden geboren 
en er wordt hard gewerkt aan de organisatie van verschillende 
wedstrijden, keuringen en shows.
De eerste dressuurwedstrijd, ook dit keer weer in Didam, is 
overigens al achter de rug. De organisatie was in handen van 
Getty Ketels en zoals elk jaar was alles keurig geregeld. 
De commissie van gebruik was enthousiast over het aantal 
nieuwe deelnemers dat naar Didam was gekomen om een 
proef te rijden. Wij hopen hen uiteraard nog eens terug te zien. 
Het verslag vindt u verderop in dit blad.
Liefhebbers van renwedstrijden kunnen zich verheugen op e
en stijgend aantal races dat georganiseerd gaat worden in 
Nederland. Dit alles is natuurlijk te danken aan de DARC die 
zich enorm ingezet heeft om dit te bewerkstelligen.
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De conceptagenda en eventuele bestuursvoorstellen zullen twee 
maanden voor de vergadering te bekijken en/of te downloaden 
zijn via de AVS website. Leden zonder internetverbinding 
kunnen gratis op verzoek de stukken aanvragen via het 
stamboekkantoor. Vier weken voor de vergadering zal ook 
de definitieve agenda online geplaatst worden. Ook deze kan 
zonder kosten op verzoek naar u gepost of gefaxt worden.
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IIn 2010 mochten we helaas minder veulens en dekkingen Er is wel een enorme uitschieter tussen het aantal geregistreerde 
registreren dan het jaar daarvoor, wat enigszins te verwachten dekkingen. Maar liefst 43 stuks werden er verkocht van de 
viel gezien de economische situatie. Nu de vooruitzichten beter exotische Shael Dream Dessert die bij de Kossack Stud ter 
zijn hebben we er als AVS vertrouwen in dat zich dat in de dekking stond. Zonder meer een prachtig resultaat, onze 
komende jaren weer zal herstellen. felicitaties aan de familie den Hartog. 
Wat de geregistreerde veulens betreft zijn er geen extreme Verder kunnen we nog MM Sultan (Kubay Khan x Alaska) 
verschillen in de aantallen per hengst te noteren voor 2010. en Dosator (Murmansk x Pipinska) noemen, die met 
Met zeven stuks heeft A.F. Umoyo (Nadir x Mirkana) de respectievelijk acht en zeven dekkingen ook zeker een 
meeste op zijn naam staan. Hij wordt op de voet gevolgd mooi aantal te pakken 
door Kais (Pakistan x Proba), Papillon (Neman x Kajuscha), hebben.
Entebbe (Thee Desperado x Shaamisa Mystique) en Kunar T Verdere informatie 
(Nadir I x Kupona). per hengst kunt u 

terugvinden in de 
gepubliceerde 
overzichten.

Wij wensen 
iedereen een goed 
veulenseizoen toe!

OVERZICHT EN VEULENS DEKKINGEN 2010
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7

1

2

2

0

0

0

1

1

3

Tot.

A.F. Barahbay A.11379

A.F. Cupido A.10877

A.F. Esquire A.11915

AAS Theeb A.13123

Alexander A.4592

Alkan A.10562

Amalfi A.12405

Aparan A.8604

Aranik Kossack A.11313

Aurilla Gold A.8571

Balasjow A.7613

Bas Safari A.10583

Chantal’s Alcazar A.8211

Depozit A.12628

Djamal Bahir RZA A.12040

Durango A.10041

Fayat El Gezirah A.7209

Gasir A.10087

GE Shah Quille A.12526

Ibn Estasha A.2146

Kahal A.8500

Kais A.7666

Kaleb SA A.9410

KAS Valdes A.12525

Klarc E.A. A.13614

Lobeke A.9095

M.M. Sultan A.11380

Meru A.10128

Nubiec A.13197

Papillon A.13059

Prismen A.9207

Sha-Peru A.8764

Sheikan Star A.6825

Sinan Pasha A.9724

Sirel A.12706

Tidal A.13448

Valaam A.12459

Vestival A.11198

ZK Kuray A.12491

Zvara Marifnaash A.11664

Naam hengst

Aantal veulens 2010

3

1

3

0

1

0

1

1

2

3

0

2

1

0

0

1

0

1

2

0

2

6

0

1

2

1

1

1

1

3

1

1

0

1

3

0

0

2

2

0

50

92

hengst

0

0

2

1

0

1

0

0

1

1

2

2

1

1

1

0

2

1

0

2

1

0

1

0

1

0

4

0

3

3

0

1

1

0

0

1

2

3

2

1

42

merrie

Ibn Estasha 0 0 0 0 0 0 0 0

Naam hengst AVS

Aantal dekkingen 2010

AV NRPS EASP KWPN Welsh Ov.

Kahal

Kais

Kas Valdes

Kupol

Leones Abbaros SA

Lobeke

M.M. Sultan

Meru

Moshai

Nikel

Nubiec

Prismen

Rhashyd

Scorpio

Sha Lazio

Shael Dream Desert

Sheikan Star

Sirel

Ter Waele Hamadin

ZK Kuray

Yack F

TOTAAL

1

5

2

0

0

0

8

0

0

1

1

1

0

0

0

1

2

2

0

4

2

64

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

41

0

0

0

0

0

46

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

1

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

1

0

0

1

0

2

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

21

2

5

2

1

0

4

10

1

0

1

2

1

0

1

5

42

2

4

0

5

2

148

Tot.

M.M. Sultan

Shael Dream Desert

Aantal veulens 2010

A.F. Umoyo (VZAP)

Aja Justified (AHSB)

Ajman Moniscione (VZAP)

Altis del Sol (BAPS)

Amurath Muntahi (VZAP)

Antar Elamal WN (BAPS)

Ayres el Ludjin (VVO)

Baron of Tersk (VZAP)

Bess-Gabani (BGASB)

Black Diamond Ida (BAPS)

Borsalino K (BAPS)

Concord (AHSB)

Dahess (FRSB)

Djelforce (BAPS)

Duval (DAHS)

Elandro d’Apdeco (BAPS)

Entebbe CA (BAPS)

G.M. Carthago (BAPS)

Haytham Albadeia (BAPS)

Ibn Ikhnaton (BAPS)

Jai-Rhan Astalik (VZAP)

Jhullyus Ibn Eternity-D (BAPS)

Kenz Noor (EAO)

Kubinec (VZAP)

Kunar T (PASB)

MA Shadow el Sher (SSB)

Madras Kossack (PASB)

Marajj (VZAP)

Marwan I (VZAP)

Massai Ibn Marenga (VZAP)

MCA Magnum Gold (BAPS)

Mecano (BAPS)

Miad al Shaqab (VZAP)

Monter el Nasser (BAPS)

Mythos (VZAP)

Nesj el Khimani (BAPS)

Nugum Khazan MMN (BAPS)

Parador (AHSB)

Psytadel (BAPS)

Raffael el Than (VVO)

Ronaldo (AHSB)

Shahim al Nakeeb (BAPS)

Stival (VZAP)

TF Afrikhan Shah (BAPS)

Vanadin (VZAP)

WH Justice (VZAP)

Buitenlands gereg. hengst

3

0

0

1

0

0

0

1

1

1

2

0

1

0

0

1

5

2

1

2

1

0

1

0

2

0

1

1

1

0

1

1

1

1

2

1

1

1

2

3

1

1

2

2

0
2

hengst

4

2

2

0

1

1

1

0

3

1

2

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

4

1

0

0

1

1

0

0

0

2

1

2

0

0

1

0

0

1

0

1

1

2

merrie

50 44

94

Aantal veulens 2010

0

3

3

A.F. Kayode 

M.A. Azraff

Najm

Niet gekeurde hengstgoed

0

0

0

hengst

1

1

1

merrie

Papillon

Kunar T

Kais

Entebbe CA

Borsalino K

A.F. Umoyo
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ONLINE INSCHRIJVEN 
AVS WEBSITE

SHOWS 2011
VIA 
Met ingang van 2011 en de lancering van de nieuwe AVS website stamboekkantoor en u ontvangt een confirmatie van die 
kan er alleen nog maar online ingeschreven worden voor shows. In inschrijving op uw aangegeven emailadres.
het laatste magazine is reeds melding gemaakt van deze procedure 
maar wellicht is handig om e.e.a. nog eens op een rijtje te zetten. Om juridische redenen moet er nog steeds een getekende 

“hardcopy” van uw inschrijving opgestuurd worden naar het 
Om in te kunnen schrijven dient u in te loggen op het leden- stamboekkantoor. Dit formulier kunt u meteen aanklikken na 
gedeelte van de AVS website. Uw inlognaam is uw lidnummer. de inschrijving of later terugvinden onder “Mijn inschrijvingen”.  
Dat lidnummer vindt u terug op uw facturen van het AVS. Op dit formulier kunt u handmatig de naam van de voorbrenger, 
Het wachtwoord is de postcode wat correspondeert met het adres naam van de ruiter en aanvullende betalingsgegevens invullen. 
van dat lidnummer. Let op: tussen de letter en de cijfers van de Het inschrijfformulier mag worden gefaxt, gemaild of per post 
postcode een spatie invoeren. verstuurd worden. Zolang dit ondertekende formulier niet is 

ontvangen op het stamboekkantoor is uw inschrijving niet Na het inloggen kunt u uw wachtwoord eventueel wijzigen en 
definitief. Dit kunt u zien onder “Mijn inschrijvingen“ alwaar persoonlijke gegevens bekijken onder “Mijn gegevens”.  Onder 
de status van de inschrijving op “voorlopig” staat.  Nadat uw “Mijn paarden” kunt u de gegevens van paarden, die onder dit 
inschrijfformulier is ontvangen en verwerkt zal deze status naar lidnummer staan ingeschreven, bekijken. Controleer a.u.b. of bij 
“definitief “ worden omgezet. U krijgt hier verder geen melding deze persoonlijke gegevens kloppen en vooral of er een email adres 
meer van en het is aan u om te controleren dat uw inschrijving is ingevuld en of dit correct is. Bij geen of een foutief emailadres 
inderdaad als “definitief” staat aangemerkt tegen het einde van kunt u niet inschrijven voor shows. U dient dan eerst contact op te 
de inschrijftermijn.nemen met het stamboekkantoor voor het juiste emailadres.

Wij hopen dat u deze nieuwe inschrijfwijze als een prettig Is uw email adres correct dan kunt u inschrijven voor een bepaalde 
en efficiënte procedure ervaart en wensen u een succesvol show onder “Inschrijven show”. Allereerst selecteert u een show van 
showseizoen toe ! Bij vragen of onduidelijkheid over het uw keuze en daarna selecteert u het paard dat moet deelnemen. 
online inschrijven kunt u altijd contact opnemen met het De opties t.a.v. van de inschrijving zelf kunt u daarna aangeven. 
stamboekkantoor.Is uw selectie compleet dan kunt u uw inschrijving vastleggen en 

wordt uw aanvraag elektronisch verstuurd naar het 

27 maart DAWRA Clinic In Hand Trail 4/5 juni ECAHO Int. B Show 
Lowland Arabian Cup, Exloo

27 maart Open dag bij Johanna Ullström
ArticTern Trainingcenter, St. Truiden (BE) 19 juni DAWRA Clinic Horsemanship

27 maart Open dag en voorbrengcursus Jan Calis 25 juni AVS/KNHS Dressuurwedstrijd, 
Zenith Arabians, Zunderdorp St Oedenrode                  

3 april DAWRA Oefenwedstrijd 26 juni ECAHO Nat. C Show Zuid,  
St. Oedenrode       

17 april Amateurkeurkeuring, Bunschoten
2/3 juli Emerald Trophy, Brecht (BE)           

17 april AVS Springclinic, Bunschoten                             
2/3 juli DAWRA-Weekend

 17 april DAWRA Springshow
17 juli Oefendag Arabissimo, Renswoude     

22/24 april KNHS Dressuur en Springen &
AVS Activiteitenweekend, IJzerlo 30 juli ECAHO Nat. C Oost, Raalte

23 april Open dag bij The Kossack Stud, Beemster 20/21 aug. Arabissimo, Renswoude    

7/8 mei ECAHO B Show Tulip Cup,  Deurne 21 aug DAWRA AVS Western Riding Cup                                       

8 mei DAWRA Clinic Reining 27 aug AVS Dressuurclinic Ermelo                               

15 mei  AVS Nat. Dressuurkampioenschappen     27/28 aug ECAHO Nat.Championshow, Ermelo
Stal Johan Laseur, Soest

10 sept. AVS Dressuurwedstrijd, Heerjansdam
15 mei Open dag bij Bluebell Arabians, 

Panningen 12 t/m 18 sept.NK Western met DAWRA klassen  

 22 mei ECAHO Nat. C-Show West, Alkmaar 24/25 sept. All Nations Cup, Aken (D)  

27 mei Algemene Ledenvergadering, Bunnik 8/9 okt. Sportweekend, St Oedenrode                  

29 mei DAWRA Western Snuffeldag 30 okt. DAWRA Fallshow

2 juni AVS Dressuurwedstrijd Kossack Stud, 5/6 nov. Europese Kampioenschappen, Verona (I)

2 juni Open dag bij The Kossack Stud, Beemster 9 t/m 11 dec.Wereldkampioenschappen, Parijs (F)

AVS EVENEMENTENKALENDER 2011

AVS RÖNTGENCERTIFICAAT DE 
VOOR HET 

DIGITALE NIEUWSBRIEF 
LAATSTE NIEUWS!

Sinds 1997 is het KWPN begonnen met het PROK (Project bij een erkende dierenarts bij u in de buurt. Er zijn zelfs 
Röntgenologisch Onderzoek KWPN) om een eenduidige erkende dierenartsen die een mobiele röntgenfotoinstallatie 
standaard vast te leggen in de beoordeling van röntgenfoto's. hebben en kunnen dus bij u aan huis komen.
Deze standaard wordt inmiddels door meerdere stamboeken Hengsten waarvan reeds in Utrecht de 6 sprongfoto's zijn 
gehanteerd en ook het AVS wil de houders van Arabische genomen in het kader van het spatonderzoek voor de AVS 
Volbloedpaarden de mogelijk bieden om volgens deze standaard hengstenkeuring, kunnen deze fotoset uitbreiden t.b.v. 
een röntgencertificaat te verkrijgen. een röntgencertificaat gekwalificeerde hoeveelheid van 22. 
Voor dit röntgenonderzoek worden er in totaal 22 foto's Deze kunnen gemaakt worden in Utrecht of bij een erkende 
gemaakt van de voorbenen en de achterbenen. In de voorbenen dierenarts. 
worden het straalbeen, sesambeen, kootgewricht en kogel Hengstenhouders kunnen ook kiezen om vóór of - op afspraak 
beoordeeld. In de achterbenen worden de sprong, knie en -  tijdens de veterinaire hengstenkeuring te Utrecht de 
kogel bekeken. De resultaten van het onderzoek worden door uitgebreide procedure te doorlopen t.b.v. een AVS röntgen-
een speciale commissie van de faculteit bepaald en in klassen certificaat. In dat geval zijn de standaard foto's van de sprongen 
ingedeeld. Aan de hand van deze klassen wordt beoordeeld of niet meer benodigd en kunnen de kosten daarvan in korting 
het paard aan de norm voor het röntgencertificaat voldoet. gebracht worden op het tarief van de standaard veterinaire 
De normen zijn gelijk aan die van de andere deelnemende hengstenkeuring. 
stamboeken, derhalve worden ook röntgencertificaten van 
AVS hengsten erkend bij het NRPS ook geaccepteerd door Voor meer informatie over de normen, voorwaarden, tarieven 
het AVS. en de lijst van erkende dierenartsen t.a.v. het AVS röntgen-
Foto's kunnen gemaakt worden op de faculteit van Utrecht of certificaat verwijzen wij u naar de AVS website onder Fokkerij.

Om dit probleem op te lossen omhoog moeten, wat financieel echter niet realistisch is. Maar 
zou het aantal edities drastisch met de hedendaagse mediatechnieken hoeven wij ons niet voor 

één gat te laten vangen. Vanaf eind maart starten wij dan ook 
met de “Digitale Nieuwsbrief ”. Zo kunnen wij u van het laatste 
nieuws op de hoogte houden, tegelijkertijd biedt het de 
mogelijkheid om artikelen te publiceren die nu soms niet 
geplaatst worden vanwege ruimtegebrek. 
Uiteraard is de “Digitale Nieuwsbrief ” gratis. Alle leden 
waarvan bij ons het e-mailadres bekend is, zullen de 
nieuwsbrief van nu af aan ontvangen. Indien u hier geen 
behoefte aan heeft, kunt u zich eenvoudig afmelden. 
Het aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de AVS-website.
Vanzelfsprekend zullen alle belangrijke mededelingen en 
evenementen ten alle tijde (ook) in het AVS Magazine 
gepubliceerd worden.   

Het AVS heeft nu ook haar eigen “AVS röntgencertificaat”. In navolging van het KWPN, het 
Friese stamboek, het NRPS en andere kleine stamboeken, geeft het AVS u vanaf heden de 
mogelijkheid om in het bezit te komen van een AVS röntgencertificaat.

Ons magazine komt zes maal per jaar uit. Hierdoor is niet alles altijd 
even actueel wat in ons blad staat, zeker als de deadline ongunstig 
valt voor een evenement. 

6 7

AVS Magazine AVS Magazine
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nieuwsbrief van nu af aan ontvangen. Indien u hier geen 
behoefte aan heeft, kunt u zich eenvoudig afmelden. 
Het aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de AVS-website.
Vanzelfsprekend zullen alle belangrijke mededelingen en 
evenementen ten alle tijde (ook) in het AVS Magazine 
gepubliceerd worden.   

Het AVS heeft nu ook haar eigen “AVS röntgencertificaat”. In navolging van het KWPN, het 
Friese stamboek, het NRPS en andere kleine stamboeken, geeft het AVS u vanaf heden de 
mogelijkheid om in het bezit te komen van een AVS röntgencertificaat.

Ons magazine komt zes maal per jaar uit. Hierdoor is niet alles altijd 
even actueel wat in ons blad staat, zeker als de deadline ongunstig 
valt voor een evenement. 
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Door: Marijke Slok Soede om dezelfde goede eigenschappen: licht gebouwd, elegant, hard, 
taai en snel.

De drie stamvaders van het Engelse Volbloedpaard waren Steeds meer en meer stoeterijen over de hele wereld gingen inzien 
namelijk oosterse hengsten die op avontuurlijke wijze naar dat het inzetten van Arabisch bloed een schot in de roos was. 
Engeland zijn gekomen. Dit waren Darley Arabian, Byerley Turk Graaf Alexei Grigorievich Orlov-Tschemensky kreeg 
en Godolphin Arabian. beroemdheid met zijn fokkerij in Kranovoi omdat hij als het ware 
In 1686 bij de belegering van Wenen op de Turken nam de de 'uitvinder' was van een sneldraversras voor de Russische 
Engelse kapitein Byerley een schitterende hengst mee terug naar vlakten. In 1770 versloeg deze Rus een Turkse vloot bij Chesme. 
Engeland, hij werd Byerley Turk genoemd. De Engelse consul Graaf Orlov kreeg van de Turkse Admiraal de Arabische hengst 
Darley kocht in Aleppo (Syrië) in 1704 een Nedjdi hengst. Hoe Smetanka. Hij liet hem een forse Deense merrie dekken waaruit 
de bruine Darley Arabian aan zijn naam kwam, valt dus wel te in 1778 de hengst Polkan werd geboren. Deze hengst voldeed nog 
raden. Godolphin Arabian werd door een Engelse paardenkenner niet helemaal aan zijn ideaal beeld. In Nederland vond hij een 
in 1729 in Parijs ontdekt, waar hij voor een waterkar was stevige merrie die in 1784 de beroemde hengst Bars I op de wereld 
gespannen. De hengst was geschonken aan Lodewijk XV door zette. Dit paard was voor die tijd enorm groot, maar bezat wel het 
een Marokkaanse sjeik, maar de koning kon de hengst niet temperament van een woestijnpaard én hij kon draven als de 
waarderen, waardoor hij letterlijk op straat belandde. Eenmaal in beste. Hiermee was de stamvader van de Orlowdravers geboren.
Engeland aangekomen werd de hengst nog altijd niet gewaar- De oorsprong van enorm veel rassen voert terug op het Arabische 
deerd. De merrie Roxane zou worden gedekt door een hoog in paard. Ik noem bijvoorbeeld het Haflingerras dat terug gaat naar 
het aanzien staande hengst, maar de merrie sloeg deze hengst af. 1874 toen in Tirol een inlands bergpaard werd gekruist met een 
Om die reden mocht Godolphin Arabian een poging wagen. Arabisch Volbloed. De Welsh pony ontstond doordat er via de 
Het 11 maanden later geboren hengstveulen Lath, werd een Romeinen en later tijdens de kruistochten Spaanse en Arabische 
beroemd renpaard en vele succesvolle renpaarden uit deze paarden in Wales kwamen. Ga maar eens Googlen en je komt 
combinatie volgden. erachter dat zelfs ons inlandse Friese paard terugvoert op de 
De zwarte hengst Byerley Turk werd de stichter van de Herod Arabier, dat is nog eens wat minder voor de hand liggend dan de 
familie die door de Lexington-lijn grote invloed kreeg op de Shagya, de Anglo of de Trakhener. Bij al deze rassen bewijst het 
renpaardenfokkerij in Amerika. Maar ook kreeg hij fantastische oude erfdeel van de woestijnpaarden zijn waarde.
nakomelingen in Frankrijk bij de schimmelfokkers Le Sancy, Dus mocht je ook iemand spreken die niet begrijpt waarom jij je 
zijn dochter uit Hongarije, Kincem was een racewonder die alle hart hebt gegeven aan het Arabische Volbloedpaard, denk dan 
gestarte 54 internationale koersen op haar naam schreef en zijn nog eens terug aan dit verhaal en herhaal de wijze woorden van 
zoon Buccaneer maakte naam in Duitsland en Oostenrijk. de profeet Mohammed die meer dan duizend jaar geleden tot zijn 
Darley Arabian werd de vader van de Eclipse-stam. De hengst vrienden sprak: 
Eclipse had zoveel naam in de renwereld van die tijd, dat hij 
bekend stond als: 'Eclipse first, the rest nowhere'.  Godolphin 
Arabian werd de stamvader van de Matchem-familie en in de 
loop der tijd ging het bloed van de drie beroemdste families in 
elkaar over. De bloedlijnen van deze hengsten stonden bekend 
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Soms erger ik mij als mensen met een warmbloedpaard neerbuigend spreken over mijn 
Arabische Volbloeden. Dan zou ik ze het liefst een lesje willen lezen over hoe hun super de 
luxe KWPN-paard tot stand is gekomen. Niemand mag vergeten hoe belangrijk de invloed 
van de Arabier is geweest op de oorsprong van bijvoorbeeld het Engelse Volbloed en 
de half- en warmbloedpaarden fokkerij wereldwijd. 

Op zondag 22 mei 2011 is het zover! Dan vindt de Nationale C Show West plaats op het 
Drafcentrum in Alkmaar. Deze schitterende locatie heeft in het verleden eerder garant 
gestaan voor een sfeervol decor voor de Nationale C Show West. Wij zijn dan ook zeer 
verheugd u in deze unieke ambiance te mogen ontvangen, om u te kunnen laten genieten 
van de schoonheid van het Arabische Volbloedpaard.

E

Darley Arabian Byerley Turk Godolphin Arabian

Even leek het erop, dat de Nationale C Show West dit jaar niet Stallen op het 
plaats zou vinden. Gelukkig heeft een nieuw team van drafcentrum te 
enthousiaste vrijwilligers de organisatie op zich genomen, zodat Alkmaar kunt 
de show behouden blijft. Stefan van den Hoogenband en Sonja u vooraf 
Zonderhuis vormen samen de nieuwe showcommissie en zij zijn reserveren, 
erop gebrand een geslaagde dag te organiseren. Vol gedrevenheid de kosten 
en bezieling is de showcommissie samen met de vrijwilligers bezig per box 
met alle voorbereidingen voor de show. zijn € 65,- 

dat is De showkeuring staat natuurlijk centraal op zondag 22 mei. Het 
inclusief Arabisch Volbloedpaard zal in alle leeftijden aan u getoond 
stro en hooi. worden en door een internationale jury in kwaliteitsvolgorde 
Door naar geplaatst worden. De show vangt zondag aan om 09:30 uur. De 
info@dingjansanitair.nl te mailen, kunt u uw zadelrubrieken die in de showring verreden worden, doen eer aan 
reservering kenbaar maken. Dit is tevens het één van de vele gebruiksmogelijkheden van het Arabisch 
mailadres om te reserveren voor het 3-gangen warm Volbloedpaard. Verder zijn er diverse kramen met leuke artikelen 
buffet op zaterdagavond. De kosten hiervoor zijn op het terrein aanwezig en ook voor kinderen valt er het een en 
€ 20,- per persoon en u kunt zich hier voor opgeven ander te beleven.
t/m 8 mei. Rekeningnummer, Rabobank; 16 05 17 Het wordt dus een gezellig weekend! De dag voor de show, 
486 t.n.v Van den Hoogenband e/o Zonderhuiszaterdag 21 mei is het drafcentrum Alkmaar al vanaf 13:00 uur 
Het is mogelijk om op het terrein van de drafbaan te overnachten geopend. U kunt zaterdagmiddag op uw gemak uw paard(en) 
met uw tent of caravan. Op www.drafcentrumalkmaar.com kunt brengen en verzorgen, om daarna lekker aan te schuiven bij het 
u alvast een sfeerimpressie opdoen van de locatie. diner. Tussen 18:00 en 20:00 uur is er een namelijk een heerlijk 
Liever overnachten in een hotel? Overnachtingsmogelijkheden 3-gangen warm buffet en daarna gaat de bar open voor de breeders 
hiertoe vindt u op www.hotels.nl/nl/alkmaarevening! Wat er verder deze avond gaat komen is voor iedereen nog 

een verrassing, maar één ding is zeker, we maken er een top avond Mogelijk heeft u interesse om deze dag vanuit de speciale vip-
van. Want wat betreft een goed feestje op zaterdagavond, heeft de tribune mee te maken of om als sponsor deze dag mede mogelijk 
Show West wel een beetje een reputatie hoog te houden. te maken? Laat u vrijblijvend over de mogelijkheden informeren, 

op de website leest u meer hierover terug. Tevens is hier alle U leest het al, we hebben er zin in! Echter, zonder deelnemers geen 
informatie over de show -waaronder alle contactgegevens- terug show. Om deze show tot een succes te kunnen maken, zien wij 
te vinden, kijkt u op http://regionalekeuringwest.wordpress.com/dan ook graag uw inschrijvingen tegemoet. Inschrijven kan 

digitaal via de AVS website www.avsweb.org en ook op de website 
van de show zelf www.nationalecshowwest.nl zal zo spoedig Graag allen tot ziens op zondag 22 mei as. op de Nat. C Show West 
mogelijk het inschrijfformulier beschikbaar zijn. in Alkmaar! Entree volwassenen € 1,- & kinderen tot 12 jaar gratis.

Krista behaalde de prijs ‚’Rabobank Lek en IJssel Sportvrouw van ook Evelien 
het Jaar 2010' samen met haar hengst Scorpio, met wie ze o.a. Calis met 
afgelopen jaar tijdens de Europese Kampioenschappen voor Sagrand ook 
Arabieren, in de Zweedse plaats Bökeberg, goud op het onderdeel zeker een 
Versatile (veelzijdigheid) behaalde en zilver pakte op het onderdeel nominatie 
Horsemanship. Krista maakte de verzameling medailles compleet waard!
met het brons op het onderdeel Western Riding. Lek & IJssel is 
een zeer actieve regio die ieder jaar een Sportgala organiseert en 
daar sporters uit de regio voor nomineert. Want wat Krista betreft, 
waren de Zweedse prestaties van Anja Diephout en Nepass, maar 

’Een weldadig geluk ligt op de rug van de paarden.

Zij schenken goud, dat de mens moet zien te bewaren.

Vrede zij met u. Salem!'

AVS Magazine AVS Magazine

Krista tijdens 
het sportgala
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ging met twee oranje linten naar huis en twee dikke De M1 en M2 paarden werd samengevoegd tot 1 prijs. 
winstpunten. Twee oude bekenden, Carola Hansen en Karin de Graaf, 

moesten het opnemen tegen weer een nieuwkomer, Debbie Na Marijke zagen we weer een oude bekende. Sunniva 
Wijland. Debbie had een goede voorbereiding gedaan voor Hoekstra was terug met Krimtinie. In de training gaat het erg 
de wedstrijd in Didam. Twee weken geleden had ze daar goed en ook over haar proeven was ze tevreden. 
namelijk al een wedstrijd gestart en was dus bekend met 
de bak. Dit resulteerde vandaag ook in twee winstpunten en 
de winst in de M. 

Hekkensluiters van de dag waren Getty Ketels en Joanneke 
Wisse in het Z1. Beide dames reden geen foutloze proeven 
en helaas kon de jury 
daardoor bij beide 
geen winstpunt kwijt. 
Wat wel leuk was is 
dat beide een proef 
wonnen.

Didam was een 
geslaagde wedstrijd. 
Veel deelnemers 
schreven ook direct in Het leek wel de dag van de oude bekenden. In de M1 zagen wij voor de wedstrijd in ook weer een oud gezicht. Daisy Swinkels had haar startkaart IJzerlo op 23 en 24 ook weer geactiveerd en was weer van de partij. Daisy pakte april. direct weer een winstpunt. Helaas voor Daisy reed Shannon 
Hopelijk zal deze van den Hoogenband in beide proeven sterker. Ook Shannon 
wedstrijd ook weer zo is naar de provinciale kampioenschappen geweest deze winter 
gezellig en succesvol met haar paard Gipsy. In Didam behaalde zij twee winstpunten 
worden!en won beide proeven bij de M-jeugd.

Door: Emiel Ottes Naast de dressuurclinic was er nog een massage workshop
Foto: Teun Kubbe waaraan helaas maar drie deelnemers mee deden, deze werd 

gehouden door mw. I. Landman welke op een duidelijke 
Op zondag morgen 6 februari jl. was ik al vroeg onderweg naar manier uitlegde hoe je een paard kan masseren. Door 
Leusden. Daar werd in manege Nimmedor een dressuurclinic afwezigheid van een paard, mocht Gasir massage paard spelen. 
gehouden welke werd georganiseerd door de Commissie De springclinic was verplaatst naar 17 april door afwezigheid 
Gebruik van het AVS. Van 10.00 tot 17.00 uur was Karin de van de heer A. Fabius. 
Graaf aanwezig om de ruiters en amazones te trainen voor het Evenals de alle andere deelnemers vond ik het een erg leuke dag 
rijden van proeven op dressuurwedstrijden . Ik was de eerste op en heb ik veel geleerd, dus op naar de volgende clinic.
de lijst en mocht met Gasir beginnen. Ik begon in mijn eigen 
klasse met een dressuurproef, dan kon Karin gelijk zien waar de 
knelpunten bij ons zaten.  Voor mij evenals bij de meeste 
deelnemers werd er vooral gewerkt aan de aanleuning en de 
impuls (het voor het been zijn). Een ander bij veel ruiters 
terugkerend onderwerp was het verkrijgen van ontspanning in 
de aanleuning om het paard van daaruit naar beneden te 
kunnen rijden. Bij mij werd er ook nog aandacht besteed aan 
het wijken voor de kuit, hetgeen ik erg moeilijk vind.

Ik was erg blij met de tips en aanwijzingen die Karin aan ons 
gaf. Het is zeker een voordeel dat Karin zelf ook op Arabische 
Volbloeds rijdt en heel veel wedstrijd ervaring heeft. Naast het 
lesgeven is Karin de Graaf ook nog jurylid dus ze weet waar ze 
het over heeft.
Met veel passie en gedrevenheid heeft ze de dag vol gemaakt 
waarbij de meeste ruiters en/of paarden bezweet eindigden. 

Zoals ieder jaar is het weer een verrassing hoe we het seizoen gaan beginnen. 
Dat Didam de eerste wedstrijd is staat wel vast, maar hoeveel deelnemers er komen 
en welke gezichten we gaan zien is altijd weer een verrassing. Omdat de wedstrijd in 
de winter plaats vind, is het erg van het weer afhankelijk wie er allemaal de overtocht 
naar het oosten gaan maken. 
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wedstrijd. Een hele mooie combinatie om te zien, die het Door: Getty Ketels
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was Rowy Provoost. Rowy had een lange rit vanuit Zeeland 
achter de rug om mee te kunnen doen aan deze AVS wedstrijd. Dit jaar hadden we een goede winter, het aantal deelnemers was 
Rowy behaalde met Izmirr een winstpunt en nam een tweede dan ook behoorlijk. Helaas waren er een aantal blessures bij wat 
plaats mee naar huis.vaste deelnemers van de competitie.
Als afsluiter in de B hadden we twee nieuwkomers. Gelske Oud De wedstrijd begon om 10.00 uur met de B-proeven. Mylene 
en Zipporah Tugwell hadden beiden meegereden in Leusden Ozdes, die vorige jaar in IJzerlo haar allereerste wedstrijd ooit 
met de clinic afgelopen maand. Dit ging dusdanig goed dat de reed, mocht het spits afbijten. Dit deed ze direct weer 
dames besloten hadden met hun hengsten te gaan starten bij succesvol, ze behaalde twee winstpunten. Helaas was ze 
het AVS om de punten te behalen voor hun startkaart. Helaas de enige deelnemer bij de jeugd in de B.
hadden ze deze keer nog geen winstpunt, maar het ziet er 
allemaal veelbelovend uit. Na Mylene kwamen de bekende namen aan de start. Annelieke 

Stoop was met Ysabella weer van de partij. Het afgelopen 
De B werd gevolgd door winterseizoen was Annelieke met Ysabella kringkampioen, 
de L2. Hier zagen we waardoor ze naar de Brabantse kampioenschappen mocht. 
Emiel Ottes weer terug Annelieke reed nu met Ysabella haar laatste wedstrijd in de B 
met Gasir. Gasir zou vorig en sloot deze af met 
jaar eigenlijk vertrekken twee hele dikke 
naar Rusland voor de winstpunten, ze 
dekdienst. Gelukkig voor nam met deze score 
de liefhebbers van Gasir ook twee keer de 
in Nederland ging dat eerste plaats mee 
niet door en is hij weer te naar huis. Na 
bewonderen op de AVS Annelieke zagen we 
wedstrijden. Emiel reed Andrea Maclaine-
helaas net geen Pont. Andrea is 
winstpunten in zijn proeven, maar het begin is er weer.regelmatig aanwezig 
Tweede deelnemer in de L2 was Sylvia van der Veen met op de AVS wedstrijden. Met haar Gilvana reed ze twee 
A.F. Thabay. Sylvia is er iedere wedstrijd weer bij. Vorig seizoen winstpunten. Eén van haar proeven werd beloond met de 
had Thabay niet zoveel zin in de dressuur, maar sinds december tweede prijs.
heeft hij het licht weer gezien. Sylvia reed dan ook weer een Hierna zagen we een oude bekende terug. Ilona Bax is een jaar 
winstpunt wat haar de tweede plaats opleverde. Deze tweede afwezig geweest op het AVS toneel, nadat ze met Siv een 
plaats moest ze echter wel delen met Annelieke. Zij reed met overstap had gemaakt naar de westernsport. Ilona Bax rijd nu 
haar tweede troef Amira mee in de L2. Ook dit liep weer Kas Valdes. Kas is bij de meeste mensen al bekend door zijn 
gesmeerd, want de combinatie wist hier twee winstpunten te prestaties in de showring. Voor Ilona en Kas was het de eerste 
behalen en twee keer tweede te worden.
De grote winnaar in de L2 was toch wel Nadine Koo. Nadine 
rijd met Najjar al een aantal jaren mee en gaat hard vooruit. 
Inmiddels heeft zij haar punten om naar de M te gaan. Vandaag 
reed ze twee dikke winstpunten, waardoor haar de winst niet 
kon ontgaan in de L2.
We zagen ook nog een nieuw gezicht. Deborah Terlouw met 
Brig. Deborah reed helaas geen winstpunten. We hopen haar 
nog vaak terug te zien op de wedstrijden.

Marijke Slok-Soede was weer te zien in de L1. Nadat vorig jaar 
Biblion ziek was geworden, kreeg ze van Arabian Fantasie het 
aanbod om Vestival te gaan rijden. Marijke had wel een klein 
beetje de zenuwen voor haar debuut, maar het was een prachtig 
plaatje. Dat de jury dit ook vond was duidelijk, want Marijke 
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Het voorjaar, een leuke en het gangpad waar de hele dag mensen en paarden langskomen, 
spannende tijd voor fokkers. Het maar liever achterin de stal of in een afgesloten gedeelte. 
jaar ervoor is er vaak gewikt en Ook dient de stal groot genoeg te zijn, al gauw 3,5 bij 3,5 m. 
gewogen over de keuze van de voor een gemiddelde Arabisch Volbloed. De stal moet worden 
juiste hengst en nu is het zover, ontsmet en voorzien van schoon stro of andere stalbodem-
het veulen komt eraan. De duur bedekking. Dit dient allemaal minimaal vier weken van te voren te 

van de dracht varieert bij de merrie van 320 tot 360 dagen met gebeuren. Zo kan de merrie aan haar eventuele nieuwe buren 
uitschieters tot over het jaar. Het gemiddelde ligt op elf maanden. wennen en weerstand opbouwen tegen mogelijke andere bacteriën 

en virussen. Drachtige merries moeten goed gevaccineerd zijn tegen influenza 
en tetanus, het liefst twee maal per jaar. Het is verstandig dit zo uit Omdat de duur van de dracht zo varieert is het zeker geen kwestie 
te kienen dat de merrie vier tot zes weken voor de geboorte hier van op de kalender kijken of het veulen al verwacht kan worden. 
nogmaals tegen ingeënt is. Op die manier profiteert het veulen En ook de merries die al tien veulens rond de uitgerekende datum 
optimaal van de entstoffen. Een veulenembryo maakt de grootste hebben gekregen kunnen ineens weer verrassen. Een goede kijk 
groei door in de laatste drie tot vier maanden, vandaar dat het krijgen op verschijnselen die een naderende geboorte kunnen 
rantsoen van drachtige merries in die periode energierijker moet voorspellen, blijkt in de dagelijkse praktijk erg moeilijk. 
zijn. Pas wel op voor vervetting van de merrie, dit verhoogt de Deze verschijnselen zijn:
kans op geboorteproblemen. - kegelen, d.w.z. was aan de tepels, ongeveer 60% van de 

merries veulent binnen 24 uur na aanvang hiervan;
Stal - het verslappen van de bekkenbanden, dit wordt bij praktisch 

alle merries gezien, er is echter ook hierin een grote variatie, De weken voor de geboorte is ook de tijd om voorbereidingen te 
van 4 tot wel 14 dagen;treffen in de stal. Eerst moet een geschikte stal worden uitgezocht. 

De stal moet bij voorkeur rustig gelegen zijn, dus niet halverwege - veranderingen in de biest, deze varieert dusdanig sterk dat we 
daar ook niet veel mee kunnen;
- onrust, deze varieert ook sterk. 

De veranderingen variëren van dier tot dier zodat je er dus weinig 
houvast aan hebt, voor wat het juiste tijdstip van de geboorte 
betreft. Zelfs zien we bij dezelfde merrie, dat er van jaar tot jaar 
verschillen zijn. 
Ondanks alle risico's blijkt in de praktijk dat toch nog steeds een 
groot deel van de geboortes wordt gemist. Als je bedenkt dat circa 
5 tot 10% van de veulens en 2 tot 4% van de merries sterft tijdens 
de geboorte, is dit een zeer onwenselijke situatie. Het komt er dus 
op neer, dat er gewaakt dient te worden. De industrie heeft 
hiervoor een aantal bewakingssystemen ontwikkeld, met ieder 
zijn eigen gebruiksaanwijzing. Het blijft echter geboden zelf ook 
waakzaam te zijn. Het grootste gedeelte van de veulens wordt 
geboren tussen 18.00 en 08.00 uur. Het waarom hiervan is, ook 
wetenschappelijk, nog steeds niet opgehelderd.
Het komt voor dat je gaat kijken bij de merrie, nog geen tekenen 
ziet en terug loopt naar huis. Maar direct na je vertrek begint de 
bevalling. Daarom is een geboortealarm, zeker in combinatie met 
een camerasysteem, erg handig. Zodra de bevalling inzet geeft een 
geboortemelder een alarm af, veelal via een telefoon. Als je ook 
camera's hebt hangen kun je vanuit je (slaapkamer) zien of het een 
“vals” alarm is of niet. Zonder camera moet je naar de stal of 
weiland wandelen. Maar dan ben je wel bij de bevalling!

De normale geboorte 
De geboorte verloopt meestal spontaan of met enige trekkracht, 

VEULENTIJD: 
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Het fokken van een veulentje gaat niet altijd van zelf, 
als fokker zal men alert moeten zijn……
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van een zuigfles. Het is belangrijk dat het veulen deze eerste melk, 
biest of colostrum genoemd binnen krijgt. Het veulen wordt 
immers zonder afweersysteem geboren, en de biest bevat belang-
rijke afweerstoffen die het veulen beschermen tegen allerlei 
infectie en ziektes. Een merrie die goed ingeënt is (tegen tetanus 
en influenza) zal deze afweerstoffen meegeven aan het veulen via 
de biestmelk. Veel mensen ontwormen de merrie kort voor of 
nadat ze bevallen is zodat het veulen ook deze ontwormingsstoffen 
via de moedermelk mee krijgt.
Binnen de eerste 24 uur moet bij het veulen de darmpek 
afgekomen zijn. Als het niet lukt kan het veulen een spuitje 
krijgen om dit te bevorderen (klysma genaamd). Bij hengstveulens 

de paarden zijn over het algemeen sterk genoeg om het veulen te is het afkomen van de darmpek vaker een probleem dan bij 
"brengen". De ontsluitingsfase verloopt vaak zonder bijzondere merries, dit komt omdat hengsten een smaller bekken hebben. 
kentekenen, soms zien we duidelijke onrust en transpireren. De 

Ook is het belangrijk dat veulens binnen 24 uur na de geboorte actieve uitdrijving, waarbij de merrie praktisch altijd ligt, varieert 
een “veulenprik” krijgen. Dit betreft een inenting tegen ook weer sterk, en duurt gemiddeld 20 minuten, met een variatie 
verschillende ziektes. De dierenarts doet daarbij een algehele van minder dan 10 minuten tot 1 uur. Wanneer het veulen geheel 
controle van het veulen zoals hart, longen etc. geboren is ligt het achterste deel vaak nog in de voetjesblaas. De 
Sommige merries krijgen last van koliek na de bevalling. Dit komt navelstreng is dan nog intact. Het liefst moet dit zo lang mogelijk 
omdat de baarmoeder te snel samenkrimpt, en dit veroorzaakt zo blijven. Door het samentrekken van de baarmoeder wordt het 
hevige krampen. Soms is dit zelfs zo erg dat het veulen beschermd laatste bloed uit de waterblaas nog in het veulen gepompt. Dit kan 
moet worden tegen de moeder. nog een behoorlijk hoeveelheid zijn. Dit is ook het moment om, 
Het afkomen van de nageboorte varieert zeer sterk en duurt als het nog niet gebeurd is, de voetjesblaas te scheuren, zodat het 
gemiddeld 45 minuten. Wanneer de nageboorte na twee uur nog veulen al kan beginnen met ademhalen. Dit scheuren kan weleens 
niet is afgekomen geeft de dierenarts vaak een spuitje om dit te moeilijk gaan en soms kan een schaar noodzakelijk zijn om het 
bevorderen. Indien dit niet helpt moet de nageboorte manueel stugge vlies open te knippen. De navelstreng breekt meestal 
verwijderd worden. Het “aan de nageboorte blijven staan” of als er spontaan, binnen 10 minuten,  door de bewegingen van het 
een stukje nageboorte achterblijft kan infecties van de baarmoeder veulen of de moeder. Knoop, wanneer de merrie is opgestaan, de 
veroorzaken of zelfs hoefbevangenheid. nageboorte op. Zo voorkom je dat de merrie er op gaat staan en 

dat er een grote kracht inwerkt op de nageboorte die nog in de 
Wat is nodig met betrekking tot een geboorte, behalve een baarmoeder zit. Het kan ernstige gevolgen hebben wanneer de 
schone ruime box?nageboorte met sterke kracht uit de baarmoeder getrokken wordt. 

- voldoende schoon stro - voldoende licht- een schone emmer De merrie likt het veulen droog. Dit drooglikken schept een band 
water, zeep, handdoek en ontsmettingsmiddel - glijmiddel, let tussen merrie en veulen maar stimuleert ook de zenuwen en 
er op dat dit schoon is - jodium ter ontsmetting van de navel - spieren van het veulen. Normaal probeert een veulen na ongeveer 
bewaking30 minuten zelf rechtop te staan. Wanneer dit langer dan een uur 

duurt, kan je het veulen beter een handje helpen. Want hoe sneller 
Waar moet je opletten?het recht staat hoe sneller het kan drinken. Het veulen moet 

- Voor het opvoelen van de merrie: altijd de vulva en de omge-officieel binnen drie uur na de geboorte gedronken hebben, al is 
ving reinigen en ontsmetten en zeker ook de handen goed wassen;dat al ruim genomen, de meeste dierenartsen zien dit het liefst 

binnen twee uur gebeuren. Let dus goed op het gedrag van het - Als de geboorte op gang is en we zien geen vruchtblaas komen 
veulen, het is normaal als het niet bij de eerste poging de uier van of geen vruchtdelen of deze zijn niet te voelen in de geboorteweg 
de merrie te pakken heeft. Lukt het echter keer op keer niet en dan onmiddellijk een dierenarts roepen;
lijkt het veulen  erg futloos te worden kan het geven van al 35 of - Bij twijfel of de merrie aan het veulenen is, een onderzoek 
40 cc biest het beestje al erg helpen. De voeding geeft het dan weer instellen en zo nodig dierenarts waarschuwen;
genoeg energie om actief op zoek te gaan. Maar in de regel weet - Altijd opletten of er twee hoefjes en het neusje te zien zijn, als 
het veulen zijn weg vanzelf te vinden. Zo niet dan moet men de een onderdeel ontbreekt, direct de merrie in de benen helpen en er 
merrie melken en deze melk aan het veulen geven door middel mee wandelen, met spoed een dierenarts laten komen;
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- Voetjes die met de zooltjes naar boven liggen kunnen op een dracht afbreekt doordat de vrucht afsterft, in de baarmoeder als het 
stuitligging wijzen, waarbij de achterbenen als eerste geboren ware oplost en door het moederlichaam wordt opgenomen 
worden. Dit fenomeen kan ook duiden op een ligging waarbij het (geresorbeerd). Aan de buitenkant van de merrie merk je daar niets 
veulen met de voorbenen boven zijn hoofd ligt. Dit is heel van, behalve dat de merrie weer hengstig wordt. Deze vrucht-
gevaarlijk voor de merrie. De voetjes liggen vlak bij de endeldarm resorptie is mogelijk tot en met de derde maand van de dracht. 
en bij het persen kan een voetje door de wand van de endeldarm Chromosomale afwijkingen, een afwijkende baarmoeder en 
worden gedrukt waardoor een opening ontstaat tussen het endotoxinen zijn de belangrijkste oorzaken. Bij een baarmoeder-
geboortekanaal en de endeldarm. Als dit niet tijdig wordt gezien en ontsteking kunnen bacteriën rechtstreeks het embryo doden of de 
de merrie doorperst ontstaat er een zogenaamde cloaca, waarbij ontwikkeling van het embryo verhinderen. Endotoxinen kunnen 
endeldarm en vulva een grote holte vormen. De schade is ernstig beschadigingen aan baarmoeder en placenta veroorzaken, 
en is, indien al mogelijk, heel moeilijk operatief te herstellen. waardoor ook het embryo 'verloren' gaat. 

- Wil de geboorte, als het hoofd en de voorbenen zijn geboren, 
Abortus niet vlotten, dan met zeer grote spoed een dierenarts laten komen;
Bij  7-8% van de vruchten komt abortus voor. Dit betekent het navelstreng niet verbreken, maar spontaan laten breken, daarna 
afdrijven van een nog niet volledig ontwikkelde en daardoor niet een of tweemaal de navel ontsmetten;
levensvatbare vrucht. Deze vruchten kunnen bij abortus dood zijn, - De ademhaling dient na ongeveer 1 uur volkomen rustig te 
maar soms zijn ze levend, maar sterven dan al heel snel. Abortus zijn en niet sneller dan 40 per minuut, een goed aangepast veulen 
kan gedurende de gehele dracht optreden, maar meestal is dat in de staat na ongeveer 30 minuten en loopt dan ook rond. Een veulen 
tweede helft. Er zijn veel oorzaken van abortus bekend, waarbij je dat na 1 uur niet staat en nog steeds in zijligging ligt is duidelijk toe 
infectieuze en niet-infectieuze oorzaken kunt onderscheiden. aan deskundige verzorging, hoe eerder hoe beter;

- Normale gezonde veulens dienen binnen 3-4 uur (gemiddeld 
Conclusieis 2 uur) na de geboorte gedronken te hebben; 
Uiteraard is een voorspoedige bevalling niet vooraf te garanderen, - De totale hoeveelheid darmpek bedraagt bij paarden 50 tot 75 
maar men kan als fokker wel allerlei maatregelen treffen om deze cm en het duurt ongeveer tot 36 uur voordat de laatste brok pek 
kans te vergroten. Zorg dus voor goede omstandigheden en bereidt afkomt. de eerste urine afscheiding vindt reeds plaats na 90 
een geboorte zorgvuldig voor. Het voornaamste is dat men de minuten (maar kan ook 8 uur op zich laten wachten).  
merrie voldoende observeert en tijdig constateert dat de geboorte 
nabij is. Vanaf dat moment is het goed de merrie, op afstand, Afwijkingen gedurende de dracht 
continue in de gaten te houden. Hierdoor kunnen mogelijke Gedurende de dracht kunnen diverse afwijkingen voorkomen die 
afwijkingen tijdig opgemerkt worden. Bij twijfel is het verstandig geboorteproblemen kunnen veroorzaken. De oorzaak kan zowel 
om spoedig actie te ondernemen door deskundige hulp in te bij de moeder als bij de vrucht liggen. Enkele voorbeelden zijn: 
roepen. Succes met de geboorte van uw veulen(s).- een slechte voedingstoestand van de moeder;

- koorts en ziektes kunnen een negatieve invloed hebben op de 
ontwikkeling van de vrucht; 
- sommige medicijnen kunnen een abortus veroorzaken;
- chirurgische buikoperaties;
- bloedvergiftiging
- tweelingdracht geeft bij uitzondering een normale tweeling
- transport stress
- afwijkingen van de moederkoek

Er zijn de laatste jaren nogal wat problemen met rhinopneu-
nomie, zowel zwak-geboren veulens als doodgeboren. Soms ook 
verwerpen op 9 maanden. Grofweg 1 op de 7 drachten wordt 
voortijdig afgebroken. Daarom is het zinvol om het gynaeco-
logisch onderzoek in de loop van de draagtijd te herhalen.
Een aantal merries zijn drachtig gescand maar er komt geen 
veulen. Soms sterft de vrucht (het embryo) al in een vroeg stadium. 
Relatief is het percentage abortus bij paarden hoger dan bij andere 
diersoorten. Tussen de 15e en de 50e dag na ovulatie 
(= eisprong) treedt bij zo'n 4-20 procent van de merries 
embryonale sterfte op. Op een later tijdstip spreken we van 
abortus. Hieronder passeren vele oorzaken de revue.  

Vroeg embryonale resorptie 
Uit onderzoek is gebleken dat 8 tot 12 van de honderd bevruchte 
merries in de eerste 3 maanden van de dracht de vrucht verliest 
door vroeg embryonale resorptie. Daaronder wordt verstaan dat de 
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De geboorte van een veulen is een spannende tijd. Uw paard 
heeft behoefte aan een vertrouwde omgeving en rust. Maar 
tegelijkertijd mag er niks mis gaan bij de bevalling. En vindt 
u het belangrijk bij het afveulenen te zijn. Hét meest
betrouwbare systeem om u te waarschuwen bij de geboorte 
van uw veulen is de Birth Alarm. Zeer betrouwbaar door de 
gebruikte techniek. En comfort voor uw paard doordat de 
zender zowel op de rug als aan het halster bevestigd kan 
worden. Via uw gsm kunt u altijd gewaarschuwd worden. 
Ook het ontvangen van statusberichten via sms is mogelijk.
Meer informatie over de Birth Alarm en verkoopadressen 
vindt u op www.birthalarm.com 

Het Championnat du Monde du Cheval Arab is een onderdeel 
dat gehouden wordt tijdens de Salon du Cheval over de periode 
van 4 tot en met 12 december. Enorme hallen zijn gevuld met 
alles wat er te koop en zinvol is voor de hippische wereld. De 
organisatie had alles goed verzorgd en het Kampioenschap werd 
gehouden in een prachtige hal, waar het een feest was om 
deelgenoot van te kunnen zijn. Het is ongetwijfeld helemaal 
geweldig als je actief kunt deelnemen aan zo'n evenement en dan 
zeker als dat resulteert in een super prestatie. Dat is het geval voor 
de heer en mevrouw Besseling van Bessewacht Arabians die de 
super mooie merrie Bess-Fa'ízah hebben gefokt. Zij heeft de titel: 
Gold Medal Champion senior mares behaald in een klasse vol met 
andere prachtige merries. Zij is een fokproduct van WH Justice***  
uit de merrie Sharon El Kandal en nu in het bezit van de Ajman 
Stud / UAE.
Een tweede succes was weggelegd voor de voorbrenger Eric 
Dorssers, die de prachtige jonge merrie Almasa de titel Bronze 
Medal Champion junior mares bezorgde, door haar op vakkun-
dige wijze voor te brengen. Almasa is gefokt door de Royal Stables 
Jordanië die hiervoor Monarcos DD aanpaarde met Jawaahir, zij is 
in eigendom van HRH Prince Hussein Mirza/ HKJ. 
Allen proficiat en de foto's van Paula Böhmer getuigen van de 
schoonheid van de beide paarden.

Spannend wat 2011 gaat brengen en dit gaan we weer afsluiten in 
Parijs begin december.

Van 10 t/m 12 december 2010 werden in Parijs 
Noord de Wereldkampioenschappen Show 
van het Arabische Volbloed Paard gehouden.
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ondernomen om de aanvoer van jong talent krachtig te begrip voor het vraagstuk. Echter, toen het beroemde puntje bij 
ondersteunen. het beruchte paaltje kwam, aarzelde de WAHO de haar qua 

statuten zo goed passende grote broek aan te trekken. Een vergelijking met het voetbal dringt zich op; als A.C. Milan 
en F.C. Barcelona de beste spelers kopen, en de kleinere clubs, 
kweekvijvers van jong talent, geen aandacht krijgen, droogt de De Ifahr heeft nu zijn eigen regels opgesteld waarin de criteria 
aanvoer van jong talent op. Zo is het ook met de Arabische zijn vastgelegd waaraan Arabische Volbloeds moeten voldoen 
rensport. die aan de rensport willen meedoen. U kunt hier alles over lezen 

op de Ifahr website, www.ifahr.net.
Daar wordt nu aan gewerkt, terwijl nauwe samenwerking 
met de ons omliggende landen op de tekentafel is gezet. Deze regels worden voorlopig op vrijwillige basis door diverse 
De doelstellingen daarbij zijn: landen gehanteerd, echter de Qatar Racing and Equestrian 

Club, de sponsor van onder andere de Qatar World Cup, de 
hoogst gedoteerde ren voor Arabische Volbloeds, heeft op de 1) Brede financiële ondersteuning voor alle Arabische 
Ifahr website nadrukkelijk laten weten dat zij deze regel niet rennen onder het niveau van Groepsrennen 
alleen zullen toepassen in Qatar, maar tevens bij alle rennen die (Groepsrennen zijn te vergelijken met wat in de 
zij elders in de wereld sponsoren. Ook Groot-Brittannië heeft voetbalwereld de Champions League is). Daarbij wordt 
zich duidelijk uitgesproken. Het spreekt vanzelf dat vrijwel alle wel als voorwaarde gesteld dat de uitschrijvende 
landen de nieuwe Ifahr regels zullen volgen. Alleen als we de organisaties ook een eigen bijdrage leveren, en er dienen 
Arabische Volbloed zuiver houden, zal de sport zuiver zijn.minimaal 6 – 7 deelnemers per race te zijn.

Kortom, er is een hoop bereikt in een jaar tijd, er is veel positief 2) Gezamenlijk, een evenwichtig renprogramma tot stand 
nieuws voor de renliefhebbers, we kijken uit naar een volgend brengen voor de beoogde samenwerkende landen, met 
interessant congres en we rekenen op 19 juni, de langste zondag gelijke prijzengelden en op elkaar afgestemde inter-
van het jaar, op veel, heel veel, Nederlandse supporters op nationale koersen.
renbaan Duindigt, Wassenaar.

Deze gesprekken kwamen in een stroomversnelling naar 
aanleiding van de conclusies van de eerste World Arabian Horse 
Racing Conference in Abu Dhabi in 2010. 

Voorts is het goed te vermelden dat in het kader van de Abu 
Dhabi conference werd gesproken over het rennen met 
Arabische renpaarden met een vermeende dubieuze afstamming. 
Het bestuur van de Ifahr heeft op het hoogste niveau overleg 
gehad met het bestuur van de WAHO over de zorgen die men 
zich hierover binnen de Ifahr maakt. 
Dit was een zeer vriendelijke en beschaafde ontmoeting met veel 

Vorig jaar werd dankzij een initiatief van ZKH Sjeik Mansoor bin Zayed Al Nayan voor de 
eerste maal een congres georganiseerd dat uitsluitend gewijd was aan Arabische Volbloed 
renpaarden; een congres waarbij vele zaken aan de orde kwamen. 

WORLD ARABIAN HORSE RACING CONFERENCE 2011

’ARAB RACING IS A SPORT FOR THE 
PASSIONATE ENTHUSIAST’

H
Tijdens deze unieke rendag – nooit eerder werden er 6 Door Hanneke Rosman-Brand
Arabierenkoersen op één dag verreden – zal ook de Grote 
Prijs der Lage Landen worden verreden. Een draverskoers die Het verslag over dit interessante congres hebt u eerder in het 
elk jaar opnieuw duizenden mensen trekt. Achter de schermen AVS Magazine kunnen lezen. Mrs. Lara Zawaya, de managing 
rijdt de promotietrein dan ook al in volle vaart.director van het Sheikh Mansoor bin Zayed Al Nahyan Global 

Flat Racing Festival, organiseerde dit enorme evenement in 
Daarnaast heeft de heer de Ruiter ook de toezegging van samenwerking met de 
Sjeik Mansoor dat hij de (Noord-Europese) fokkerij zal gaan International Federation for 
ondersteunen door sponsoring in de breedte. In dit kader zullen Arabian Horse Racing IFAHR 
er in Nederland door het seizoen heen, 10 koersen worden én met flair. Het werd in de 
gesponsord met 2000 euro elk.internationale renwereld met 

grote belangstelling en 
enthousiasme ontvangen. Tijdens het jaarlijkse Arabian Horse Festival (racing & show) 

vorig jaar in Abu Dhabi, boog de internationale ren-
gemeenschap, waarbij de DARC ook vertegenwoordigd werd, Iedereen was het erover eens dat 
zich over één van de uitdagingen waarmee de rensport wordt het goed was om zeker één maal 
geconfronteerd. Het grote Arabische ren-gebeuren krijgt per jaar samen te komen, om 
internationaal veel aandacht, maar op termijn kan de top ervaringen uit te wisselen, kennis 
uitsluitend onderhouden worden als er voldoende wordt te delen, ideeën te genereren en 

iedereen de mogelijkheid te bieden 
van gedachte te wisselen met mensen uit andere werelddelen 
die dezelfde passie hebben als wij allemaal.
Het was dan ook al tijdens het congres duidelijk dat dit geen 
eenmalige happening zou worden. En in de ware geest van de 
naam, 'Global Conference' werd, tijdens het afsluitende gala-
diner, bekend gemaakt dat Sjeik Mansoor en de Ifahr besloten 
hadden dat het volgende congres in Nederland zal plaatsvinden. 
Nederland, paardenland bij uitstek én goed georganiseerd.

Het grote belang van dit congres voor de Nederlandse 
liefhebbers van Arabische Volbloed renpaarden zal direct 
duidelijk zijn: het congres, dat van 16-19 juni plaatsvindt 
en dat vele interessante sprekers kent (in het volgende nummer 
hierover meer informatie), biedt een fantastische mogelijkheid 
om van gedachten te wisselen met gelijkgestemden en 
vriendschappelijk te netwerken. Bovendien zal het congres met 
een daverende rendag op Duindigt worden afgesloten: 
THE EMIRATES RACING DAY.

Wieger de Ruiter, bestuurslid van de Ifahr en voorzitter van 
de Dutch Arabian Racing Committee (DARC) is de afgelopen 
maanden onvermoeibaar in touw geweest – en nog steeds – 
om tot afspraken betreffende sponsoring te komen. Mooie 
geldprijzen trekken een mooi deelnemersveld en een mooi 
deelnemersveld lokt veel publiek. Publiek leidt tot promotie 
en meer bekendheid met de rensport en in het bijzonder de 
rensport met Arabische Volbloeds.
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Tijdens de Emirates Racing Day zullen de volgende koersen 
worden verreden:

1) Internationale Group race, onder patronage van het 
HH Sheik Mansoor bin Zayed Al Nayan Global 
Arabian Flat Racing Festival. In deze koers zullen de 
internationale toppers aan de start komen.

2) Een Fegentri-ren voor amatrices, onder de patronage 
van de moeder van Sjeik Mansoor. In deze koers 
zullen uitsluitend Poolse paarden lopen, die speciaal 
voor deze dag naar Nederland komen. Deze koers 
wordt verreden in het kader van het wereld-
kampioenschap van de Fegentri-vereniging, de 
organisatie voor amateurjockeys en amatricejockeys. 
De vereniging organiseert jaarlijks over de hele wereld 
koersen waarin de dappere meisjes en vlugge jongens 
punten kunnen verzamelen voor de wereldtitel.

3) Een ren voor paarden uitsluitend van Nederlandse 
eigenaren; de IFAHR CUP

4) Een ren voor paarden die nog niet eerder een eerste 
of tweede plaats hebben gehaald.

5) Een conditie-ren voor paarden van 4 jaar oud.
6) Een conditie-ren voor paarden van 5 jaar en ouder.

Al deze koersen zullen met minimaal €13.000,- worden 
gesponsord. 

Gezellig en huiselijk eetcafé aan de 
Nieuwkoopse plassen. Voor simpel-weg 
een drankje of  een heerlijke maaltijd voor 
een fijne prijs.  Zomers groot terras! Ook 
kunt u terecht voor al uw gelegenheden.
Bezoek ook eens onze website:
 www.eetcafevliegendpaard.nl

Wij ontvangen u graag in ons bedrijf !

Fam. Baartman  Dorpsstraat 62, 2421 BB  Nieuwkoop  tel: 0172-571118

AVS Magazine AVS Magazine
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Onderstaand het verslag van het NRPS nieuws februari 2011 (met medewerking 
van/geschreven door Toto Modderman en aanvulling door Eveline Calis )

NRPS-ERKENDSAGRAND 

O

Vader Grand 
heeft maar enkele 
jaren in Neder-
land gestaan en is 
driekwart broer 
van de voorheen 
bij het NRPS 
erkende hengst 
Vatican, later 
verkocht naar 
Jordanië. De 
vader van Grand, 
Mukomol 
behoorde tot 
de zeldzame 
stempelhengsten 
van Tersk en 

Op 27 januari jl. werd de schimmelhengst Sagrand heeft zowel goede renpaarden als goede keuringspaarden 
v.Grand x m.Savanna vmNaslednik, gefokt en in eigendom van gebracht. De moeder van Grand is Nevesta, die behoorde tot 
Eveline Calis erkend voor het NRPS de fokkerij voor de bewezen fokmerries van Tersk.
halfbloeds. Moeder Savanna heeft meerdere goede nakomelingen gebracht 

waarvan Sanod (v.Pernod) met kop en schouders boven de rest 
De Volbloed Arabier Sagrand is een fraai type met een uit steekt met zijn prestaties in de dressuur op Lichte tour 
aansprekend front en een mooie croupe. De hengst beweegt niveau. Sattarov (v.Dosator) heeft zeer goed op de renbaan 
met een mooie zelfhouding, hij springt voldoende maar kon gepresteerd en zit in het A kader endurance met Anita Lamsma. 
zich meer loslaten. De vader van Savanna is Naslednik, hij heeft zich vooral 

waargemaakt via zijn dochters echter de zonen Kniazj en Tern 
hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de Arabische 
volbloed fokkerij. Zijn moeder Nitochka is een volle zuster van 
de stempelhengst Negativ. 
De moeder van Savanna is Sopernitsa, haar vader is 
Pomeranets, die Tersk waardevolle merries heeft gebracht. In de 
halfbloed fokkerij hebben zijn kinderen en kleinkinderen 
deelgenomen aan elke Olympische discipline en zij waren op de 
renbaan  geduchte concurrenten. Sopersnitsa heeft 
verschillende goede merries nagelaten alsmede de prestatie 
fokkende hengst Sarkazm. De grootvader van Sopersnitsa is de 
beroemde hengst Arax. Een echte stempelhengst die steevast 
goede bewegingen doorgaf aan zijn nakomelingen. Verder voert 
Sopersnitsa terug op Soljanka 2, zij is de winnaar van alle 
klassieke rennen waaraan zijn deelnam en heeft meerdere 
snelheidsrecords op haar naam staan. Hetzelfde geldt voor haar 
zoon Sport van het hengst Priboj. 
Sagrand heeft het zelf inmiddels ook al in diverse disciplines 
goed gedaan. Hij is begonnen als renpaard. In 2000 behaalde 
hij o.a. het reservekampioenschap op de DARC Futurity show. 
Een jaar later sleepte hij de kampioenstitel in de wacht op de 
Futurity Cup 2001. Na drie jaar uitstekend te hebben 
gepresteerd op de renbaan is hij twee jaar uitgebracht in de 
Westernsport door Johanna Vellinga. Onder haar werd hij 
reservekampioen Allround Woodland Trophy te Den Ham en 
werd diverse keren eerste en tweede in Trail en Pleasure. Daarna 
is hij ingezet voor de dressuur (M2), springen (B) en eventing 
(BB en B), Hij won tot nu toe vele prijzen maar de 
opvallendste zijn toch wel Kampioen B klasse op de Europeaan 
Arabian Sport Horse Championships te Bokeberg Zweden en 
Arabissimo kampioen Renswoude 2010.
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Bij de eerste zonnestralen in februari zie je ze al in zwermen zweven: kleine muggentjes 
boven water, onder bomen of rond de mesthoop. In Nederland en België zijn bij 
paardenhouders twee soorten gevreesd. Paarden en pony's kunnen namelijk een allergische 
reactie ontwikkelen op de steekjes van de Culicoïdes obsoletus en in mindere mate op die van 
de Culicoïdes publicari. Die allergische reactie ontaardt in staart- en maneneczeem (SME) dat 
ook wel zomereczeem wordt genoemd. Over het hoe en waarom van deze huidaandoening 
breekt menig wetenschapper het hoofd. 

MUGGENBALLET
huidziekte bij paarden en pony's. Het aantal gevallen per duizend Tekst & foto's: Marjet Bosma
of honderdduizend op een specifiek moment kan in sommige 
gebieden tot zestig procent van de daar aanwezige Alle paarden worden door de Culicoïdes gestoken, niet alle 
paardenpopulatie oplopen. paarden ontwikkelen een allergie. De ongelukkigen met een 
De tweede pilot richtte zich op de verschillen tussen paarden-paard of pony met SME zien met lede ogen aan hoe hun dieren 
rassen. De ervaring leert dat het ene ras kennelijk gevoeliger voor lijden. Jeuk bedreigt het welzijn van de getroffen paarden. Het 
SME is dan het andere. Met name sobere rassen, zoals IJslanders, begint vaak met een klein beetje jeuk waar paard of pony zich van 
Fjorden, Shetlanders, Friese paarden, Haflingers, et cetera, lijken wil ontdoen door te schuren, te krabben, bijten en rollen. Al 
in de praktijk meer last te krijgen van zomereczeem. Voor de pilot gauw wordt de huid kaal met vaak wonden die toegang tot 
werden representatieve groepen Shetlandpony's en Friese paarden externe ziekteverwekkers kunnen geven. Dat leidt op zijn beurt 
onderzocht, allen merries. Acht procent van de Shetlanders had weer naar mogelijke secundaire infecties. Naar mate de allergie 
last van SME, bij de Friese paarden ging het om achttien procent.  zich ontwikkelt, wordt de jeuk heviger. Sommige paarden willen 
Van IJslanders is bekend dat, zolang zij op IJsland leven, geen last niet meer uit hun stal, andere raken volkomen geobsedeerd door 
van SME hebben omdat de gewraakte knutten er niet voorkomen. de jeuk. De vermelding in een wervende advertentie dat het 
Zodra deze IJslandse IJslanders naar het vasteland van Europa aangeboden paard SME-vrij is, is een extra aanbeveling. In enkele 
verhuizen, krijgen ze huidproblemen. Van de IJslanders die niet in gevallen zijn de symptomen van SME dermate ernstig dat de 
IJsland zijn geboren en getogen en al vanaf jonge leeftijd in eigenaar besluit het paard te euthanaseren. 
aanraking met de Culicoïdes zijn gekomen, blijken minder In 2008 startte het Groot Onderzoek naar Staart- en Manen-
paarden last te krijgen van SME. Bij de geïmporteerde paarden uit eczeem. Dat onderzoek duurt vier jaar en wordt gefinancierd 
IJsland komt het vaker voor. Aangetoond is dat de aanleg voor door de Technologiestichting STW, Artu Biologicals, de 
SME bij IJslanders erfelijk is bepaald maar wetenschappers weten vereniging Koepel Fokkerij, 
nog niet hoe het mechanisme achter die vererving werkt.Wageningen Universiteit en 
Het Groot Onderzoek naar SME richt zich op (de mogelijke) Faculteit Diergeneeskunde in 
genetische aanleg, immunologie, diagnosemethoden, Utrecht. Aangenomen werd dat 
interventiestrategieën en behandelmethoden voor klinische tien tot vijftien procent van de 
symptomen, zoals de jeuk en behandeling van kale plekken en paarden, die geregeld buiten 
wonden. Met name de eerste vier doelstellingen eisen, volgens de staat, last heeft van SME. 
betrokken wetenschappers, meer inzicht. Ervaringen uit het Voordat het Groot Onderzoek in 
buitenland worden eveneens getoetst maar dat blijkt niet altijd 2008 startte, waren het jaar 
eenvoudig. In theorie kan, als je weet welke stoffen er door de ervoor al twee pilots afgerond. In 
knutten via een steek in het paardenlichaam worden afgescheiden, de ene pilot werd nagegaan waar 
een vaccin worden ontwikkeld. In de Verenigde Staten zou een in Nederland en in welke mate 
dergelijk vaccin voorhanden zijn maar dat werkte in Nederland SME bij paarden en pony's in 
niet omdat in de VS andere knutten een eventuele allergische het algemeen voorkomt. De 
reactie en SME bij paarden veroorzaken. Tijdens het Groot prevalentie, ofwel de mate 
Onderzoek is bijvoorbeeld geprobeerd om in Nederland de waarin SME werd gesignaleerd, 
verantwoordelijke knutten te vangen maar dat liep in de praktijk varieerde in Nederland van nul 
op niets uit. tot 71,4 procent. Binnen 

achthonderd meter van de 
Oorzakenkustlijn komt de Culicoïdes 
Om zomereczeem te voorkomen, kunnen eigenaren zich richten minder voor omdat de knutten, 
op preventie en behandeling maar dat laatste is vaak niet meer dan zoals ze ook worden genoemd, 
de figuurlijke pleister op de wonde. Ook de farmaceutische niet van een (stevige) bries 
industrie zoekt naar oplossingen want wie hét middel tegen SME houden. Waar minder of geen 
uitvindt –en er ook nog patent op aanvraagt- kan de rest van zijn knutten zijn, worden uiteraard minder of geen paarden gestoken. 
leven op lauweren rusten. Daarentegen scoorde de Veluwe heel hoog. Als bijna driekwart van 
Preventie is een breed begrip in de strijd tegen SME en varieert van de paardenpopulatie in een regio aan SME lijdt, is er sprake van 
het opleggen van een speciale insectendeken, waarbij hals en deels een serieus probleem. Wereldwijd is SME de meest voorkomende 

PRAKTIJK: STAART- EN MANENECZEEM hoofd bedekt zijn, tot het overdag opstallen van paarden en het ongewenste gasten. 
gebruik van insecticiden of (reuk)stoffen die insecten weren. In de Met insecticiden moeten paardeneigenaren voorzichtig omgaan, 
directe preventie moeten knutten worden geweerd zodat ze geen vanwege de mogelijke giftige eigenschappen. Dat geldt ook voor 
paarden kunnen steken. De paardenhouder kan, door stal en insectenwerende (reuk)stoffen die overigens in de regel geen uren 
weide zoveel mogelijk vrij te houden van mest, een bijdrage standhouden. Niet alle paarden kunnen overal tegen. Citronella 
leveren aan preventie. Zorg er ook voor dat de mesthoop niet te bijvoorbeeld kan eveneens allergische reacties geven. Daarnaast 
dicht bij de paardenstallen ligt. De door de overheid gestimuleerde zweten paarden in de zomer relatief veel waardoor geurstoffen 
natuurlijke vennen en (stilstaande) watertjes in weidegebieden zijn letterlijk van het lichaam druipen.   
zeer aantrekkelijk voor knutten. Er zijn zelfs subsidies beschikbaar 
om zo'n ven op je landgoed te realiseren. Bezint eer je begint. Neutraliseren
Overdag opstallen is in de praktijk een goede methode. De In de meest ideale situatie is het paard ongevoelig voor het steekje 
paarden moeten na zonsondergang worden buitengezet en voor van de Culicoïdes maar hoe bereik je dat bij paarden die allergisch 
zonsopgang weer binnen omdat knutten juist dan veelvuldig in zijn? Ook hier variëren de visies van selectiefokkerij tot het 
zwermen zweven en rondvliegen. De speciale dekens die het bewerkstellingen van immuniteit of neutralisatie van paard-
grootste gedeelte van het paardenlichaam beschermen, werken in vreemde stoffen en/of allergie. Bij IJslanders is de genetische factor 
veel gevallen afdoende, zeker in combinatie met voor insecten dus bewezen. Wetenschappers nemen aan dat in andere paarden-
werende geurstoffen. Maar ook hier zit een addertje onder het gras rassen eveneens een genetische factor is. Selectiefokkerij, dat wil 
want het is zeer onnatuurlijk om paarden in de zomer een deken zeggen dat de fokker hengsten en merries combineert waarbij -in 
op te leggen. Volgens velen in de winter ook, maar dat is een ander dit geval- SME niet aan veulens wordt doorgegeven, zit wat betreft 
onderwerp. Aangezien het merendeel van de dekens uit zomereczeem in een zeer prematuur stadium. Er is nauwelijks 
synthetische stoffen is vervaardigd, kan de temperatuur tussen informatie beschikbaar. Is SME in die zin erfelijk? Zo ja, welke 
deken en paardenlichaam hoog oplopen, met name als de zon er hengsten en merries zijn dan drager van SME? Welke en hoeveel 
de hele dag opstaat. Volgens fabrikanten waarborgen de kleine genen zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van de allergische 
gaatjes in de dekens doorluchting maar dat is de vraag omdat in reactie?  In gesloten stamboeken, zoals het Friesch Paarden-
diezelfde kleine gaatjes de lucht kan stilstaan waardoor er een Stamboek, moet over selectiefokkerij goed worden nagedacht. Het 
isolerende werking optreedt. Onderzoek naar dit fenomeen is er uitsluiten van paarden in de fokkerij kan de genetische basis van de 
nooit geweest dus de bewering kan niet worden gestaafd maar de gehele Friese paardenpopulatie nog smaller maken dan deze nu is. 
praktijk wees uit dat bij paarden, die een succesvolle behandeling De inteeltproblematiek in het Fries paardenstamboek is namelijk 
tegen zomereczeem doorliepen en waarbij de dekens werden groot. In andere gesloten stam-boeken kan het een rol gaan spelen 
verwijderd, zich ineens een explosie van andere huidaandoeningen zodra er selectief maar wel in dezelfde hoeveelheden wordt gefokt.
openbaarde, zoals schimmels en/of parasieten. Die aandoeningen Ook achter het onderwerp 'immuniteit' moet een groot 
zijn door dierenartsen (h)erkend. Kennelijk vormde het klimaat vraagteken worden gezet. We weten niet waarom het ene paard 
tussen vliegendeken en paardenlichaam een broeinest voor gevoelig voor de muggensteekjes is en de andere niet, laat staan 

dat er bekend is hoe alsnog immuniteit, bijvoorbeeld door vaccins, 
kan worden verkregen. Blijft over: neutralisatie van de door de 
muggen uitgescheiden stof en/of de allergie bij het paard. 
Vooralsnog zijn er in Nederland twee producten tegen SME die 
in dubbelblind onderzoeken door het Departement 
Gezondheidszorg Paard (Faculteit Diergeneeskunde Utrecht) zijn 
getest. Van beide zijn in wetenschappelijke media artikelen over 
bevindingen en resultaten gepubliceerd. Eén van die producten 
richt zich op voornoemde neutralisatie in het paardenlichaam, 
de andere is een curatief middel. Van beide producten waren 
de conclusies redelijk tot goed. 

Missie
Plantengeneticus en paardenliefhebber Arie van der Windt zag hoe 
Friese paarden aan SME leden. In de plantenbusiness is groot-
schalig onderzoek naar genetica en verervende ziekten en/of 
gevoeligheden gemeengoed. Er zijn onder andere voor planten 
positieve resistenties tegen schimmels ontwikkeld. Het heeft Van 
der Windt altijd verbaasd dat er geen of nauwelijks 'kruis-
bestuiving' tussen geneeskunde voor planten enerzijds en humane 
of veterinaire geneeskunde anderzijds is. Van der Windt ging op 
zoek naar stoffen (vitaminen en polypeptides) die de invloed van 
de steekjes zouden kunnen neutraliseren en verwerkte die in twee 
voedingssupplementen: in zonnebloemolie en poeder. Nadat 
paarden in zijn directe omgeving met succes waren behandeld, 
spreidde zijn proefondervindelijk onderzoek zich als een olievlek 
uit. Er werden zelfs ten dode opgeschreven paarden met SME 
opgekocht. Totaal heeft Van der Windt zo'n kleine tweehonderd 
paarden behandeld voordat het product, dat later de naam Hippo-
Ex-Cema kreeg, in onderzoek bij de Faculteit werd genomen. 
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Bij de eerste zonnestralen in februari zie je ze al in zwermen zweven: kleine muggentjes 
boven water, onder bomen of rond de mesthoop. In Nederland en België zijn bij 
paardenhouders twee soorten gevreesd. Paarden en pony's kunnen namelijk een allergische 
reactie ontwikkelen op de steekjes van de Culicoïdes obsoletus en in mindere mate op die van 
de Culicoïdes publicari. Die allergische reactie ontaardt in staart- en maneneczeem (SME) dat 
ook wel zomereczeem wordt genoemd. Over het hoe en waarom van deze huidaandoening 
breekt menig wetenschapper het hoofd. 
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Aanvankelijk waren er in het begin kinderziektes, zoals de eenmaal daags bij het voer of op een snee brood aan het paard 
constatering dat hengstige merries een iets hogere dosering nodig worden verstrekt. Volgens Fidavet zijn de klinische verschijnselen 
hebben en het oplossen van een stofje in vochtig poeder. Voor van de allergie op de steek van een Culicoïdes een gevolg van de 
Van der Windt, woonachtig in Groningen, werd het een missie. binding van IgE aan mastcellen wat leidt tot degranulatie (het 
Hij reed duizenden kilometers om alle vragen van betrokken afgeven van bepaald, in granulen ofwel blaasjes verpakte stoffen 
paardeneigenaren te beantwoorden. De ervaringen gebruikte hij door een cel naar de omgeving rondom de cel waardoor een 
voor de optimalisatie van het product. Tweemaal werd Hippo- specifiek proces op gang komt, red.). Er zouden dan histamine en 
Ex-Cema door het Departement onder handen genomen. andere ontstekingsmediatoren vrijkomen die op hun beurt jeuk 
Na de eerste keer in 2008 was de uitslag teleurstellend. Niemand en eventueel ontstekingen veroorzaken. In Cavalesse zit nicotina-
weet waarom maar de mensen die zich in WSH Horse Health mide, een natuurlijke stof die een belangrijke rol bij de celadem-
Products rond Van der Windt hadden verzameld, geloofden in haling speelt. Na de muggensteek worden immunocellen over-
Hippo-Ex-Cema en besloten in 2009 het supplement een tweede actief. Er ontstaat een ontsteking waardoor de energiekringloop 
keer aan te bieden. Het onderzoek beschrijft onder andere de uit balans raakt. Nicotinamidesupplementen zouden de oor-
weersomstandigheden in mei, juni en juli 2009. Die waren spronkelijk afweerwerking ondersteunen, in balans houden en 
schitterend voor de mugjes en heel slecht voor SME-gevoelige de histamineaanmaak alsook afgifte remmen. 
paarden. 'Sommige paarden waren er dramatisch aan toe', zegt het 
rapport. De groep die (anoniem) Hippo Ex-Cema toegediend had Homeopathie
gekregen, bleek na een maand al sterk verbeterd. Wonden waren Dierenarts Liesbeth Ellinger van het Homeopatisch Artsen- en 
gesloten, de jeuk aanzienlijk afgenomen. Over de achtergrond van Dierenartsencentrum Centaurea in Apeldoorn krijgt menigmaal 
de werking is het Departement voorzichtig: 'Mogelijk moduleert SME-paarden aangeboden. In de reguliere geneeskunde wordt 
het voedingssupplement de overgevoelige reactie op de steekjes homeopathie geregeld als kwakzalverij afgeschilderd. Dat komt 
van de Culicoïdes maar het kan niet worden uitgesloten dat het onder andere door het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek 
paardenlichaam na het innemen van de supplementen naar resultaten. Homeopathie gaat uit van de eigen kracht van het 
onaantrekkelijk voor de muggen is.' Van der Windt ontwikkelde lichaam en is zeer individueel gericht. Dat laatste is lastig in 
nog meer producten waaronder Hippo-Itch-Care, dat de jeuk op wetenschappelijk onderzoek omdat data worden verkregen door 
de huid moet stillen en kan worden aangewend in die eerste dagen uniforme groepen -in dit geval SME-paarden- met elkaar te 
dat er met Hippo-Ex-Cema wordt gestart. Het voedingssupple- vergelijken. De ene groep krijgt placebo's, de andere de medi-
ment is alleen bij dierenartsen verkrijgbaar omdat WSH Horse cijnen maar niemand weet welk paard wat krijgt. Slechts de 
Health Products vindt dat andere huidaandoeningen moeten uitslagen tellen. Daarnaast staan klachten volgens de homeo-
worden uitgesloten. patische filosofie nooit alleen maar moeten fysieke en mentale 

kenmerken van een paard in zijn totaliteit worden beoordeeld.  
Zalf
Het tweede, door het Departement Gezondheidszorg Paard Voeding
geteste middel, is een zalf. Kees Beukelman, Bart Halkes en Bert De ervaringen van Ellinger met de verstoorde bloedsuikerspiegel 
van de Berg zijn farmacognosten (wetenschappers die bij paarden worden door veterinair adviseur Annette van Weezel 
geneesmiddelen van natuurlijke herkomst bestuderen, red.) en Errens gedeeld. Van Weezel Errens ontwikkelde onder de naam 
hebben een laboratorium in de Faculteit Diergeneeskunde. Zij Equilin voedingssupplementen voor paarden en pony's. Ze zijn 
worden bijgestaan door ing. Esther Pellemans. Samen met een ontworpen om de meest gemaakte voedingsfouten te helpen 
driekoppig sales & marketing team hebben zij ook een bedrijf: corrigeren. Ze onderwierp zowel EquilinBasic, dat in september 
Phytotreat. Op dit moment vervaardigen zij drie producten voor 2008 tijdens Horse Event werd geïntroduceerd, als EquilinMotion 
dieren waaronder Phytotreat Summer Excema Ointment, aan pilot onderzoeken. EquilinMotion is bedoeld voor paarden 
afgekort PT-SEO. Een vierde, een mokzalf voor paarden, wordt met bewegingsproblemen. Voor paarden en pony's met een 
 in april 2011 op de markt gebracht.  In de huidzalf voor de verstoord immuunsysteem, zoals bij SME, stelde Van Weezel 
behandeling van SME-plekken zitten bestanddelen die van Errens het voedingssupplement EquilinIMMUNO samen. 
oorsprong plantaardig zijn. Ze ondersteunen het immuunsysteem Daarin zitten ingrediënten en stoffen die samen de stofwisseling 
en versnellen het natuurlijk herstel van de huid. In de zalf zitten en het immuunsysteem van het paard herstellen en ondersteunen. 
geen corticosteroïden. De resultaten uit het dubbelblind Zo zou brandnetel het lichaam reinigen, ondersteunen Echinacea 
onderzoek luiden deels als volgt: 'Het dagelijks smeren van een zalf en vitamine C het immuunsysteem evenals organisch zink, 
geneest SME niet, maar het gebruik van de fytogene zalf (PT- reguleert probiotica de stofwisseling, hebben Omega 3 (DHA en 
SEO, red.) leidde tot een afname van het ongemak dat paarden EPA) en MSM een ontstekingsremmende werking, helpt 
ondervonden ten gevolge van hun laesies, zoals beoordeeld door magnesium te ontspannen en biedt mogelijk een positieve 
de eigenaar.' werking op de suikerstofwisseling en werkt vitamine E 

beschermend bij weefselschade. Volgens Van Weezel Errens bleek 
Nicotinamide het voedings-supplement EquilinIMMUNO meer resultaten te 
In België resideert Janssen Animal Health dat sinds 2009 onder scoren dan aanvankelijk werd beoogd: 'Wat opviel is dat bij 
het dochterbedrijf Fidavet een voedingssupplement op de markt paarden met ernstige SME-klachten de manenkam erg hard en 
heeft gebracht. Cavalesse is niet voor onderzoek aan een gespannen aanvoelde. Zodra EquiIMMUNO werd gevoerd, 
universiteit aangeboden maar volgens woordvoerster Catherine voelde de manenkam na verloop van tijd zachter en soepeler aan. 
De Muelenaere is het supplement wel aan verscheidene studies De paarden hadden minder last. De eigenaren vonden dat hun 
onderworpen en gedurende zes tot dertien maanden bij zo'n paarden beter in hun vel zaten. Ze waren meer ontspannen en 
honderd paarden en pony's getest. Zeventig tot tachtig procent koeler in het hoofd. Ook het uithoudingsvermogen bleek 
van de eigenaren was volgens De Muelenaere tevreden. Het verbeterd. Te rijke foerage, zowel kracht- als ruwvoer, is de grote 
voedingssupplement kan in water worden opgelost en moet boosdoener bij paarden die aan SME lijden. Dat dan de sobere 

rassen de meeste problemen ondervinden is een logisch gevolg', eigenschappen zoals shampoos met Theeboomolie (Tea Tree). 
vindt Van Weezel Errens. Door het te eiwit- en suikerrijke voer Theeboomolie heeft een antiseptische werking.  
ontwikkelen veel paarden insulineresistentie en andere 
stofwisselingsproblemen wat de allergie op de steekjes van de 
Culicoïdes meer kansen geeft.'Onze weilanden zijn in feite oude 
koeienweides met gras dat is gekweekt voor dieren die 45 liter 
melk per dag moeten geven. Die zijn niet geschikt voor paarden en 
zeker niet voor paarden en pony's die in de regel niet meer dan een 
uurtje per dag in de rijpiste rondhobbelen. Daarnaast zijn de 
landbouwgronden uitgeput en dat leidt tot mineralentekorten in 
gras en hooi. Paarden met staart- en maneneczeem moeten van het 
krachtvoer en te rijk gras worden gehaald. Onder paardenhouders 
bestaat een groot misverstand over de energie die het paard uit 
krachtvoer zou moeten halen om goed te kunnen presteren. 
Energie om te kunnen werken haalt het paard van origine uit 
ruwvoer in de vorm van vrije vetzuren. En wat doen wij? We geven 
ze veel suikers en koolhydraten waardoor allerlei fysieke klachten 
kunnen ontstaan en/of bevorderd, waaronder SME.' 

Verzorgde paarden
Paarden en pony's die regelmatig in de hand komen en een 
poetsbeurt krijgen, worden tegelijkertijd op wondjes en schuur-
plekken gecontroleerd. 'Hoe eerder je er bij bent, hoe beter het is', 
zegt Annette van Weezel Errens van Equilin. 'Bij paarden die goed 
worden verzorgd, verlopen de klachten van staart- en manen-
eczeem minder heftig dan bij paarden en pony's die het land 
worden ingestuurd en waar in geen dagen of weken naar wordt 
omgekeken.' NML Health is dezelfde mening toegedaan en 
beveelt Drainage Compositum aan om het paardenlichaam van 
afvalstoffen te ontdoen omdat 'een schoon lichaam minder heftig 
op allergische prikkels reageert'. In de handel zijn verschillende 
shampoos voor paarden verkrijgbaar met verzachtende of helende 

In het kader van de professionalisering van het AVS PR beleid is er Centraal in deze campagne zullen een aantal stoeterijen staan, 
voor een select aantal fokkers de mogelijkheid om deel te nemen liefst met een verscheidenheid aan gebruik en fokrichting. Per 
aan een exclusief sponsorpakket ter promotie van het Arabische stoeterij zal een markante 60 x 80 cm vinyl poster worden 
Volbloedpaard in Nederland opgehangen in de AVS PR stand, als onderdeel van een galerij die 

in zijn geheel de veelzijdigheid van het Arabische Volbloedpaard  
zal benadrukken. Op deze poster zal tevens het logo en de naam Het AVS bestuur is van plan om per 1-7- 2011 de PR een nieuwe 
van de desbetreffende stoeterij prijken. Daarnaast zal dezelfde impuls te geven. Hierbij 
poster worden verkocht in een kleiner formaat aan geïnteresseerde hoort een professioneel 
bezoekers en zullen deze posters als foto's worden verwerkt in een ingerichte stand, met 
nieuwe PR brochure waarvan er ca. 1000 per jaar zullen worden representatief materiaal 
weggegeven waarin de desbetreffende stoeterijen nogmaals met welke de kwaliteit en de 
naam en toenaam zal worden vermeld.veelzijdigheid van het 
 Arabische Volbloedpaard 

benadrukken, t.b.v. Dit project, wat drie jaar lang de PR lading moet dekken, zal 
beurzen en andere neerkomen op een sponsoring van € 250,- ex BTW per jaar, voor 
paardenevenementen. Er is een periode van 3 jaar, zijnde € 750,- in één keer te voldoen. Na 
een PR plan ontwikkeld deze periode van 3 jaar, zal om voortzetting gevraagd worden aan 
dat het mes aan twee de huidige deelnemers en bij uitvallers naar nieuwe sponsors 
kanten laat snijden, zowel worden gezocht.
voor de promotie van het Indien u als fokker geïnteresseerd bent in dit project en wilt 
Arabische Volbloedpaard deelnemen, met ingang van PR seizoen 1-7-2011, dan vindt u op 
in Nederland als voor een onze website een formulier welke u in kunt vullen, en op kan 
aantal individuele fokkers sturen of  faxen naar het stamboekkantoor t.a.v. AVS PR.
van Arabische Voor andere vragen of uitgebreider informatie kunt u te allen tijde 
Volbloedpaarden. de afdeling PR van het AVS bellen via telefoonnummer 
 0652502303.
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Aanvankelijk waren er in het begin kinderziektes, zoals de eenmaal daags bij het voer of op een snee brood aan het paard 
constatering dat hengstige merries een iets hogere dosering nodig worden verstrekt. Volgens Fidavet zijn de klinische verschijnselen 
hebben en het oplossen van een stofje in vochtig poeder. Voor van de allergie op de steek van een Culicoïdes een gevolg van de 
Van der Windt, woonachtig in Groningen, werd het een missie. binding van IgE aan mastcellen wat leidt tot degranulatie (het 
Hij reed duizenden kilometers om alle vragen van betrokken afgeven van bepaald, in granulen ofwel blaasjes verpakte stoffen 
paardeneigenaren te beantwoorden. De ervaringen gebruikte hij door een cel naar de omgeving rondom de cel waardoor een 
voor de optimalisatie van het product. Tweemaal werd Hippo- specifiek proces op gang komt, red.). Er zouden dan histamine en 
Ex-Cema door het Departement onder handen genomen. andere ontstekingsmediatoren vrijkomen die op hun beurt jeuk 
Na de eerste keer in 2008 was de uitslag teleurstellend. Niemand en eventueel ontstekingen veroorzaken. In Cavalesse zit nicotina-
weet waarom maar de mensen die zich in WSH Horse Health mide, een natuurlijke stof die een belangrijke rol bij de celadem-
Products rond Van der Windt hadden verzameld, geloofden in haling speelt. Na de muggensteek worden immunocellen over-
Hippo-Ex-Cema en besloten in 2009 het supplement een tweede actief. Er ontstaat een ontsteking waardoor de energiekringloop 
keer aan te bieden. Het onderzoek beschrijft onder andere de uit balans raakt. Nicotinamidesupplementen zouden de oor-
weersomstandigheden in mei, juni en juli 2009. Die waren spronkelijk afweerwerking ondersteunen, in balans houden en 
schitterend voor de mugjes en heel slecht voor SME-gevoelige de histamineaanmaak alsook afgifte remmen. 
paarden. 'Sommige paarden waren er dramatisch aan toe', zegt het 
rapport. De groep die (anoniem) Hippo Ex-Cema toegediend had Homeopathie
gekregen, bleek na een maand al sterk verbeterd. Wonden waren Dierenarts Liesbeth Ellinger van het Homeopatisch Artsen- en 
gesloten, de jeuk aanzienlijk afgenomen. Over de achtergrond van Dierenartsencentrum Centaurea in Apeldoorn krijgt menigmaal 
de werking is het Departement voorzichtig: 'Mogelijk moduleert SME-paarden aangeboden. In de reguliere geneeskunde wordt 
het voedingssupplement de overgevoelige reactie op de steekjes homeopathie geregeld als kwakzalverij afgeschilderd. Dat komt 
van de Culicoïdes maar het kan niet worden uitgesloten dat het onder andere door het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek 
paardenlichaam na het innemen van de supplementen naar resultaten. Homeopathie gaat uit van de eigen kracht van het 
onaantrekkelijk voor de muggen is.' Van der Windt ontwikkelde lichaam en is zeer individueel gericht. Dat laatste is lastig in 
nog meer producten waaronder Hippo-Itch-Care, dat de jeuk op wetenschappelijk onderzoek omdat data worden verkregen door 
de huid moet stillen en kan worden aangewend in die eerste dagen uniforme groepen -in dit geval SME-paarden- met elkaar te 
dat er met Hippo-Ex-Cema wordt gestart. Het voedingssupple- vergelijken. De ene groep krijgt placebo's, de andere de medi-
ment is alleen bij dierenartsen verkrijgbaar omdat WSH Horse cijnen maar niemand weet welk paard wat krijgt. Slechts de 
Health Products vindt dat andere huidaandoeningen moeten uitslagen tellen. Daarnaast staan klachten volgens de homeo-
worden uitgesloten. patische filosofie nooit alleen maar moeten fysieke en mentale 

kenmerken van een paard in zijn totaliteit worden beoordeeld.  
Zalf
Het tweede, door het Departement Gezondheidszorg Paard Voeding
geteste middel, is een zalf. Kees Beukelman, Bart Halkes en Bert De ervaringen van Ellinger met de verstoorde bloedsuikerspiegel 
van de Berg zijn farmacognosten (wetenschappers die bij paarden worden door veterinair adviseur Annette van Weezel 
geneesmiddelen van natuurlijke herkomst bestuderen, red.) en Errens gedeeld. Van Weezel Errens ontwikkelde onder de naam 
hebben een laboratorium in de Faculteit Diergeneeskunde. Zij Equilin voedingssupplementen voor paarden en pony's. Ze zijn 
worden bijgestaan door ing. Esther Pellemans. Samen met een ontworpen om de meest gemaakte voedingsfouten te helpen 
driekoppig sales & marketing team hebben zij ook een bedrijf: corrigeren. Ze onderwierp zowel EquilinBasic, dat in september 
Phytotreat. Op dit moment vervaardigen zij drie producten voor 2008 tijdens Horse Event werd geïntroduceerd, als EquilinMotion 
dieren waaronder Phytotreat Summer Excema Ointment, aan pilot onderzoeken. EquilinMotion is bedoeld voor paarden 
afgekort PT-SEO. Een vierde, een mokzalf voor paarden, wordt met bewegingsproblemen. Voor paarden en pony's met een 
 in april 2011 op de markt gebracht.  In de huidzalf voor de verstoord immuunsysteem, zoals bij SME, stelde Van Weezel 
behandeling van SME-plekken zitten bestanddelen die van Errens het voedingssupplement EquilinIMMUNO samen. 
oorsprong plantaardig zijn. Ze ondersteunen het immuunsysteem Daarin zitten ingrediënten en stoffen die samen de stofwisseling 
en versnellen het natuurlijk herstel van de huid. In de zalf zitten en het immuunsysteem van het paard herstellen en ondersteunen. 
geen corticosteroïden. De resultaten uit het dubbelblind Zo zou brandnetel het lichaam reinigen, ondersteunen Echinacea 
onderzoek luiden deels als volgt: 'Het dagelijks smeren van een zalf en vitamine C het immuunsysteem evenals organisch zink, 
geneest SME niet, maar het gebruik van de fytogene zalf (PT- reguleert probiotica de stofwisseling, hebben Omega 3 (DHA en 
SEO, red.) leidde tot een afname van het ongemak dat paarden EPA) en MSM een ontstekingsremmende werking, helpt 
ondervonden ten gevolge van hun laesies, zoals beoordeeld door magnesium te ontspannen en biedt mogelijk een positieve 
de eigenaar.' werking op de suikerstofwisseling en werkt vitamine E 

beschermend bij weefselschade. Volgens Van Weezel Errens bleek 
Nicotinamide het voedings-supplement EquilinIMMUNO meer resultaten te 
In België resideert Janssen Animal Health dat sinds 2009 onder scoren dan aanvankelijk werd beoogd: 'Wat opviel is dat bij 
het dochterbedrijf Fidavet een voedingssupplement op de markt paarden met ernstige SME-klachten de manenkam erg hard en 
heeft gebracht. Cavalesse is niet voor onderzoek aan een gespannen aanvoelde. Zodra EquiIMMUNO werd gevoerd, 
universiteit aangeboden maar volgens woordvoerster Catherine voelde de manenkam na verloop van tijd zachter en soepeler aan. 
De Muelenaere is het supplement wel aan verscheidene studies De paarden hadden minder last. De eigenaren vonden dat hun 
onderworpen en gedurende zes tot dertien maanden bij zo'n paarden beter in hun vel zaten. Ze waren meer ontspannen en 
honderd paarden en pony's getest. Zeventig tot tachtig procent koeler in het hoofd. Ook het uithoudingsvermogen bleek 
van de eigenaren was volgens De Muelenaere tevreden. Het verbeterd. Te rijke foerage, zowel kracht- als ruwvoer, is de grote 
voedingssupplement kan in water worden opgelost en moet boosdoener bij paarden die aan SME lijden. Dat dan de sobere 

rassen de meeste problemen ondervinden is een logisch gevolg', eigenschappen zoals shampoos met Theeboomolie (Tea Tree). 
vindt Van Weezel Errens. Door het te eiwit- en suikerrijke voer Theeboomolie heeft een antiseptische werking.  
ontwikkelen veel paarden insulineresistentie en andere 
stofwisselingsproblemen wat de allergie op de steekjes van de 
Culicoïdes meer kansen geeft.'Onze weilanden zijn in feite oude 
koeienweides met gras dat is gekweekt voor dieren die 45 liter 
melk per dag moeten geven. Die zijn niet geschikt voor paarden en 
zeker niet voor paarden en pony's die in de regel niet meer dan een 
uurtje per dag in de rijpiste rondhobbelen. Daarnaast zijn de 
landbouwgronden uitgeput en dat leidt tot mineralentekorten in 
gras en hooi. Paarden met staart- en maneneczeem moeten van het 
krachtvoer en te rijk gras worden gehaald. Onder paardenhouders 
bestaat een groot misverstand over de energie die het paard uit 
krachtvoer zou moeten halen om goed te kunnen presteren. 
Energie om te kunnen werken haalt het paard van origine uit 
ruwvoer in de vorm van vrije vetzuren. En wat doen wij? We geven 
ze veel suikers en koolhydraten waardoor allerlei fysieke klachten 
kunnen ontstaan en/of bevorderd, waaronder SME.' 

Verzorgde paarden
Paarden en pony's die regelmatig in de hand komen en een 
poetsbeurt krijgen, worden tegelijkertijd op wondjes en schuur-
plekken gecontroleerd. 'Hoe eerder je er bij bent, hoe beter het is', 
zegt Annette van Weezel Errens van Equilin. 'Bij paarden die goed 
worden verzorgd, verlopen de klachten van staart- en manen-
eczeem minder heftig dan bij paarden en pony's die het land 
worden ingestuurd en waar in geen dagen of weken naar wordt 
omgekeken.' NML Health is dezelfde mening toegedaan en 
beveelt Drainage Compositum aan om het paardenlichaam van 
afvalstoffen te ontdoen omdat 'een schoon lichaam minder heftig 
op allergische prikkels reageert'. In de handel zijn verschillende 
shampoos voor paarden verkrijgbaar met verzachtende of helende 

In het kader van de professionalisering van het AVS PR beleid is er Centraal in deze campagne zullen een aantal stoeterijen staan, 
voor een select aantal fokkers de mogelijkheid om deel te nemen liefst met een verscheidenheid aan gebruik en fokrichting. Per 
aan een exclusief sponsorpakket ter promotie van het Arabische stoeterij zal een markante 60 x 80 cm vinyl poster worden 
Volbloedpaard in Nederland opgehangen in de AVS PR stand, als onderdeel van een galerij die 

in zijn geheel de veelzijdigheid van het Arabische Volbloedpaard  
zal benadrukken. Op deze poster zal tevens het logo en de naam Het AVS bestuur is van plan om per 1-7- 2011 de PR een nieuwe 
van de desbetreffende stoeterij prijken. Daarnaast zal dezelfde impuls te geven. Hierbij 
poster worden verkocht in een kleiner formaat aan geïnteresseerde hoort een professioneel 
bezoekers en zullen deze posters als foto's worden verwerkt in een ingerichte stand, met 
nieuwe PR brochure waarvan er ca. 1000 per jaar zullen worden representatief materiaal 
weggegeven waarin de desbetreffende stoeterijen nogmaals met welke de kwaliteit en de 
naam en toenaam zal worden vermeld.veelzijdigheid van het 
 Arabische Volbloedpaard 

benadrukken, t.b.v. Dit project, wat drie jaar lang de PR lading moet dekken, zal 
beurzen en andere neerkomen op een sponsoring van € 250,- ex BTW per jaar, voor 
paardenevenementen. Er is een periode van 3 jaar, zijnde € 750,- in één keer te voldoen. Na 
een PR plan ontwikkeld deze periode van 3 jaar, zal om voortzetting gevraagd worden aan 
dat het mes aan twee de huidige deelnemers en bij uitvallers naar nieuwe sponsors 
kanten laat snijden, zowel worden gezocht.
voor de promotie van het Indien u als fokker geïnteresseerd bent in dit project en wilt 
Arabische Volbloedpaard deelnemen, met ingang van PR seizoen 1-7-2011, dan vindt u op 
in Nederland als voor een onze website een formulier welke u in kunt vullen, en op kan 
aantal individuele fokkers sturen of  faxen naar het stamboekkantoor t.a.v. AVS PR.
van Arabische Voor andere vragen of uitgebreider informatie kunt u te allen tijde 
Volbloedpaarden. de afdeling PR van het AVS bellen via telefoonnummer 
 0652502303.
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Op het National Championship in 2010 werd de WAHO Trofee uitgereikt aan de merrie Yakima 
(Nizjni x Yakouta II v.Podsnejnik) van Forelock's Arabians. Dit vanwege haar bijzondere 
prestaties binnen de fokkerij. Met het winnen van diverse kampioenschappen en ook nog eens 
de titel “Best gefokt Arabisch volbloed van Nederland” vielen de paarden van de familie Kuijf 
toch al op. Een mooi moment om deze gedreven fokkers eens een bezoekje te brengen.

IN GESPREK MET:

MIJNHEER EN MEVROUW KUIJF

Luut & Hennie Schutrups met Rigona

Door: Marian v.d. Meulen

Nu zal ik niet net doen alsof het voor het eerst was, ze 
wonen redelijk dichtbij en mijn partner en ik gaan er 
graag naar toe om, natuurlijk, veulentjes te kijken of zo 
maar voor de gezelligheid.  Ik wist dus wel het een en 
ander maar gedurende het gesprek werd me pas echt 
duidelijk hoeveel er te vertellen valt na bijna 40 jaar 
fokkerij.

De eerste viervoeter waarmee de familie Kuijf kennis-
maakte was een Shetlandpony, “Die kwam er voor de 
kinderen toen we de boerderij gekocht hadden in '69” 
verteld mijnheer Kuijf. “Dat was toch zo'n lief beest, de 
kinderen konden er alles mee” laat mevrouw Kuijf weten. 
De kinderen werden groter en er kwamen grotere pony's 
bij. “Op een gegeven moment hadden we een Welsh B 
merrie en we besloten voor de aardigheid een veulentje 
te fokken” gaat mijnheer Kuijf verder. “We dekte haar bij 
de Arabische Volbloedhengst Nagasaki (Sacudir x 
Nevisca v.Tabal), er kwam een prachtig merrieveulen uit 
die combinatie. Dat wisten we toen niet hoor, we hadden 
er nauwelijks verstand van, maar wij vonden haar zelf 

mijnheer Kuijf, die al een hele duidelijke mening had wat hij graag heel apart en besloten ermee naar een keuring te gaan. Tot onze 
zag bij een paard. Het moest atletisch zijn met uitstraling, een grote verbazing werd zij kampioen en er was meteen belangstelling 
mooi oog en, misschien wel het belangrijkste, goede bewegingen. voor, iemand wilde 800 gulden geven, dat was toch echt geld in die 
Dat vond hij in Wemeldinge. “Er was maar één probleem, hij tijd. Maar wij waren zo blij als malle Pietje en wilde haar absoluut 
wilde niks verkopen”, knipoogt mijnheer Kuijf. “Dus heb ik tegen niet kwijt. Uiteindelijk hebben we haar toch nog verkocht, drie 
hem gezegd dat hij me moest bellen als hij van gedachte zou maanden daarna, voor 1.250 gulden. Achteraf gezien was het 
veranderen. Dit gebeurde nog vrij snel, zijn vrouw was zeer natuurlijk puur toeval en geluk”.
astmatisch en bleek allergisch te zijn voor paarden. Hij wilde 

Hiermee was de belangstelling voor de fokkerij was gewekt én voor daarom minderen met de paarden en bood Nesmejana (Arax x 
het Arabische paard. Er werd besloten op zoek te gaan naar een Nevidimka v.Knippel) en Skala (Kankan x Statuja) aan”. Eigenlijk 
goede merrie, maar dat viel nog niet mee. Zoon Aad die hadden mijnheer en mevrouw Kuijf hun oog op Nezabudka (Arax 
ondertussen ook is aangeschoven haakt in, “in die tijd waren er x Napersnitza v.Pomeranets) laten vallen maar ze waren ook erg 
bijna geen Arabische Volbloeden in Nederland, zelfs een halfbloed gelukkig met Nesmejana. Merrie Skala ging naar de broer van 
was lastig aan te komen. Iedere vrijdag als de post werd gebracht, mevrouw Kuijf die ook enthousiast was geworden over het ras. 
werd als eerste “De Hoefslag” ertussen uitgevist om te kijken of er Dit was in '72. Het jaar daarop konden ze alsnog Nezabudka 
eentje in stond. Was dat het geval dan moest je direct bellen en kopen. “Wij kochten de paarden omdat ze ons aanspraken, maar 
langsgaan, anders was het paard alweer verkocht”. dat we zulke goede merries kochten wisten we niet”, blikt 

mevrouw Kuijf terug. “Wij hadden ons nog niet zo verdiept in 
Arax bloedlijnen en het zou pas later blijken dat Arax zulke fijne 
Intussen ging de familie Kuijf ook op zoek naar fokkers van fokmerries gaf”. “Er is zelfs nog een delegatie van het Poolse 
Arabische Volbloeden, als ze er weer één ontdekt hadden gingen ze stamboek op visite geweest”, voegt mijnheer Kuijf daar aan toe. 
langs voor een praatje in de hoop een mooie Volbloed te kunnen “Dat was in '79, we hadden net Plutovka gekocht en dus drie 
kopen. Zo kwamen ze ook in Wemeldinge terecht bij de heer van merries van Arax, dat vonden ze toch zo bijzonder dat ze dat graag 
der Weele, van zijn paarden waren ze erg onder de indruk. Vooral wilde zien”. 
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Op een stormachtige zaterdagmiddag in februari opende 
Klarenbeek Arabians als eerste Nederlandse stoeterij hun 
deuren voor een Open Dag met een nakomelingen-
presentatie en een introductie van de dekhengsten 
voor seizoen 2011.
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jaar van Klarenbeek Arabians. Er werd begonnen met een Door Sally Henshaw
aantal jaarlingmerries uit 2010. Celina, een mooie zilvergrijze 
dochter van de Straight-Egyptian Event Lanaken winnaar De opening van deze dag werd ingeluid met de eervolle fokgroep-
Haytham Albadeia (Simeon Sharav x Galagel Albadeia) presentatie van de twintig jaar jonge stammerrie Premiera (Piechur 
die in 2009 aan Klarenbeek geleased is geweest door x Premia by Palas) en haar nakomelingen. Bijzondere aandacht 
het Egyptische ECAHO jurylid  Dr. Nasr Marei. Moeder was er daarbij voor de succesvolle fokmerrie Precious van vader 
van deze jaarling-merrie is de prachtige Pesal-dochter Ciarka. Gazal Al Shaqab. Zij heeft inmiddels twee prachtige nakome-
Het is een goede combinatie gebleken die Klarenbeek zal lingen heeft gegeven, de driejarige 
herhalen.Als tweede werd Joumana gepresenteerd. Zij is van Aja Marajj dochter Piarella, als veulen 
Justified uit een Kubinec-dochter. Zij werd bijgestaan door een Reserve Kampioene op het EK in 
Ajman Monicione dochter uit Naminah (Nadjhan ibn Piwonia x Moorsele en reserve Kampioene op 
Galilea v.Warandes Plakat)het NK, en haar volle broer Perugino, 
Vervolgens werden de toekomstige fokmerries Faisa en Jaleela een zeer aansprekende en veel-
voorgebracht. Faisa heeft een zeer intessante bloedlijnen van Ali belovende tweejarige hengst. Ook 
Valentino en Khidar. Jaleela van vader Ali Sha El Bri v.El Brillo de Premiera-dochter Piadora werd 
uit een Kubinec-Egyptian-cross heeft ook een boeiende getoond. Deze superbewegende 
stamboom.Afsluiter van de fokgroepen en nakomelingen was de WH Justice dochter was reeds 
presentatie van vier hoogdrachtige dames. Magnums Psymphony Futurity Champion in Hasselt. 
(Magnum Psyche x Vanity Bey v.Bey Shahzon) die drachtig is van Als laatste werd nog een tweejarige 
Abha Qatar, Premiera en Morning Breeze (Ekstern x Morning hengst getoond van Marajj. Premiera zelf is drachtig van “triple-
Light v.Bandos) beiden drachtig van Aja Justified en Jasmina crown-winner” Aja Justified en verwacht haar veulen in maart van 
(Kubinec x Ansata Fay Jamilla) drachtig van Teymur B. Dat dit jaar. Om de show rond Premiera af te ronden werden er nog 
Klarenbeek Arabians zich verheugd op het komende twee merrieveulens geshowd van respectievelijke Premiera-
veulenseizoen laat zich raden! dochters Piadina x Marajj en Prima x Monther Al Nasser.

De tweede  fokgroep concentreerde zich rond de stammerrie 
Klapper op de vuurpijl was de hengstenpresentatie van Tatjana. Nu acht jaar oud, blinkt zij uit in het produceren van 
Klarenbeek Arabians. In Perugino (Marajj x Precious potentiele dekhengsten. Tatjana's vader is de zwarte hengst Arastin 
v.Gazal al Shaqab) zijn nu al de eigenschappen van zijn vader terug (Simeon Sadik x Arina v.Palas) en de prachtige Balatondochter 
te vinden maar ook het terugfokken op Gazal Al Shaqab geeft hem Tabakerka (Balaton x Tanga). Tatjana heeft reeds vier veulens op 
drie wereldkampioenen in zijn stamboom. Tameen, de Ajman de wereld gezet; haar eerste hengstveulen Dubai Pascha was 
Moniscione zoon uit de donkere Tatjana heeft heel veel weg van reserve veulenkampioen in Frankfurt en is later verkocht naar 
zijn vader. Hij is extreem en exotisch qua type een een elegante Belgie. Zijn volle zus Savad Alayl (Arabisch voor “zo zwart als 
beweger. Hij zal dit jaar uitgebreid geshowd worden. de nacht”) is nu drie jaar oud en wordt aangehouden al fokmerrie 

voor Klarenbeek Arabians. Tatjana's zoon Tameen van de De dag werd besloten met de senior hengsten. Beginnend met 
beroemde Ajman Moniscione, die zich boven verwachting de meervoudige showwinaar Hope Ibn Escape (Escape Ibn 
ontwikkeld heeft in zowel type als impressie. Hij zal dit jaar Navarrone x  Sarai Bint Navarrone v.Ansata Sinan) gevolgd 
beperkt ter dekking staan voor de merries van Klarenbeek en tien door Eternal (Ekstern x Elegantka v.Gwizd) en als koning van 
dekkingen voor merries van buiten. Als laatste in deze fokfgroep Klarenbeek gepresenteerd de majestieuze Pesal (Partner x 
werd de prachtige jaarling Tajj van vader Marajj getoond. Hij zal Perforacja by Ernal), meervoudig internationaal kampioen die 

dit jaar geshowd met zijn 19 lentes nog top 5 wist te worden op de jongstleden 
worden in voorberei- Europese Kampioenschappen in 
ding op zijn eerste Moorsele naast zijn zoon Girlan 
dekseizoen in 2012. Bey die de derde plaats veroverde 

bij de senioren hengsten.
Na de lunch in 
authentieke Libanese Deze aangename dag werd 
stijl, begon het besloten met een stalbezoek, 
middagprogramma gezellige onderonsjes en goede 
met de fokproducten gesprekken tussen fokkers en 
van de afgelopen drie bezoekers onderling. 
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Op het National Championship in 2010 werd de WAHO Trofee uitgereikt aan de merrie Yakima 
(Nizjni x Yakouta II v.Podsnejnik) van Forelock's Arabians. Dit vanwege haar bijzondere 
prestaties binnen de fokkerij. Met het winnen van diverse kampioenschappen en ook nog eens 
de titel “Best gefokt Arabisch volbloed van Nederland” vielen de paarden van de familie Kuijf 
toch al op. Een mooi moment om deze gedreven fokkers eens een bezoekje te brengen.

IN GESPREK MET:

MIJNHEER EN MEVROUW KUIJF

Luut & Hennie Schutrups met Rigona

Door: Marian v.d. Meulen

Nu zal ik niet net doen alsof het voor het eerst was, ze 
wonen redelijk dichtbij en mijn partner en ik gaan er 
graag naar toe om, natuurlijk, veulentjes te kijken of zo 
maar voor de gezelligheid.  Ik wist dus wel het een en 
ander maar gedurende het gesprek werd me pas echt 
duidelijk hoeveel er te vertellen valt na bijna 40 jaar 
fokkerij.

De eerste viervoeter waarmee de familie Kuijf kennis-
maakte was een Shetlandpony, “Die kwam er voor de 
kinderen toen we de boerderij gekocht hadden in '69” 
verteld mijnheer Kuijf. “Dat was toch zo'n lief beest, de 
kinderen konden er alles mee” laat mevrouw Kuijf weten. 
De kinderen werden groter en er kwamen grotere pony's 
bij. “Op een gegeven moment hadden we een Welsh B 
merrie en we besloten voor de aardigheid een veulentje 
te fokken” gaat mijnheer Kuijf verder. “We dekte haar bij 
de Arabische Volbloedhengst Nagasaki (Sacudir x 
Nevisca v.Tabal), er kwam een prachtig merrieveulen uit 
die combinatie. Dat wisten we toen niet hoor, we hadden 
er nauwelijks verstand van, maar wij vonden haar zelf 
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Het is een goede combinatie gebleken die Klarenbeek zal lingen heeft gegeven, de driejarige 
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Vervolgens werden de toekomstige fokmerries Faisa en Jaleela een zeer aansprekende en veel-
voorgebracht. Faisa heeft een zeer intessante bloedlijnen van Ali belovende tweejarige hengst. Ook 
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uit een Kubinec-Egyptian-cross heeft ook een boeiende getoond. Deze superbewegende 
stamboom.Afsluiter van de fokgroepen en nakomelingen was de WH Justice dochter was reeds 
presentatie van vier hoogdrachtige dames. Magnums Psymphony Futurity Champion in Hasselt. 
(Magnum Psyche x Vanity Bey v.Bey Shahzon) die drachtig is van Als laatste werd nog een tweejarige 
Abha Qatar, Premiera en Morning Breeze (Ekstern x Morning hengst getoond van Marajj. Premiera zelf is drachtig van “triple-
Light v.Bandos) beiden drachtig van Aja Justified en Jasmina crown-winner” Aja Justified en verwacht haar veulen in maart van 
(Kubinec x Ansata Fay Jamilla) drachtig van Teymur B. Dat dit jaar. Om de show rond Premiera af te ronden werden er nog 
Klarenbeek Arabians zich verheugd op het komende twee merrieveulens geshowd van respectievelijke Premiera-
veulenseizoen laat zich raden! dochters Piadina x Marajj en Prima x Monther Al Nasser.
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Klapper op de vuurpijl was de hengstenpresentatie van Tatjana. Nu acht jaar oud, blinkt zij uit in het produceren van 
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te vinden maar ook het terugfokken op Gazal Al Shaqab geeft hem Tabakerka (Balaton x Tanga). Tatjana heeft reeds vier veulens op 
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Moniscione zoon uit de donkere Tatjana heeft heel veel weg van reserve veulenkampioen in Frankfurt en is later verkocht naar 
zijn vader. Hij is extreem en exotisch qua type een een elegante Belgie. Zijn volle zus Savad Alayl (Arabisch voor “zo zwart als 
beweger. Hij zal dit jaar uitgebreid geshowd worden. de nacht”) is nu drie jaar oud en wordt aangehouden al fokmerrie 
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beperkt ter dekking staan voor de merries van Klarenbeek en tien door Eternal (Ekstern x Elegantka v.Gwizd) en als koning van 
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Met de door de Terskstud gefokte Nesmejana en Nezabudka keuringen wint zij diverse keren haar rubriek en in '78 wordt ze in 
zouden ze veel succes hebben op keuringen, net als met hun Lisse ook nog dagkampioen. 
nakomelingen. Zo behaalde Nesmejana in '73 en in '74 een Nezabudka gooit daar nog eens een schepje bovenop door vijf 
tweede plaats gedurende het Nationaal Kampioenschap in Den maal tot dagkampioen uitgeroepen te worden op een regionale 
Bosch, toen nog Centrale keuring genoemd, in '75 wint zij de keuring. Op de Centrale keuring is zij ook een geduchte 
rubriek senior merries zonder veulen op de CK. Op de regionale tegenstander. Ze wordt vaak uitgebracht en eigenlijk doet ze altijd 

bovenin mee. Tweemaal wordt ze Reservekampioen en in '80 
sleept zij het kampioenschap in de wacht. Nezabudka wordt ook 

een aantal malen internationaal uitgebracht. Zo doet zij in '79 aan 
een Belgische keuring mee waar ze een tweede plaats behaalt, 
achter de bekende merrie Katun. In Parijs wordt zij derde in haar 
rubriek.

Nagasaki
Op het moment van aankoop had Nezabudka een hengstveulen 
aan de voet, toevalligerwijs van Nagasaki waarmee de familie Kuijf 
al goede ervaringen had.
Aan deze Marhaba zouden ze veel plezier beleven, hij deed het erg 
goed op de keuringen en won veel. Hij werd als veulen én als 
driejarige Nationaal Kampioen. Op de hengstenkeuring in '76 
wordt hij goedgekeurd en uitgeroepen tot kampioen van de 
nieuwe jaargang. Het jaar daarop wordt hij weer kampioen op de 
hengstenkeuring, dit keer van de drie- en vierjarigen. Later dat jaar 
zou het Wereldkampioenschap gehouden worden in Parijs en de 
familie Kuijf was erg benieuwd hoe Marhaba het daar zou doen. 
Er waren bleken meer Nederlandse fokkers te zijn die een 
deelname aan het WK zagen zitten en in één lange rij vertrokken 
zeven auto's met achter iedere auto een trailer met paard. 
“Dat was voor ons een heel avontuur, er zat er één bij met een busje 
die niet harder ging dan 60 km p/u. En we wilden perse bij elkaar 
blijven, uiteindelijk hebben we daardoor minstens tien uur over 
gedaan. Maar het was de moeite, Marhaba werd reserve-
kampioen”, vertellen mijnheer en mevrouw Kuijf enthousiast. 
De terugweg zou nog langer duren. “Het bleek dat we in Parijs 
een stempel hadden moeten halen maar dat wisten we niet. Toen 
wilde de Franse douane er ons niet doorlaten, maar helemaal 
terugrijden zag ook niemand van ons zitten, dus daar stonden 
we dan. Tegen de ochtend kwam er een vrachtwagenchauffeur 
naar ons toe, zo'n ruig type. Hij vertelde ons dat we het nog maar 
eens moesten proberen bij de douane maar dan met een bankbiljet 
tussen de papieren, en toen lukte het. Maar ik vertrouwde het niet 

Als kleine hittepetit van net acht jaar oud ben ik, Cara v.d. 
Heijden, begonnen met het verzorgen van een paardje bij de 
familie Kuijf, de toen negenjarige Sedina. Na een tijdje kreeg 
Sedina een veulen en daarna weer één. Mijn verzameling 
verzorgpaarden groeide lekker en daarmee ook de tijd die ik 
doorbracht in de stal van de familie Kuijf. 
Mooie tijden, ik heb de huidige manege gebouwd zien worden, 
wat een luxe. Niet meer overal een stalletje met een paar 
paarden, maar allemaal in één stal. Die ook snel weer te klein 
was, maar gelukkig kan je aanbouwen en uitbouwen en 
bijbouwen…… En als je meneer Kuijf vraagt hoeveel paarden 
hij heeft? Het zijn er altijd 25. 
Na verloop van tijd ben ik op zaterdag en in de vakanties op stal 
gaan werken en na mijn studie kon ik werken op stal mooi 
combineren met een part-time baan als dierenartsassistente. 
Hoewel Adriaan en Hennie zes kinderen hebben, heb ik me 
altijd het zevende kind gevoeld. Adriaan was ook getuige op 
mijn bruiloft, ondanks dat  hij wel even moest wennen aan 
Dennis. Het was een geweldige tijd, met teveel mooie dingen 
om allemaal op te noemen, ik licht er even een paar uit. Het 
optreden op het Hippisch Saluut, de kudde loslopende merries 
met veulens op het CHIO en op CH hoofddorp, hooi bouwen 
en grote schoonmaak in de stallen, kamperen met ons tentje 
naast de stal, beschuit met muisjes, eindeloos veel kopjes thee, 
keuringen in Langenfeld en Lebach en natuurlijk niet te 
vergeten alle edities “Open huis” met weken voorbereiding 
vooraf. 
In 2008 heb ik besloten een lang gekoesterde wens waar te 
maken en ben ik verhuisd naar het oosten van het land, waar ik 
mijn paarden aan huis kan hebben. Een lastige keuze, na 27 jaar 
Forelock's Arabians, maar ik wordt nog dagelijks aan de familie 
herinnerd, in mijn achtertuin lopen twee van hun 
fokproducten, Davidov*D (Ster) en Variant F. 

ZEVENDE KIND

doen, een merrie dekken met haar zoon. Maar toen was het echt de 
trend, alle grote jongens deden het zoals Om El Arab dus leek het 
de normaalste zaak van de wereld”, laat Aad weten.

De Verenigde Staten
Ondertussen worden de Russisch gefokte Arabische volbloeden 
enorm populair in Amerika. Er ontstaat heel veel vraag naar “pure 
Russen” en er breken gouden tijden aan voor fokkers en 
handelaars. “Zo eind jaren '70 was dat, verteld mijnheer Kuijf, 
“Gek gezegd maakte het niet uit hoe een paard eruit zag, als hij 
maar puur Russisch gefokt was”. Volgens Aad Kuijf is dat met 
name te danken aan Howard Kale en Bob Stratmore,” Zij hebben 
die bloedlijnen geïntroduceerd in de VS en enorm gepromoot. 
Daarnaast moeten we vooral niet vergeten hoe belangrijk Rob den 
Hartog is geweest voor Nederland in dat opzicht”.
Met nog vier andere fokkers besluit de familie Kuijf in '79 naar de hoor, de hele weg terug heb ik nog om zitten kijken of ze ons toch 
VS te gaan om reclame te maken voor hun paarden. Zij gaan eerst niet achternakwamen”, lacht mijnheer Kuijf. 
naar de US Nationals, die een week duurt, om daarna een rondreis 

Marhaba was niet de enige nakomeling van Nagasaki waarmee te maken en zo'n acht tot tien fokkers te bezoeken. “Ik had voor 
Forelock's Arabians succes zou hebben. In '74 had Nesmejana het het eerst een foldertje gemaakt om hier en daar af te geven. 
leven geschonken aan een hengstveulen Petja genaamd. Een We twijfelden nog of dat nou wel zin zou hebben maar daar 
opvallend dier met een prachtige confirmatie en veel charme, die kregen we echt reactie op”, herinnert mevrouw Kuijf zich.
met hoge punten Nationaal kampioen werd. Als jaarling pakte hij 

Door deze reis en de advertenties die regelmatig in “The Arabian deze titel opnieuw met opnieuw lovend commentaar, “perfectie is 
Horseworld” worden geplaatst creëert Forelocks Arabians  wat niet van deze aarde maar Petja benadert het”, aldus de jury. 
bekendheid in de VS. Zo komen ze o.a. in contact met Dr. Allen, 
een Canadees die voor verschillende mensen paarden aankoopt. 

De veestapel van de familie Kuijf wordt nog verder uitgebreid met Altijd op zoek naar paarden met een interessante afstamming 
o.a. Yakouta II (Podsnejnik x Nepokornaia v.Arax). Zij staat aan de brengt hij zijn eerste bezoek aan de fam. Kuijf. Er worden twee 
basis van de Y-lijn binnen de fokkerij van Forelocks Arabians en is hengsten aangekocht, Marengo (Marhaba x Yakouta II) en Elrim 
de moeder van Yafit (v.Abakan) en de al eerder genoemde WAHO (Mir x Nezabudka). Deze laatste gaat voor een hele mooie prijs 
trofee winnares Yakima. weg,”Ik had een zwak voor dat hengstje en had hem een paar 
Een andere aanwinst is Mir (Aswan x Metropolia). Mijnheer Kuijf weken daarvoor voor 1.500 gulden gekocht van mijn vader. 
vindt hem in de stallen van Rob den Hartog en raakt erg oen kwam Dr. Allen met zijn klant en die wilde hem per se hebben 
gecharmeerd van hem. Het is een klein hengstje dat iets week in de en ik wilde hem niet kwijt. Uiteindelijk heb ik hem voor 15.000 
rug is maar met een mooi, expressief hoofd en gigantisch veel verkocht, een enorm bedrag voor mij natuurlijk, ik wist niet wat 
allure. In '76 wordt hij goedgekeurd met een tweede premie, ook me overkwam”, roept Aad lachend.
behaald hij dat jaar een tweede plaats bij de vier- en vijfjarige Dr. Allen bemiddelt ook in de verkoop van Petja naar Canada en 
hengsten op het Nationaal Kampioenschap. In combinatie met van Marhaba naar Twin Fir Arabians in de VS. Van deze laatste 
Nezabudka levert hij in '78 Elrim op, een knap hengstveulen dat in wordt in de VS o.a. de hengst Kouros geboren, hij is de vader van 
Parijs het veulenkampioenschap wint. Zijn volle broer Nizjni Kouream de Ment, de grootmoeder van de beroemde hengst 
wordt door de familie Kuijf aangehouden als dekhengst en er QR Marc. 
worden een mooi aantal dekkingen van hem verkocht. Zelf houdt 
de familie Kuijf er de merries Lanizjka en de inmiddels bekende 

Er worden nog verschillende paarden voor goed geld naar Yakima aan over. Tegenwoordig wordt Nizjni ook graag 
Noord-Amerika verhandeld totdat de overheid aldaar roet in het teruggezien in de pedigree door enduranceruiters. 
eten gooit. “Ik weet nog goed dat Aad ons belde uit Amerika, 
“het is helemaal over”, riep hij”, verteld mevrouw Kuijf. Hun 

Marhaba wordt eveneens regelmatig ingezet in de fokkerij van de zoon was daar in '83 in Scottsdale en de stemming was ineens 
familie Kuijf. Er worden diverse goede nakomelingen geboren heel anders, ook de prijzen waarvoor de paarden weggingen op 
zoals de merrie Nesschi (m.Nesmejana) die als jaarling in Schijndel een veiling die werd gehouden waren enorm gekelderd. 
1e wordt in haar rubriek en als tweejarige jeugdkampioen in ”Tot dan toe waren paarden aftrekbaar van de belasting”, 
Uddel. Een volle broer van haar is de goedgekeurde dekhengst weet Aad te vertellen. “Een rare regeling natuurlijk, die door 
Smarab. In combinatie met Nezabudka levert Marhaba nog een zakenmensen nog weleens misbruikt werd. Toen die afgeschaft 
goedgekeurde hengst op, namelijk Marax die als tweejarige werd waren paarden voor een hoop mensen ineens niet meer zo 
jeugdkampioen wordt en algemeen kampioen in Lisse. Daarnaast interessant. In de tijd daarna zijn er paarden, waar ooit een 
behaalt hij het reservekampioenschap op het Nationaal kapitaal voor uitgegeven was, echt voor een spotprijs verkocht. 
Kampioenschap in Ochten. Uit Plutovka levert Marhaba de Voor de Nederlandse markt had dit natuurlijk ook grote gevolgen. 
merrie Marovka op die als veulen wint in Schoonoord. In '80 Gelukkig was het voor ons maar hobby maar degene die er van 
wordt het merrieveulen Marudka geboren uit Nezabudka, zij moesten leven hebben echt klappen gekregen”.
wordt o.a. veulenkampioen in Assen. “Tja dat zouden we nu nooit 
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Met de door de Terskstud gefokte Nesmejana en Nezabudka keuringen wint zij diverse keren haar rubriek en in '78 wordt ze in 
zouden ze veel succes hebben op keuringen, net als met hun Lisse ook nog dagkampioen. 
nakomelingen. Zo behaalde Nesmejana in '73 en in '74 een Nezabudka gooit daar nog eens een schepje bovenop door vijf 
tweede plaats gedurende het Nationaal Kampioenschap in Den maal tot dagkampioen uitgeroepen te worden op een regionale 
Bosch, toen nog Centrale keuring genoemd, in '75 wint zij de keuring. Op de Centrale keuring is zij ook een geduchte 
rubriek senior merries zonder veulen op de CK. Op de regionale tegenstander. Ze wordt vaak uitgebracht en eigenlijk doet ze altijd 

bovenin mee. Tweemaal wordt ze Reservekampioen en in '80 
sleept zij het kampioenschap in de wacht. Nezabudka wordt ook 

een aantal malen internationaal uitgebracht. Zo doet zij in '79 aan 
een Belgische keuring mee waar ze een tweede plaats behaalt, 
achter de bekende merrie Katun. In Parijs wordt zij derde in haar 
rubriek.

Nagasaki
Op het moment van aankoop had Nezabudka een hengstveulen 
aan de voet, toevalligerwijs van Nagasaki waarmee de familie Kuijf 
al goede ervaringen had.
Aan deze Marhaba zouden ze veel plezier beleven, hij deed het erg 
goed op de keuringen en won veel. Hij werd als veulen én als 
driejarige Nationaal Kampioen. Op de hengstenkeuring in '76 
wordt hij goedgekeurd en uitgeroepen tot kampioen van de 
nieuwe jaargang. Het jaar daarop wordt hij weer kampioen op de 
hengstenkeuring, dit keer van de drie- en vierjarigen. Later dat jaar 
zou het Wereldkampioenschap gehouden worden in Parijs en de 
familie Kuijf was erg benieuwd hoe Marhaba het daar zou doen. 
Er waren bleken meer Nederlandse fokkers te zijn die een 
deelname aan het WK zagen zitten en in één lange rij vertrokken 
zeven auto's met achter iedere auto een trailer met paard. 
“Dat was voor ons een heel avontuur, er zat er één bij met een busje 
die niet harder ging dan 60 km p/u. En we wilden perse bij elkaar 
blijven, uiteindelijk hebben we daardoor minstens tien uur over 
gedaan. Maar het was de moeite, Marhaba werd reserve-
kampioen”, vertellen mijnheer en mevrouw Kuijf enthousiast. 
De terugweg zou nog langer duren. “Het bleek dat we in Parijs 
een stempel hadden moeten halen maar dat wisten we niet. Toen 
wilde de Franse douane er ons niet doorlaten, maar helemaal 
terugrijden zag ook niemand van ons zitten, dus daar stonden 
we dan. Tegen de ochtend kwam er een vrachtwagenchauffeur 
naar ons toe, zo'n ruig type. Hij vertelde ons dat we het nog maar 
eens moesten proberen bij de douane maar dan met een bankbiljet 
tussen de papieren, en toen lukte het. Maar ik vertrouwde het niet 

Als kleine hittepetit van net acht jaar oud ben ik, Cara v.d. 
Heijden, begonnen met het verzorgen van een paardje bij de 
familie Kuijf, de toen negenjarige Sedina. Na een tijdje kreeg 
Sedina een veulen en daarna weer één. Mijn verzameling 
verzorgpaarden groeide lekker en daarmee ook de tijd die ik 
doorbracht in de stal van de familie Kuijf. 
Mooie tijden, ik heb de huidige manege gebouwd zien worden, 
wat een luxe. Niet meer overal een stalletje met een paar 
paarden, maar allemaal in één stal. Die ook snel weer te klein 
was, maar gelukkig kan je aanbouwen en uitbouwen en 
bijbouwen…… En als je meneer Kuijf vraagt hoeveel paarden 
hij heeft? Het zijn er altijd 25. 
Na verloop van tijd ben ik op zaterdag en in de vakanties op stal 
gaan werken en na mijn studie kon ik werken op stal mooi 
combineren met een part-time baan als dierenartsassistente. 
Hoewel Adriaan en Hennie zes kinderen hebben, heb ik me 
altijd het zevende kind gevoeld. Adriaan was ook getuige op 
mijn bruiloft, ondanks dat  hij wel even moest wennen aan 
Dennis. Het was een geweldige tijd, met teveel mooie dingen 
om allemaal op te noemen, ik licht er even een paar uit. Het 
optreden op het Hippisch Saluut, de kudde loslopende merries 
met veulens op het CHIO en op CH hoofddorp, hooi bouwen 
en grote schoonmaak in de stallen, kamperen met ons tentje 
naast de stal, beschuit met muisjes, eindeloos veel kopjes thee, 
keuringen in Langenfeld en Lebach en natuurlijk niet te 
vergeten alle edities “Open huis” met weken voorbereiding 
vooraf. 
In 2008 heb ik besloten een lang gekoesterde wens waar te 
maken en ben ik verhuisd naar het oosten van het land, waar ik 
mijn paarden aan huis kan hebben. Een lastige keuze, na 27 jaar 
Forelock's Arabians, maar ik wordt nog dagelijks aan de familie 
herinnerd, in mijn achtertuin lopen twee van hun 
fokproducten, Davidov*D (Ster) en Variant F. 
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doen, een merrie dekken met haar zoon. Maar toen was het echt de 
trend, alle grote jongens deden het zoals Om El Arab dus leek het 
de normaalste zaak van de wereld”, laat Aad weten.

De Verenigde Staten
Ondertussen worden de Russisch gefokte Arabische volbloeden 
enorm populair in Amerika. Er ontstaat heel veel vraag naar “pure 
Russen” en er breken gouden tijden aan voor fokkers en 
handelaars. “Zo eind jaren '70 was dat, verteld mijnheer Kuijf, 
“Gek gezegd maakte het niet uit hoe een paard eruit zag, als hij 
maar puur Russisch gefokt was”. Volgens Aad Kuijf is dat met 
name te danken aan Howard Kale en Bob Stratmore,” Zij hebben 
die bloedlijnen geïntroduceerd in de VS en enorm gepromoot. 
Daarnaast moeten we vooral niet vergeten hoe belangrijk Rob den 
Hartog is geweest voor Nederland in dat opzicht”.
Met nog vier andere fokkers besluit de familie Kuijf in '79 naar de hoor, de hele weg terug heb ik nog om zitten kijken of ze ons toch 
VS te gaan om reclame te maken voor hun paarden. Zij gaan eerst niet achternakwamen”, lacht mijnheer Kuijf. 
naar de US Nationals, die een week duurt, om daarna een rondreis 

Marhaba was niet de enige nakomeling van Nagasaki waarmee te maken en zo'n acht tot tien fokkers te bezoeken. “Ik had voor 
Forelock's Arabians succes zou hebben. In '74 had Nesmejana het het eerst een foldertje gemaakt om hier en daar af te geven. 
leven geschonken aan een hengstveulen Petja genaamd. Een We twijfelden nog of dat nou wel zin zou hebben maar daar 
opvallend dier met een prachtige confirmatie en veel charme, die kregen we echt reactie op”, herinnert mevrouw Kuijf zich.
met hoge punten Nationaal kampioen werd. Als jaarling pakte hij 

Door deze reis en de advertenties die regelmatig in “The Arabian deze titel opnieuw met opnieuw lovend commentaar, “perfectie is 
Horseworld” worden geplaatst creëert Forelocks Arabians  wat niet van deze aarde maar Petja benadert het”, aldus de jury. 
bekendheid in de VS. Zo komen ze o.a. in contact met Dr. Allen, 
een Canadees die voor verschillende mensen paarden aankoopt. 

De veestapel van de familie Kuijf wordt nog verder uitgebreid met Altijd op zoek naar paarden met een interessante afstamming 
o.a. Yakouta II (Podsnejnik x Nepokornaia v.Arax). Zij staat aan de brengt hij zijn eerste bezoek aan de fam. Kuijf. Er worden twee 
basis van de Y-lijn binnen de fokkerij van Forelocks Arabians en is hengsten aangekocht, Marengo (Marhaba x Yakouta II) en Elrim 
de moeder van Yafit (v.Abakan) en de al eerder genoemde WAHO (Mir x Nezabudka). Deze laatste gaat voor een hele mooie prijs 
trofee winnares Yakima. weg,”Ik had een zwak voor dat hengstje en had hem een paar 
Een andere aanwinst is Mir (Aswan x Metropolia). Mijnheer Kuijf weken daarvoor voor 1.500 gulden gekocht van mijn vader. 
vindt hem in de stallen van Rob den Hartog en raakt erg oen kwam Dr. Allen met zijn klant en die wilde hem per se hebben 
gecharmeerd van hem. Het is een klein hengstje dat iets week in de en ik wilde hem niet kwijt. Uiteindelijk heb ik hem voor 15.000 
rug is maar met een mooi, expressief hoofd en gigantisch veel verkocht, een enorm bedrag voor mij natuurlijk, ik wist niet wat 
allure. In '76 wordt hij goedgekeurd met een tweede premie, ook me overkwam”, roept Aad lachend.
behaald hij dat jaar een tweede plaats bij de vier- en vijfjarige Dr. Allen bemiddelt ook in de verkoop van Petja naar Canada en 
hengsten op het Nationaal Kampioenschap. In combinatie met van Marhaba naar Twin Fir Arabians in de VS. Van deze laatste 
Nezabudka levert hij in '78 Elrim op, een knap hengstveulen dat in wordt in de VS o.a. de hengst Kouros geboren, hij is de vader van 
Parijs het veulenkampioenschap wint. Zijn volle broer Nizjni Kouream de Ment, de grootmoeder van de beroemde hengst 
wordt door de familie Kuijf aangehouden als dekhengst en er QR Marc. 
worden een mooi aantal dekkingen van hem verkocht. Zelf houdt 
de familie Kuijf er de merries Lanizjka en de inmiddels bekende 

Er worden nog verschillende paarden voor goed geld naar Yakima aan over. Tegenwoordig wordt Nizjni ook graag 
Noord-Amerika verhandeld totdat de overheid aldaar roet in het teruggezien in de pedigree door enduranceruiters. 
eten gooit. “Ik weet nog goed dat Aad ons belde uit Amerika, 
“het is helemaal over”, riep hij”, verteld mevrouw Kuijf. Hun 

Marhaba wordt eveneens regelmatig ingezet in de fokkerij van de zoon was daar in '83 in Scottsdale en de stemming was ineens 
familie Kuijf. Er worden diverse goede nakomelingen geboren heel anders, ook de prijzen waarvoor de paarden weggingen op 
zoals de merrie Nesschi (m.Nesmejana) die als jaarling in Schijndel een veiling die werd gehouden waren enorm gekelderd. 
1e wordt in haar rubriek en als tweejarige jeugdkampioen in ”Tot dan toe waren paarden aftrekbaar van de belasting”, 
Uddel. Een volle broer van haar is de goedgekeurde dekhengst weet Aad te vertellen. “Een rare regeling natuurlijk, die door 
Smarab. In combinatie met Nezabudka levert Marhaba nog een zakenmensen nog weleens misbruikt werd. Toen die afgeschaft 
goedgekeurde hengst op, namelijk Marax die als tweejarige werd waren paarden voor een hoop mensen ineens niet meer zo 
jeugdkampioen wordt en algemeen kampioen in Lisse. Daarnaast interessant. In de tijd daarna zijn er paarden, waar ooit een 
behaalt hij het reservekampioenschap op het Nationaal kapitaal voor uitgegeven was, echt voor een spotprijs verkocht. 
Kampioenschap in Ochten. Uit Plutovka levert Marhaba de Voor de Nederlandse markt had dit natuurlijk ook grote gevolgen. 
merrie Marovka op die als veulen wint in Schoonoord. In '80 Gelukkig was het voor ons maar hobby maar degene die er van 
wordt het merrieveulen Marudka geboren uit Nezabudka, zij moesten leven hebben echt klappen gekregen”.
wordt o.a. veulenkampioen in Assen. “Tja dat zouden we nu nooit 
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succesvolle nakomelingen zoals de volle broers Yaris en Yamesco waarvan in '93 een merrieveulen wordt geboren die de rensport 
(v. Menes) waarvan met name de laatste veel wint op shows. Yaris ingaat. Hierna volgen verschillende goede nakomelingen waarvan 
wordt als jong paard al naar Spanje verkocht. Succes genoeg dus we er al een aantal genoemd hebben. We kunnen daar nog aan 
om vast te kunnen stellen dat Abakan zich bewezen heeft als toevoegen Valeria F (v.Valerio Ibn Eternity) die in 2008 
dekhengst. veulenkampioen wordt op de Regionale Show West.

Maar er komt nog een grotere beroemdheid naar de stallen van Momenteel heeft de familie Kuijf rond de 30 paarden in hun bezit. 
Kuijf. In '94 gonst in de Arabische Volbloed wereld het bericht, Als ik in maart langs ga voor dit artikel is het eerste veulen van het 
Menes (Nabeg x Mammona v.Metropolia) is verkocht! Dit paard seizoen alweer geboren. Het is een aansprekend hengstveulen van 
is van '81 t/m '83  de tophengst van de Terskstud, hij dekt een de door hun gefokte hengst Yack (v.Honnors) uit Lanizjka. Hierna 
enorm aantal merries wat maar liefst 200 veulens oplevert.  Er is verwachten ze er nog elf voor dit jaar. 
direct veel belangstelling uit de VS maar de Russen slaan bod na Het enthousiasme voor de fokkerij is er dus nog steeds. Ze kijken 
bod af. Uiteindelijk, na tien maanden onderhandelen, wordt dan ook met een goed gevoel terug op 40 jaar fokkerij. “We 
Menes voor een astronomisch bedrag verkocht aan Fidelis hebben een hele leuke tijd gehad”, reageert mevrouw Kuijf 
International. Het dekgeld wordt maar liefst 25.000 USD. enthousiast. “Er waren zoveel mooie momenten en we hebben 
Menes is o.a. de vader van Vympel, ook wel de black prince van de heel veel leuke mensen ontmoet en er goede vrienden aan over 
Terskstud genoemt, en de eerder genoemde Balaton, op zijn beurt gehouden”, valt mijnheer Kuijf direct bij. “Natuurlijk heeft het bij 
de vader van beroemdheden als Kubinec en dus Abakan. ons ook weleens tegen gezeten, net als bij iedereen. Ik weet nog dat 
Samen met Jean Mattens uit België wordt Menes gekocht door de Nesmejana en Nezabudka drachtig waren van Patron toen het 
familie Bakker-Berendsen uit Nederland. Zeer uniek, gezien zijn Rhino-virus uitbrak. Dat was echt een rottijd hoor, je ging iedere 
invloed en geschiedenis. dag met lood in je schoenen de stal in. Uiteindelijk werden de 

veulens allebei geaborteerd en het waren nog merrietjes ook. Maar In eerste instantie wordt Menes bij de Kossack Stud ondergebracht 
er komen ook altijd weer goede tijden. We staan sowieso positief in en na enige tijd in België bij de vader van Tom en Glen Schoukens. 
het leven, het duurt veel te kort om somber te zijn als het een keer Maar daar loopt het allemaal niet zo lekker. “Ze belden me op om 
tegen zit”.te vragen of hij bij ons mocht staan omdat hij daar zo lastig was”, 

laat mijnheer Kuijf ons weten. “Ik zei dat ik het een maand wilde Wel vinden ze allebei dat er de afgelopen jaren veel veranderd is in 
proberen maar dat ze hem ook weer op moesten halen als het niet de fokkerij. “Vroeger werden Arabische Volbloeds veel meer als 
ging. Hij had zelfs een muilkorf om toen hij gebracht werd, ik heb paard beoordeeld op een keuring”, legt mijnheer Kuijf uit. 
ze meteen verteld dat ik daar allemaal niet aan begon, dus die ging “Tegenwoordig is type zo ontzettend belangrijk, soms maken we 
af. Uiteindelijk bleek het allemaal reuze mee te vallen en binnen ons weleens zorgen of dat uiteindelijk wel zo goed is voor het ras”. 
een paar weken konden we hem net zo behandelen als alle andere Mijnheer en mevrouw Kuijf filosoferen nog wat verder over de 
paarden”. handel, uiteraard niet onbelangrijk voor een fokker. “De markt 

voor de middenmoot is momenteel niet best. Zeker in Nederland Vanzelfsprekend wordt Menes ook voor de fokkerij van de familie 
hebben mensen eigenlijk te weinig geld over voor een mooie jonge Kuijf ingezet. Zij fokken er o.a. Vamena (m.Veranda) mee die als 
fokmerrie. Sommigen realiseren zich niet wat een paard al gekost veulen kampioen wordt op de Tulipcup. Daarnaast de al eerder 
heeft voor die drie jaar oud is”, legt mijnheer Kuijf uit.genoemde Yamesco (m.Yarra) en Yallas (m.Yakima) reserve-

kampioen op de regionale keuring in Tilburg. Maar aan stoppen denken ze voorlopig echt nog niet. “Zo lang we 
er nog zoveel lol in hebben zullen wij blijven fokken , we hopen dat Menes blijft bij Forelock's Arabians totdat hij in 2001 overlijdt aan 
nog heel wat jaartjes vol te kunnen houden”, sluit mevrouw Kuijf een hartstilstand, hij is dan 24 jaar oud.
af.

Nepokornaja en Veranda
Natuurlijk zijn niet alleen de gebruikte hengsten verantwoordelijk 
voor het succes van Forelock's Arabians, de merries waren 
minstens zo belangrijk. Ooit begon het allemaal met Nesmajana 
en Nezabudka. Hoewel niet vanuit de moederlijn heeft 
Nezabudka nog steeds invloed via Nizjni, vader van de merries 
Yakima en Lanizjka. Deze laatste is bij de familie v.d. Berg gefokt 
die haar als veulen verkoopt aan de familie Kuijf. Op de vraag of zij 
haar misschien kochten vanwege het feit dat ze van Nizjni was 
antwoordt mijnheer Kuijf: ”Nee dat had er niks mee te maken 
maar dat ding kon zo apart gaan, daarom hebben we haar gekocht 
en we hebben er nooit spijt van gehad. 
Zowel Yakima als Lanizjka voeren terug op de Arax-merrie 
Nepokornaja, zo drukt Arax dus nog steeds zijn stempel op de 
huidige fokkerij van de familie Kuijf.
De andere merriestam ontstaat als Forelock's Arabians in '92 de 
dan vierjarige Veranda (Naftalin x Vakansia v.Peleng) op de 
Tersksale koopt. Op dat moment is zij drachtig van Pogremok 

Purper, Abakan en Menes Balaton (v.Menes). De veulens die geboren worden doen het erg 
goed op de keuringen. De door Forelock's gefokte Elton De familie Kuijf blijft met plezier Arabische Volbloeds fokken. 
(m.Elebrama) en Nitosca (m.Nizabudka) worden beiden In de loop der tijd ontstaan er min of meer drie merriestammen 
reservekampioen op het WK in Parijs. In '94 worden er dan ook waarop hun huidige fokkerij nog steeds gebaseerd is. Verschillende 
maar liefst 40 dekkingen van Abakan verkocht met opnieuw goede hengsten werden hiervoor gebruikt waarvan de meeste op dat 
veulens als resultaat. Zij bezetten bij de merrieveulens zelfs de moment in hun bezit waren. 
eerste vier plaatsen op het Nationaal Kampioenschap.Naast de eerder genoemde hengsten wordt o.a. Purper 
Maar Abakan zal niet lang meer in Nederland verblijven. Als de (Pomeranets x Planeta v.Aswan) ingezet, een eerste premie hengst 
hengst reservekampioen wordt op het EK valt hij op bij de familie die in '81 in hun bezit komt en tot en met '86 bij hen ter dekking 
Sardar van Shah Arabians uit Frankrijk. Zij willen hem graag staat. Het is een behoorlijk populaire dekhengst die ook buiten het 
kopen maar in eerste instantie willen mijnheer en mevrouw Kuijf Arabische Volbloed stamboek dekt. Daarna wordt hij aan de heer 
daar niets van weten. Sardar blijft echter contact houden en na veel Luursema verkocht die hem nog enkele jaren ter dekking stelt. 
onderhandelen wordt Abakan in '95 dan toch verkocht. Inmiddels Zelf fokken zij er o.a. de hengst El Purchino mee uit Cynthia 
is hij 23 jaar oud en nog steeds de koning van stal bij Shah (v. Muslin) die in Canada goedgekeurd wordt bij het Trakhener 
Arabians. stamboek en binnen het eigen ras diverse goede nakomelingen 

geeft ook in de VS. Forelock's Arabians zet hem in de jaren daarna nog regelmatig in 
voor de fokkerij. Hij geeft correcte, rassige paarden met een 
ongelofelijk fijn karakter. De merries doen het over het algemeen Hierna komt Abakan (Balaton x Amunitia v.Antey) in zicht. Als 
erg goed in de fokkerij. Meervoudig kampioen en Elite merrie driejarige hengst wordt hij in '91 door de fam. Kuijf op de Tersk 
Veronia, in '09 verkocht naar de VS, geeft bijvoorbeeld Valentyna Sale gekocht van de Kossack Stud. Hij was nog niet zo lang bij den 
(v.Psytadel) die het momenteel goed doet in de showring in het Hartog en in een wat armetierige conditie maar het zou een goede 
Midden-Oosten. La Belle (m.Lanizjka),  zelf kampioensveulen op koop blijken. Het jaar daarop wordt hij in februari voorgesteld op 
de Tulip Cup, zet de merrie La Vie est Belle (v.SA Movin Star) op de hengstenkeuring. Hij wint daar met overmacht en ontvangt een 
de wereld. Deze word verkocht naar Groot-Brittannië en schopt 1e premie maar krijgt een bescheiden aantal merries te dekken. In 
het tot Best of Show op de Nationale C-show in Devon. Ook met '93 weet Abakan zich opnieuw goed te manifesteren. Opnieuw 
Abakan-merrie Yarra (m.Yakima) zijn ze succesvol. In '95 wordt zij wint hij de hengstenkeuring en behaalt een 1e premie, ook wordt 
kampioen bij de veulens op het EK, daarnaast krijgt zij diverse hij tweede op het Europees Kampioenschap, achter zijn vader 
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succesvolle nakomelingen zoals de volle broers Yaris en Yamesco waarvan in '93 een merrieveulen wordt geboren die de rensport 
(v. Menes) waarvan met name de laatste veel wint op shows. Yaris ingaat. Hierna volgen verschillende goede nakomelingen waarvan 
wordt als jong paard al naar Spanje verkocht. Succes genoeg dus we er al een aantal genoemd hebben. We kunnen daar nog aan 
om vast te kunnen stellen dat Abakan zich bewezen heeft als toevoegen Valeria F (v.Valerio Ibn Eternity) die in 2008 
dekhengst. veulenkampioen wordt op de Regionale Show West.

Maar er komt nog een grotere beroemdheid naar de stallen van Momenteel heeft de familie Kuijf rond de 30 paarden in hun bezit. 
Kuijf. In '94 gonst in de Arabische Volbloed wereld het bericht, Als ik in maart langs ga voor dit artikel is het eerste veulen van het 
Menes (Nabeg x Mammona v.Metropolia) is verkocht! Dit paard seizoen alweer geboren. Het is een aansprekend hengstveulen van 
is van '81 t/m '83  de tophengst van de Terskstud, hij dekt een de door hun gefokte hengst Yack (v.Honnors) uit Lanizjka. Hierna 
enorm aantal merries wat maar liefst 200 veulens oplevert.  Er is verwachten ze er nog elf voor dit jaar. 
direct veel belangstelling uit de VS maar de Russen slaan bod na Het enthousiasme voor de fokkerij is er dus nog steeds. Ze kijken 
bod af. Uiteindelijk, na tien maanden onderhandelen, wordt dan ook met een goed gevoel terug op 40 jaar fokkerij. “We 
Menes voor een astronomisch bedrag verkocht aan Fidelis hebben een hele leuke tijd gehad”, reageert mevrouw Kuijf 
International. Het dekgeld wordt maar liefst 25.000 USD. enthousiast. “Er waren zoveel mooie momenten en we hebben 
Menes is o.a. de vader van Vympel, ook wel de black prince van de heel veel leuke mensen ontmoet en er goede vrienden aan over 
Terskstud genoemt, en de eerder genoemde Balaton, op zijn beurt gehouden”, valt mijnheer Kuijf direct bij. “Natuurlijk heeft het bij 
de vader van beroemdheden als Kubinec en dus Abakan. ons ook weleens tegen gezeten, net als bij iedereen. Ik weet nog dat 
Samen met Jean Mattens uit België wordt Menes gekocht door de Nesmejana en Nezabudka drachtig waren van Patron toen het 
familie Bakker-Berendsen uit Nederland. Zeer uniek, gezien zijn Rhino-virus uitbrak. Dat was echt een rottijd hoor, je ging iedere 
invloed en geschiedenis. dag met lood in je schoenen de stal in. Uiteindelijk werden de 

veulens allebei geaborteerd en het waren nog merrietjes ook. Maar In eerste instantie wordt Menes bij de Kossack Stud ondergebracht 
er komen ook altijd weer goede tijden. We staan sowieso positief in en na enige tijd in België bij de vader van Tom en Glen Schoukens. 
het leven, het duurt veel te kort om somber te zijn als het een keer Maar daar loopt het allemaal niet zo lekker. “Ze belden me op om 
tegen zit”.te vragen of hij bij ons mocht staan omdat hij daar zo lastig was”, 

laat mijnheer Kuijf ons weten. “Ik zei dat ik het een maand wilde Wel vinden ze allebei dat er de afgelopen jaren veel veranderd is in 
proberen maar dat ze hem ook weer op moesten halen als het niet de fokkerij. “Vroeger werden Arabische Volbloeds veel meer als 
ging. Hij had zelfs een muilkorf om toen hij gebracht werd, ik heb paard beoordeeld op een keuring”, legt mijnheer Kuijf uit. 
ze meteen verteld dat ik daar allemaal niet aan begon, dus die ging “Tegenwoordig is type zo ontzettend belangrijk, soms maken we 
af. Uiteindelijk bleek het allemaal reuze mee te vallen en binnen ons weleens zorgen of dat uiteindelijk wel zo goed is voor het ras”. 
een paar weken konden we hem net zo behandelen als alle andere Mijnheer en mevrouw Kuijf filosoferen nog wat verder over de 
paarden”. handel, uiteraard niet onbelangrijk voor een fokker. “De markt 

voor de middenmoot is momenteel niet best. Zeker in Nederland Vanzelfsprekend wordt Menes ook voor de fokkerij van de familie 
hebben mensen eigenlijk te weinig geld over voor een mooie jonge Kuijf ingezet. Zij fokken er o.a. Vamena (m.Veranda) mee die als 
fokmerrie. Sommigen realiseren zich niet wat een paard al gekost veulen kampioen wordt op de Tulipcup. Daarnaast de al eerder 
heeft voor die drie jaar oud is”, legt mijnheer Kuijf uit.genoemde Yamesco (m.Yarra) en Yallas (m.Yakima) reserve-

kampioen op de regionale keuring in Tilburg. Maar aan stoppen denken ze voorlopig echt nog niet. “Zo lang we 
er nog zoveel lol in hebben zullen wij blijven fokken , we hopen dat Menes blijft bij Forelock's Arabians totdat hij in 2001 overlijdt aan 
nog heel wat jaartjes vol te kunnen houden”, sluit mevrouw Kuijf een hartstilstand, hij is dan 24 jaar oud.
af.

Nepokornaja en Veranda
Natuurlijk zijn niet alleen de gebruikte hengsten verantwoordelijk 
voor het succes van Forelock's Arabians, de merries waren 
minstens zo belangrijk. Ooit begon het allemaal met Nesmajana 
en Nezabudka. Hoewel niet vanuit de moederlijn heeft 
Nezabudka nog steeds invloed via Nizjni, vader van de merries 
Yakima en Lanizjka. Deze laatste is bij de familie v.d. Berg gefokt 
die haar als veulen verkoopt aan de familie Kuijf. Op de vraag of zij 
haar misschien kochten vanwege het feit dat ze van Nizjni was 
antwoordt mijnheer Kuijf: ”Nee dat had er niks mee te maken 
maar dat ding kon zo apart gaan, daarom hebben we haar gekocht 
en we hebben er nooit spijt van gehad. 
Zowel Yakima als Lanizjka voeren terug op de Arax-merrie 
Nepokornaja, zo drukt Arax dus nog steeds zijn stempel op de 
huidige fokkerij van de familie Kuijf.
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EEstopa is de eerste merrie in deze reeks en tevens de eerste Arabian naar Duitsland. De aangekochte paarden werden ondergebracht 
Legend van Spaanse afkomst. Het is niet voor niets dat Betty op de boerderij van de familie Schule, die ook voor de paarden 
Finke, researcher en auteur van diverse boeken en artikelen over zorgde. In het weekend brachten Sigi en Heinz hun dagen door 
Arabische Volbloeden, haar één van de meest invloedrijke merries bij hun paarden.
van de eeuw noemde. Een officieuze titel die ze zeker verdient. Ze Sigi wilde Estopa graag laten dekken, maar daarvoor moest ze 
vormt de basis van de wereldberoemde stoeterij Om El Arab van eerst worden opgenomen in het Duitse stamboek. Estopa werd 
Sigi Constanti. Estopa werd in 1965 in Andalusië geboren, gewassen en vervoerd naar de plaats waar ze moest worden 
dochter van Tabal uit de merrie Uqaima. gekeurd door een aantal inspecteurs van het stamboek. Een 
Sigi was op negentienjarige leeftijd van plan om een aantal uitgebreide inspectie werd uitgevoerd door een aantal strenge 
paarden te kopen om een eigen fokprogramma mee op te zetten. keurmeesters, en daarna mocht Estopa in vrijheid haar 
In Duitsland waren Arabische Volbloeden in die tijd schaars en bewegingen tonen. Ze danste met haar hoofd trots omhoog en 
duur. Sigi had gehoord dat in Spanje goede Arabische Volbloeden haar staart op haar rug. De keurmeesters waren onder de indruk 
gefokt werden. In Spanje was African Horse Sickness uitgebroken van deze speciale merrie en Estopa werd opgenomen in het 
waardoor de grenzen een tijd gesloten waren geweest voor export. stamboek. Het was op deze dag dat de legende van Estopa pas 
Tegen de tijd dat het exportverbod werd opgeheven was er echt begon. Ze kon nu gedekt worden.
voldoende te koop voor redelijke prijzen. Er was alleen nog een In het voorjaar van 1971 werd Estopa gebracht naar de hengst 
probleem, de WAHO had Arabieren die waren gefokt in Spanje Ghazal (Nazeer x Bukra) van de fam. Doemken. Estopa werd 
nog niet erkent als Volbloeden. Toch besloten Sigi met haar drachtig maar verloor het veulen na drie maanden. Omdat het te 
toenmalige verloofde Heinz Merz de reis te maken. Het was laat in het seizoen was om opnieuw te dekken werd besloten haar 
tijdens die reis in 1970 dat Sigi de merrie Estopa voor het eerst op een manege in Berlijn te zetten, vlakbij de universiteit waar 
zag. Het was op de stoeterij van Mr. Osuna Escalera, een man Sigi en Heinz studeerden. Sigi reed Estopa bijna elke dag. Ze 
bekend om zijn moeilijke karakter maar als fokker zeer verteld:”Estopa was een pittige merrie en ik een onervaren ruiter. 
gerespecteerd. Ze was vuil, mager en had wonden van de kluisters Ze bokte me er met regelmaat af, maar we genoten van onze 
om haar benen. Alle paarden droegen deze kluisters om weglopen bosritten samen. Ze was verreweg het mooiste paard van stal”. In 
van de niet omheinde weide te voorkomen. “Ondanks de slechte hetzelfde jaar trouwde Sigi met Heinz Mertz en ze namen de 
conditie waarin ze verkeerde had Estopa een bijzondere wasserij/stomerij van haar ouders over. Haar ouders kochten een 
uitstraling”, verteld Sigi. Haar fokker wilde de merrie eigenlijk charmante boerderij in het Zwarte Woud waar hun paarden en 
niet verkopen, maar na lang onderhandelen werd een deal die van Sigi een thuis kregen. Sigi's ouders zorgden voor de 
gesloten en Estopa kwam met een aantal andere Spaanse merries paarden, maar elke vrije minuut werd door Sigi en Heinz bij de 

Estopa

EstopaEstopa

El Shaklan

Shaker el Masri

paarden doorgebracht. Besloten werd om de stoeterij Om El Arab 
te noemen, dat Arabisch is voor “Moeder der Arabieren”. In dat 
najaar reisden Sigi en Heinz af naar Egypte omdat ze Egyptisch 
bloed wilden toevoegen aan hun fokprogramma. Daar werd de 

mooiste hengstje dat ik ooit had gezien. Voor de naam gebruikte Morafic-zoon Shaker aangekocht, samen met nog vijf merries. Na 
ik de “E” van Estopa en “Shak” van Shaker El Masri, het werd El aankomst in Duitsland kreeg Shaker een nieuwe naam, namelijk 
Shaklan”, verteld Sigi. Deze hengst werd later zelf een legende en Shaker El Masri, dat vrij vertaald “met dank aan Egypte” 
er zal zeker in de nabije toekomst een artikel aan deze zeer betekent. 
invloedrijke hengst gewijd worden. 
Het was inmiddels duidelijk dat Estopa als fokmerrie uitblonk In het voorjaar van 1972 werd Estopa gedekt door Shaker El 
door beter te produceren dan ze zelf was. De combinatie met Masri en ze werd gemakkelijk drachtig. In de wei was het 
Shaker El Masri bleek ideaal. Estopa was met haar 154 cm een duidelijk dat ze de baas van de kudde was, ze vertoonde zelfs 
grote merrie voor die tijd, maar haar veulens werden meestal nog hengstengedrag. Sigi's vader was bang dat haar hormoon-
groter. Ze had een zachte uitstraling, mooie ronde donkere ogen, huishouding daardoor werd beïnvloed en dat ze misschien haar 
maar mocht iets korter in de rug zijn. Shaker El Masri voegde wat veulen weer zou verliezen. Besloten werd om Estopa uit de kudde 
verfijning toe. De nakomelingen uit deze combinatie waren te halen. Haar vader reed haar elke dag in de prachtige omgeving 
exotischer dan beide ouders en korter in de rug. De om haar beweging te geven. Ze genoten allebei van de dagelijkse 
Estopadochters Estasha en Estawa groeiden uit toch prachtige rit. De dracht verliep voorspoedig, maar toch kreeg Sigi slecht 
jonge merries en de Estopa-dynastie begon vorm te krijgen.nieuws. Een welgestelde zakenman had bij Heinz een enorm 
Estopa's beste vriendin was Mohena (moeder van Sanadik el bedrag geboden voor Estopa en Heinz wilde het bod accepteren. 
Shaklan). Samen liepen ze in de wei, en ook in de stal stonden ze Een flinke echtelijke ruzie voorkwam dat Estopa werd verkocht, 
naast elkaar. De stallen hadden muren tot op borsthoogte  en om ervoor te zorgen dat ze nooit kon worden verkocht zonder 
en toen Mohena in 1976 beviel van haar veulen kon Estopa haar toestemming werd Estopa op naam gezet van Sigi. Ze was er 
dat dus goed zien. Enkele minuten nadat Mohena haar gezonde van overtuigd dat Estopa hun beste merrie was, die nooit zou 
veulen kreeg begon ook Estopa's bevalling. Ruim een maand moeten worden verkocht. In 1973 werd het eerste veulen van 
te vroeg en het veulen was dan ook niet sterk genoeg om te Estopa geboren. Het was een merrieveulen met een heel mooi 
overleven. Sigi is er nog altijd van overtuigd dat haar moeder-hoofdje en enorme lange benen. Ze noemde naar Estasha 
instinct en het verlangen naar een veulen de geboorte te vroeg op (moeder van de welbekende Ibn Estasha, in het bezit van 
gang heeft gebracht. Sindsdien werd Estopa tijdens het seizoen Bessewacht Arabians). Estopa bleek een geweldige moeder. Ze 
apart gehouden van merries die moesten bevallen of net een had een overvloed aan melk en als het veulen sliep stond ze met 
veulen hadden gekregen. Estopa werd opnieuw gedekt door haar hoofd gebogen boven het veulen. Toen Estasha oud genoeg 
Shaker El Masri. Dat jaar werden Estopa en haar nakomelingen was om hooi en graan te eten mocht zij eerst eten en Estopa at de 
beperkt geshowd maar met succes en er werd besloten om Estopa, restjes. Sigi; ”Misschien kwam het doordat ik kort ervoor mijn 
Estasha, Estawa en El Shaklan mee te nemen naar de Salon du moeder had verloren, maar haar zorgzaamheid en de manier 

waarop ze het veulen beschermde raakte 
me diep. Sinds die tijd heeft ze altijd een 
speciale plek in mijn hart gehad.”
Met Estasha aan de voet werd Estopa 
makkelijk drachtig, weer van Shaker El 
Masri. Opnieuw was het een 
merrieveulen en nog exotischer dan 
Estasha. Estawa had het mooiste hoofd 
dat ze ooit had gezien. Ze was korter in 
de rug, en in beweging was het alsof ze 
zweefde. Laat in het seizoen werd ze 
weer gedekt en het resultaat van die 
dekking werd in 1975 geboren. “Toen 
dit veulen was geboren vond ik het het 

AVS Magazine AVS Magazine

Estopa *1965

Uyaima *1956

Tabal *1952

Hilandera *1942

Congo *1941
Illustre *1923 

Triana *1932 

Gandhy *1931

Abisinia *1935

Eco *1919

Rabinia *1930

Gandhy *1931

Verana *1934

Barquillo *1938

Imelina *1945

(Seanderich x Divina)

(Ursus x Facina)

(Ursus x Gomara)

(Abd-Er-Rahman x Uganda)

(Seanderich x Varsovia)

(Bagdad x Divina)

(Ursus x Gomara)

32 33



EEstopa is de eerste merrie in deze reeks en tevens de eerste Arabian naar Duitsland. De aangekochte paarden werden ondergebracht 
Legend van Spaanse afkomst. Het is niet voor niets dat Betty op de boerderij van de familie Schule, die ook voor de paarden 
Finke, researcher en auteur van diverse boeken en artikelen over zorgde. In het weekend brachten Sigi en Heinz hun dagen door 
Arabische Volbloeden, haar één van de meest invloedrijke merries bij hun paarden.
van de eeuw noemde. Een officieuze titel die ze zeker verdient. Ze Sigi wilde Estopa graag laten dekken, maar daarvoor moest ze 
vormt de basis van de wereldberoemde stoeterij Om El Arab van eerst worden opgenomen in het Duitse stamboek. Estopa werd 
Sigi Constanti. Estopa werd in 1965 in Andalusië geboren, gewassen en vervoerd naar de plaats waar ze moest worden 
dochter van Tabal uit de merrie Uqaima. gekeurd door een aantal inspecteurs van het stamboek. Een 
Sigi was op negentienjarige leeftijd van plan om een aantal uitgebreide inspectie werd uitgevoerd door een aantal strenge 
paarden te kopen om een eigen fokprogramma mee op te zetten. keurmeesters, en daarna mocht Estopa in vrijheid haar 
In Duitsland waren Arabische Volbloeden in die tijd schaars en bewegingen tonen. Ze danste met haar hoofd trots omhoog en 
duur. Sigi had gehoord dat in Spanje goede Arabische Volbloeden haar staart op haar rug. De keurmeesters waren onder de indruk 
gefokt werden. In Spanje was African Horse Sickness uitgebroken van deze speciale merrie en Estopa werd opgenomen in het 
waardoor de grenzen een tijd gesloten waren geweest voor export. stamboek. Het was op deze dag dat de legende van Estopa pas 
Tegen de tijd dat het exportverbod werd opgeheven was er echt begon. Ze kon nu gedekt worden.
voldoende te koop voor redelijke prijzen. Er was alleen nog een In het voorjaar van 1971 werd Estopa gebracht naar de hengst 
probleem, de WAHO had Arabieren die waren gefokt in Spanje Ghazal (Nazeer x Bukra) van de fam. Doemken. Estopa werd 
nog niet erkent als Volbloeden. Toch besloten Sigi met haar drachtig maar verloor het veulen na drie maanden. Omdat het te 
toenmalige verloofde Heinz Merz de reis te maken. Het was laat in het seizoen was om opnieuw te dekken werd besloten haar 
tijdens die reis in 1970 dat Sigi de merrie Estopa voor het eerst op een manege in Berlijn te zetten, vlakbij de universiteit waar 
zag. Het was op de stoeterij van Mr. Osuna Escalera, een man Sigi en Heinz studeerden. Sigi reed Estopa bijna elke dag. Ze 
bekend om zijn moeilijke karakter maar als fokker zeer verteld:”Estopa was een pittige merrie en ik een onervaren ruiter. 
gerespecteerd. Ze was vuil, mager en had wonden van de kluisters Ze bokte me er met regelmaat af, maar we genoten van onze 
om haar benen. Alle paarden droegen deze kluisters om weglopen bosritten samen. Ze was verreweg het mooiste paard van stal”. In 
van de niet omheinde weide te voorkomen. “Ondanks de slechte hetzelfde jaar trouwde Sigi met Heinz Mertz en ze namen de 
conditie waarin ze verkeerde had Estopa een bijzondere wasserij/stomerij van haar ouders over. Haar ouders kochten een 
uitstraling”, verteld Sigi. Haar fokker wilde de merrie eigenlijk charmante boerderij in het Zwarte Woud waar hun paarden en 
niet verkopen, maar na lang onderhandelen werd een deal die van Sigi een thuis kregen. Sigi's ouders zorgden voor de 
gesloten en Estopa kwam met een aantal andere Spaanse merries paarden, maar elke vrije minuut werd door Sigi en Heinz bij de 

Estopa

EstopaEstopa

El Shaklan

Shaker el Masri

paarden doorgebracht. Besloten werd om de stoeterij Om El Arab 
te noemen, dat Arabisch is voor “Moeder der Arabieren”. In dat 
najaar reisden Sigi en Heinz af naar Egypte omdat ze Egyptisch 
bloed wilden toevoegen aan hun fokprogramma. Daar werd de 

mooiste hengstje dat ik ooit had gezien. Voor de naam gebruikte Morafic-zoon Shaker aangekocht, samen met nog vijf merries. Na 
ik de “E” van Estopa en “Shak” van Shaker El Masri, het werd El aankomst in Duitsland kreeg Shaker een nieuwe naam, namelijk 
Shaklan”, verteld Sigi. Deze hengst werd later zelf een legende en Shaker El Masri, dat vrij vertaald “met dank aan Egypte” 
er zal zeker in de nabije toekomst een artikel aan deze zeer betekent. 
invloedrijke hengst gewijd worden. 
Het was inmiddels duidelijk dat Estopa als fokmerrie uitblonk In het voorjaar van 1972 werd Estopa gedekt door Shaker El 
door beter te produceren dan ze zelf was. De combinatie met Masri en ze werd gemakkelijk drachtig. In de wei was het 
Shaker El Masri bleek ideaal. Estopa was met haar 154 cm een duidelijk dat ze de baas van de kudde was, ze vertoonde zelfs 
grote merrie voor die tijd, maar haar veulens werden meestal nog hengstengedrag. Sigi's vader was bang dat haar hormoon-
groter. Ze had een zachte uitstraling, mooie ronde donkere ogen, huishouding daardoor werd beïnvloed en dat ze misschien haar 
maar mocht iets korter in de rug zijn. Shaker El Masri voegde wat veulen weer zou verliezen. Besloten werd om Estopa uit de kudde 
verfijning toe. De nakomelingen uit deze combinatie waren te halen. Haar vader reed haar elke dag in de prachtige omgeving 
exotischer dan beide ouders en korter in de rug. De om haar beweging te geven. Ze genoten allebei van de dagelijkse 
Estopadochters Estasha en Estawa groeiden uit toch prachtige rit. De dracht verliep voorspoedig, maar toch kreeg Sigi slecht 
jonge merries en de Estopa-dynastie begon vorm te krijgen.nieuws. Een welgestelde zakenman had bij Heinz een enorm 
Estopa's beste vriendin was Mohena (moeder van Sanadik el bedrag geboden voor Estopa en Heinz wilde het bod accepteren. 
Shaklan). Samen liepen ze in de wei, en ook in de stal stonden ze Een flinke echtelijke ruzie voorkwam dat Estopa werd verkocht, 
naast elkaar. De stallen hadden muren tot op borsthoogte  en om ervoor te zorgen dat ze nooit kon worden verkocht zonder 
en toen Mohena in 1976 beviel van haar veulen kon Estopa haar toestemming werd Estopa op naam gezet van Sigi. Ze was er 
dat dus goed zien. Enkele minuten nadat Mohena haar gezonde van overtuigd dat Estopa hun beste merrie was, die nooit zou 
veulen kreeg begon ook Estopa's bevalling. Ruim een maand moeten worden verkocht. In 1973 werd het eerste veulen van 
te vroeg en het veulen was dan ook niet sterk genoeg om te Estopa geboren. Het was een merrieveulen met een heel mooi 
overleven. Sigi is er nog altijd van overtuigd dat haar moeder-hoofdje en enorme lange benen. Ze noemde naar Estasha 
instinct en het verlangen naar een veulen de geboorte te vroeg op (moeder van de welbekende Ibn Estasha, in het bezit van 
gang heeft gebracht. Sindsdien werd Estopa tijdens het seizoen Bessewacht Arabians). Estopa bleek een geweldige moeder. Ze 
apart gehouden van merries die moesten bevallen of net een had een overvloed aan melk en als het veulen sliep stond ze met 
veulen hadden gekregen. Estopa werd opnieuw gedekt door haar hoofd gebogen boven het veulen. Toen Estasha oud genoeg 
Shaker El Masri. Dat jaar werden Estopa en haar nakomelingen was om hooi en graan te eten mocht zij eerst eten en Estopa at de 
beperkt geshowd maar met succes en er werd besloten om Estopa, restjes. Sigi; ”Misschien kwam het doordat ik kort ervoor mijn 
Estasha, Estawa en El Shaklan mee te nemen naar de Salon du moeder had verloren, maar haar zorgzaamheid en de manier 

waarop ze het veulen beschermde raakte 
me diep. Sinds die tijd heeft ze altijd een 
speciale plek in mijn hart gehad.”
Met Estasha aan de voet werd Estopa 
makkelijk drachtig, weer van Shaker El 
Masri. Opnieuw was het een 
merrieveulen en nog exotischer dan 
Estasha. Estawa had het mooiste hoofd 
dat ze ooit had gezien. Ze was korter in 
de rug, en in beweging was het alsof ze 
zweefde. Laat in het seizoen werd ze 
weer gedekt en het resultaat van die 
dekking werd in 1975 geboren. “Toen 
dit veulen was geboren vond ik het het 
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Cheval in Parijs, waar nu de In 1983 werd Estopa Son geboren, bijna een evenbeeld van Bint 
Wereldkampioenschappen worden gehouden. Destijds was het Estopa. Sigi was verheugd over dit schitterende veulen, maar bleef 
nog het Europees Kampioenschap en Estopa werd Europees ongerust over de gezondheid van Estopa. Een jaar eerder was ze 
Kampioen. Estasha werd Kampioen van de Junioren en haar zus op de show in Scottsdale (USA) geweest en had ook een aantal 
Estawa Reservekampioen. El Shaklan werd vierde. Vanuit Parijs fokkers bezocht. Ze was vooral betovert door de plaats Santa 
vertrok de hengst naar de familie Maxwell die hem voor twee jaar Ynez. Het bleef maar door Sigi's hoofd spoken. Het mediterrane 
geleased hadden. klimaat zou Estopa vast goed doen. De fokproducten van Om El 

Arab deden het inmiddels goed in de showring in Duitsland maar In 1977 werd het vierde veulen van Estopa geboren. Opgewon-
ook ver daar buiten. Uit Amerika kwam er ook steeds meer vraag den reed Sigi naar de stal. Ze wist al dat het een hengstje was en 
naar hun fokproducten. Aan het eind van 1982 stuurde Sigi El verwachtte een El Shaklan look-a-like. Enigszins teleurgesteld 
Shaklan en nog zeven fokproducten uit Estopa's bloedlijnen naar keek ze naar het stevige veulen, dat veel minder exotisch was dan 
Doug Damen, een trainer in de Verenigde Staten. Doug showde haar andere veulens, en ook niet zo verfijnt. Toch kreeg Sigi een 
de paarden en El Shaklan werd zeer populair. In maart 1983 sterke band met het veulen. Alle andere kinderen uit deze 
sierde Estopa de voorkant van The Arabian Horse World. Betty combinatie hadden een eigen karakter, maar dit veulen leek qua 
Finke schreef een artikel over The Estopa Family dat werd uiterlijk en karakter veel meer op zijn moeder. Daarom werd hij 
geplaatst in The Arabian Horse World en er kwam nog meer Ibn Estopa genoemd. Ook deze hengst heeft later veel invloed 
vraag naar deze bloedlijnen. Uiteindelijk werd de knoop gehad op de fokkerij. Vanwege de goede resultaten werd Estopa 
doorgehakt en kochten zij een stuk land in de Santa Ynez-vallei andermaal gedekt door Shaker El Masri.
waar zij een stoeterij op lieten bouwen in Spaanse stijl. In 1978 kreeg de stoeterij een forse klap te verwerken. Shaker El 
De gezondheid van Estopa ging steeds meer achteruit en er werd Masri viel tijdens het spelen in de wei op zijn rug en stierf enkele 
besloten om haar leeg te laten. Sigi was opgelucht dat  in maart dagen later door een nierbeschadiging. Sigi was er kapot van. Het 
1984 Estopa naar de nieuwe accommodatie kon verhuizen, sprookjesachtige verhaal van Estopa en Shaker El Masri was 
samen met haar vriendin Mohena. Het klimaat leek daar erg op voorbij. Op dat moment had Om El Arab geen eigen hengst 
het klimaat in Spanje waar ze geboren was. Estopa had al twee meer, maar de familie Maxwell was zo vriendelijk om El Shaklan 
jaar geen veulen gehad en Sigi wilde dolgraag weer een veulen van terug te brengen ook al was de leasetermijn nog niet voorbij. Hij 
haar. Maar Estopa was zwak van haar ziekte en de lange reis. Ooit had inmiddels de nodige titels behaald in de showring, waaronder 
had ze bij een bezoek aan de fokker van Estopa een hengstveulen British National Junior Champion. Tegen die tijd had Estopa het 
gezien, Rastano genaamd (Jaguay x Arilla). Ze had het veulen leven geschonken aan een mooi merrieveulen, Estara, het laatste 
graag willen kopen maar het was al verkocht naar Amerika. Toeval veulen van Shaker El Masri. Estopa werd even rust gegund en in 
wilde dat Rastano op een stoeterij in de buurt van hun nieuwe 1980 weer gedekt door haar eigen zoon El Shaklan. Uit deze 
onderkomen stond. Helaas stond Estopa's gezondheid het niet combinatie werd een merrieveulen geboren die een sterke 
toe om haar te dekken en Sigi besloot een embryotransplantatie te gelijkenis toonde met haar moeder, ze werd Bint Estopa genoemd. 
laten doen. Terwijl een Quarterhorse haar veulen droeg, gebeurde 
met Estopa iets bijzonders. Estopa herstelde miraculeus. De kuch Het was in die tijd dat Estopa gezondheidsproblemen kreeg. De 
die ze al jaren had verdween als sneeuw voor de zon, en voor het Spaanse import merries hadden last van een chronisch kuchje en 
eerst in jaren had ze weer vlees op haar ribben. Estopa werd de dierenarts weet het aan twee oorzaken. Ze hadden problemen 
langzaam weer helemaal fit. In 1985 werd de eerste puur Spaanse met het vochtige en koude klimaat en een allergie ontwikkeld 
nakomeling van Estopa geboren, Estopasan. Sigi was zo blij met voor hooi. Estopa was de enige die er nooit last van had gehad. 
dit veulen dat Estopa weer werd gedekt door Rastano, een veulen We zorgden dat ze zo min mogelijk in aanraking kwam met stof, 
dat ze deze keer wel zelf zou dragen. Ondanks dit heugelijke feit maar het was duidelijk… Estopa was de strijd tegen het koude 
brak er in dat jaar een zware tijd aan voor Sigi. Ze ging scheiden klimaat van het Zwarte Woud aan het verliezen. De dierenarts 
van haar man Heinz en was daardoor verplicht om El Shaklan te had vast-gesteld dat ze last had van longemfyseem en dat ze 
verkopen. Een rechtszaak kon dit niet voorkomen en de rest van waarschijn-lijk niet heel lang zou leven. Estopa werd na een jaar 
de paarden werden verdeeld. De paarden waren na hun vertrek rust weer gedekt door El Shaklan, content als ze waren met Bint 
naar Amerika ondergebracht in een bedrijf en veel touwtrekken Estopa. Maar dat was niet gemakkelijk gegaan. Tijdens het 
in de rechtszaal kon niet voorkomen dat Heinz voor de helft schouwen was ze erg vijandig tegen El Shaklan die geïntimideerd 
eigenaar werd van Estopa, ondanks dat ze bij het stamboek was werd door zoveel agressie. Het leek alsof ze door niemand anders 
ingeschreven onder Sigi's naam. Estopa kreeg in 1986 weer een gedekt wilde worden nadat Shaker El Masri was gestorven. 

Estopasan

Ibn Estasha

hengstveulen van Rastano,  Rastano Ibn Estopa. Ze genoot er 
van om weer moeder te zijn en zag er beter uit dan ooit. Het 
enige was dat ze 's avond niet meer naar binnen wilde. De 
oplossing werd gevonden in een overdekte paddock waar ze 's 
nacht verbleef en overdag ging ze met haar kudde in de wei. Zo aangenaam mogelijk te maken. Van deze acupuncturist kreeg Sigi 
leek ze het meest gelukkig. Sigi wilde haar graag dekken met pillen die de vruchtbaarheid van Estopa zouden kunnen 
Ruminaja Ali maar helaas was ze van hem niet drachtig verbeteren. De gezondheid van de merrie verbeterde weer iets en 
geworden. Het was al laat in het seizoen dus Estopa werd weer tijdens een wandeling met Sharem El Sheikh langs haar weide 
leeg gelaten. leek de merrie geïnteresseerd in de grote voshengst. Jarenlang had 

ze zich niet meer willen laten dekken, maar  deze vos zocht ze zelf 
Begin 1987 hertrouwde Sigi met Jay Constanti, een Californische uit. Sigi denk dat Sharem El Sheikh haar deed denken aan haar 
paardentrainer. Samen probeerden ze Om El Arab nieuw leven in lang gelden gestorven partner Shaker El Masri. De dierenarts 
te blazen nadat het paardenbestand na Sigi's scheiding was checkte de merrie en bevestigde dat er een mooi ei zat. Ze liet zich 
gehalveerd. Dat jaar werd besloten om Estopa te dekken met AN makkelijk dekken en werd direct drachtig. Natuurlijk werd 
Malik (Galero x Ispahan), een puur Spaanse hengst en voormalig rekening gehouden met het feit dat de merrie al zesentwintig was 
Nationaal Kampioen van Spanje. Het was maar één uur rijden en het natuurlijk mogelijk was dat ze het veulen niet zou 
naar Greengate Farm en Estopa werd direct drachtig. In 1988 voldragen. Een spannende tijd zou het worden, maar er was goed 
werd Malikah Estopa geboren. Het is de enige puur Spaanse nieuws. In februari 1992 kon Sigi van haar ex-man zijn helft van 
dochter van Estopa en had voor hun fokkerij ongelofelijk veel Estopa terugkopen. Voor het eerst was Sigi er gerust op dat 
kunnen betekenen, maar de beslommeringen die er nog steeds Estopa haar erf nooit meer zou verlaten. 
waren rond haar scheiding dwongen Sigi deze merrie te verkopen. Op 7 juli dat jaar kreeg Estopa haar laatste veulen. Een merrietje, 
Ook zij is al invloedrijk als fokmerrie gebleken, ze is de moeder Om El Beneera genoemd, naar Sigi's zoon Benni. Met het veulen 
van de veel te vroeg gestorven Jr. Wereldkampioen Espano Estopa aan de voet leek Estopa weer een jonge merrie. Ze kon opstaan 
(Om El Abadan). Sigi en Jay hadden het jaar daarvoor Camargue zonder hulp en was gelukkig in de wei met merries en andere 
gezien in Engeland en waren zeer onder de indruk van deze veulens. Een jaar later is Estopa gestorven op achtentwintigjarige 
hengst. Ze probeerden de hengst naar Amerika te krijgen op lease leeftijd. Ze is begraven naast haar eigen wei en op een witte 
basis, maar dat kostte moeite. De enige reden dat het zou lukken marmeren grafsteen staat: You are the wind beneath our wings.
was het feit dat hij hun merries mocht dekken. Eigenaar Alun 
Prothero stelde dat het een grote eer was dat zijn hengst in 1985 Sigi verteld:”In 1965 werd een schimmelmerrietje geboren, ze 
wereldkampioen werd, maar hij vond het een nog grotere eer kreeg de naam Estopa. Er is me verteld dat estopa een zeer sterke 
dat Camargue Estopa en haar dochters mocht dekken. Toen vezel is waar touw van wordt gemaakt. Op haar heup had ze een 
Camargue arriveerde in Amerika was Estopa drieëntwintig jaar brandmerk, een cirkel met daarin een ladder. Als ik terugkijk naar 
oud maar in buitengewone gezondheid. Ze werd vlot drachtig en Estopa's leven is de sterke vezel een gouddraad waarmee ze is 
in het jaar er op werd Om El Shaina geboren. Haar naam kwam verweven in mijn leven, in onze fokproducten en 
uit een combinatie van de namen van de dochters van Sigi, fokprogramma's van vele andere stoeterijen over de gehele wereld. 
Shannon en Janina. Het was alles waar Sigi op gehoopt had. De ladder op haar heup symboliseert voor mij hoe ze is 
Een prachtig typisch merrietje met een fijn hoofdje, lange benen opgeklommen om één van de meest invloedrijke merries in de 
en een beste confirmatie. Met Om El Shaina aan de voet werd geschiedenis van het Arabisch Volbloedpaard te worden”.
Estopa helaas onregelmatig hengstig, het lukte dan ook niet 
omhaar drachtig te krijgen van Camargue. Nadat hij terug was 
naar Engeland is nog geprobeerd haar te dekken met Sanadik El 
Shaklan, maar ook dat mocht niet baten. Sigi dacht dat Estopa's 
carrière als fokmerrie over was. Ze kreeg veel last van haar 
gewrichten en had vaak moeite met opstaan. Regelmatig moest zij 
overeind geholpen worden met behulp van een speciaal voor haar 
gemaakte takel. Als ze dan eenmaal in de benen was schudde ze 
zich uit en ging naar haar vriendinnen in de kudde alsof er niets 
aan de hand was. Een acupuncturist werd ingeschakeld omdat 
Sigi bereid was om alles te proberen om Estopa's leven zo 

Om el Shaina

Om el Bint Shaina

Sanadik 
el Shaklan

Om el Shahmaan
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Cheval in Parijs, waar nu de In 1983 werd Estopa Son geboren, bijna een evenbeeld van Bint 
Wereldkampioenschappen worden gehouden. Destijds was het Estopa. Sigi was verheugd over dit schitterende veulen, maar bleef 
nog het Europees Kampioenschap en Estopa werd Europees ongerust over de gezondheid van Estopa. Een jaar eerder was ze 
Kampioen. Estasha werd Kampioen van de Junioren en haar zus op de show in Scottsdale (USA) geweest en had ook een aantal 
Estawa Reservekampioen. El Shaklan werd vierde. Vanuit Parijs fokkers bezocht. Ze was vooral betovert door de plaats Santa 
vertrok de hengst naar de familie Maxwell die hem voor twee jaar Ynez. Het bleef maar door Sigi's hoofd spoken. Het mediterrane 
geleased hadden. klimaat zou Estopa vast goed doen. De fokproducten van Om El 

Arab deden het inmiddels goed in de showring in Duitsland maar In 1977 werd het vierde veulen van Estopa geboren. Opgewon-
ook ver daar buiten. Uit Amerika kwam er ook steeds meer vraag den reed Sigi naar de stal. Ze wist al dat het een hengstje was en 
naar hun fokproducten. Aan het eind van 1982 stuurde Sigi El verwachtte een El Shaklan look-a-like. Enigszins teleurgesteld 
Shaklan en nog zeven fokproducten uit Estopa's bloedlijnen naar keek ze naar het stevige veulen, dat veel minder exotisch was dan 
Doug Damen, een trainer in de Verenigde Staten. Doug showde haar andere veulens, en ook niet zo verfijnt. Toch kreeg Sigi een 
de paarden en El Shaklan werd zeer populair. In maart 1983 sterke band met het veulen. Alle andere kinderen uit deze 
sierde Estopa de voorkant van The Arabian Horse World. Betty combinatie hadden een eigen karakter, maar dit veulen leek qua 
Finke schreef een artikel over The Estopa Family dat werd uiterlijk en karakter veel meer op zijn moeder. Daarom werd hij 
geplaatst in The Arabian Horse World en er kwam nog meer Ibn Estopa genoemd. Ook deze hengst heeft later veel invloed 
vraag naar deze bloedlijnen. Uiteindelijk werd de knoop gehad op de fokkerij. Vanwege de goede resultaten werd Estopa 
doorgehakt en kochten zij een stuk land in de Santa Ynez-vallei andermaal gedekt door Shaker El Masri.
waar zij een stoeterij op lieten bouwen in Spaanse stijl. In 1978 kreeg de stoeterij een forse klap te verwerken. Shaker El 
De gezondheid van Estopa ging steeds meer achteruit en er werd Masri viel tijdens het spelen in de wei op zijn rug en stierf enkele 
besloten om haar leeg te laten. Sigi was opgelucht dat  in maart dagen later door een nierbeschadiging. Sigi was er kapot van. Het 
1984 Estopa naar de nieuwe accommodatie kon verhuizen, sprookjesachtige verhaal van Estopa en Shaker El Masri was 
samen met haar vriendin Mohena. Het klimaat leek daar erg op voorbij. Op dat moment had Om El Arab geen eigen hengst 
het klimaat in Spanje waar ze geboren was. Estopa had al twee meer, maar de familie Maxwell was zo vriendelijk om El Shaklan 
jaar geen veulen gehad en Sigi wilde dolgraag weer een veulen van terug te brengen ook al was de leasetermijn nog niet voorbij. Hij 
haar. Maar Estopa was zwak van haar ziekte en de lange reis. Ooit had inmiddels de nodige titels behaald in de showring, waaronder 
had ze bij een bezoek aan de fokker van Estopa een hengstveulen British National Junior Champion. Tegen die tijd had Estopa het 
gezien, Rastano genaamd (Jaguay x Arilla). Ze had het veulen leven geschonken aan een mooi merrieveulen, Estara, het laatste 
graag willen kopen maar het was al verkocht naar Amerika. Toeval veulen van Shaker El Masri. Estopa werd even rust gegund en in 
wilde dat Rastano op een stoeterij in de buurt van hun nieuwe 1980 weer gedekt door haar eigen zoon El Shaklan. Uit deze 
onderkomen stond. Helaas stond Estopa's gezondheid het niet combinatie werd een merrieveulen geboren die een sterke 
toe om haar te dekken en Sigi besloot een embryotransplantatie te gelijkenis toonde met haar moeder, ze werd Bint Estopa genoemd. 
laten doen. Terwijl een Quarterhorse haar veulen droeg, gebeurde 
met Estopa iets bijzonders. Estopa herstelde miraculeus. De kuch Het was in die tijd dat Estopa gezondheidsproblemen kreeg. De 
die ze al jaren had verdween als sneeuw voor de zon, en voor het Spaanse import merries hadden last van een chronisch kuchje en 
eerst in jaren had ze weer vlees op haar ribben. Estopa werd de dierenarts weet het aan twee oorzaken. Ze hadden problemen 
langzaam weer helemaal fit. In 1985 werd de eerste puur Spaanse met het vochtige en koude klimaat en een allergie ontwikkeld 
nakomeling van Estopa geboren, Estopasan. Sigi was zo blij met voor hooi. Estopa was de enige die er nooit last van had gehad. 
dit veulen dat Estopa weer werd gedekt door Rastano, een veulen We zorgden dat ze zo min mogelijk in aanraking kwam met stof, 
dat ze deze keer wel zelf zou dragen. Ondanks dit heugelijke feit maar het was duidelijk… Estopa was de strijd tegen het koude 
brak er in dat jaar een zware tijd aan voor Sigi. Ze ging scheiden klimaat van het Zwarte Woud aan het verliezen. De dierenarts 
van haar man Heinz en was daardoor verplicht om El Shaklan te had vast-gesteld dat ze last had van longemfyseem en dat ze 
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hengstveulen van Rastano,  Rastano Ibn Estopa. Ze genoot er 
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Wat is er voor nodig: Heel kort door de bocht heb je een paard ovaal dan rond, geeft een relatief groot oppervlak om warmte af 
nodig, dat voldoende fitheid en doorzettingsvermogen heeft om te staan. 
de geplande afstand af te leggen. Maar de praktijk is gecomp-
liceerder. Naast paard en ruiter is ook een verzorgingsteam De spieren van een Arabier zijn het belangrijkste voordeel van 
(grooms) zeer bevorderlijk. Op de korte afstanden kan men ook dit ras ten opzichte van andere paarden. Er zijn verschillende 
zonder, maar op langere afstanden die op tempo gereden typen spieren die op verschillende manieren met energie 
worden is het koelen en verzorgen van het paard steeds belang- omgaan. Voor endurance heb je spieren nodig die langdurig 
rijker. Ook de mate van aanleg (voornamelijk fysiologische kunnen werken met zuurstof, veel paarden werken ook of deels 
eigenschappen) van het paard, een correcte en evenwichtige met een zuurstofloze verbranding die slechte afvalproducten 
bouw, economisch gangenwerk, de kwaliteit en hoeveelheid zoals melkzuur leveren. Juist onze Arabische Volbloed heeft een 
training van het paard en de ervaring en kundigheid van de optimaal gebruik van energie om de spieren via zuurstof te 
ruiter zijn zeer belangrijk.

Hoe kom je aan de benodigdheden: DE centrale vraag 
uiteraard. De meeste mensen hebben een paard en gaan 
daarmee sporten, op een gegeven moment zal blijken of het 
paard wel of niet geschikt is qua aanleg en capaciteiten, of blijkt 
dat de ruiter wellicht meer kennis nodig heeft om het paard te 
begeleiden. Dit is een leerproces waar vooral kennis van de 
sport en trainingsmethodieken van belang zijn, naast leren wat 
de sterke en zwakke punten van de combinatie zijn. In Neder-
land is bijna geen gespecialiseerde fokkerij voor endurance, 
dus qua aanleg van het paard is het vrijwel altijd een gok.

Fysiologie: De Arabier heeft fysiologisch grote voordelen ten 
opzichte van andere rassen, en aangezien elk voordeel ook zijn 
nadeel heeft (citaat: Johan Cruyff ) is het ook goed daarvan 
notie te nemen. Als we van buiten naar binnen een paard gaan 
bekijken dan komen we een aantal organen en weefsels tegen 
die van belang zijn bij een duursport als endurance. Deze zijn 
achtereenvolgens de huid, de spieren, de bloedvaten, 
spijsvertering, de longen en het hart. Per orgaan gaan we in op 
wat speciale kenmerken.

Allereerst de huid. Je voelt het bijna al meteen als je een 
Arabisch Volbloed aanraakt, de soepele, vaak bijna satijnachtige 
huid en vacht. Deze dunne vacht met vrij weinig onderhuids 
vet kan goed warmte kwijtraken, wat belangrijk is voor de 
warmtehuishouding binnen het lichaam: minder warmte, 
minder rondpompen van bloed, dus lagere hartslag. De aderen 
en haarvaten die dicht bij de oppervlakte liggen kunnen 
gemakkelijk warmte afgeven aan de omgeving en daarmee de 
rest van het systeem afkoelen, zeker als de omgeving extra koel 
wordt gemaakt door koel water over de huid te gieten. Ook de 
vorm van de romp van de Arabier, over het algemeen eerder 

D

Arabische Volbloeds zijn prachtig om te zien, keuringen zijn gebaseerd op het zeer 
herkenbare type en terecht: het maakt van de buitenkant heel duidelijk met welk ras 
men te maken heeft. Maar ook aan de binnenkant onderscheidt het Arabische paard zich 
duidelijk van andere paarden. Het Arabisch Volbloed beschikt over een aantal unieke 
eigenschappen die het ras, vooral in de endurance sport, een voorsprong geeft.

ARABISCHE VOLBLOEDEN, 

ZOWEL ALS 

UITZONDERLIJK, 
VAN BINNEN VAN BUITEN

en spectaculair gaan in de showring, lopen we een groot risico Door Esther Groen
om het Arabische Volbloedpaard als top-prestatiepaard kwijt te  
raken. Om deze tweedeling te voorkomen denk ik dat het zeer Door de jarenlange natuurlijke selectie in de woestijn is een 
belangrijk is voor de fokkers zich te realiseren wat de Arabier spijkerhard paard ontstaan dat zeer goed met warmte, droogte 
van binnen nu zo speciaal maakt, want ook hierin is het een en relatief weinig voer om kon gaan. Daarbij moest het ook 
paard dat zich onmiddellijk van andere rassen onderscheidt. lange afstanden afleggen om aan voedsel te komen en om zijn 
Het ideaal zou zijn dat meer gezocht gaat worden naar een mensen van plaats naar plaats te brengen. Door deze ultieme 
combinatie van uiterlijk en innerlijk.selectie is de Arabier een paard geworden met een aantal 
Het is algemeen bekend dat in de endurance sport het Arabisch belangrijke fysiologische eigenschappen naast de duidelijke 
Volbloedpaard uitblinkt. Maar hoe komt dat nu? Wat maakt, uiterlijke kenmerken. De uiterlijke kenmerken krijgen in de 
naast het fijne werkwillige karakter, de Arabier nu zo speciaal huidige Arabische Volbloed fokkerij wereldwijd veel aandacht 
dat ze zo goed deze lange afstanden met steeds hoger wordende en deze worden via keuringen en shows in stand gehouden. De 
snelheden volbrengen? En geeft de speciale binnenkant van de fysiologische eigenschappen worden daarmee deels in stand 
Arabier dan ook zwakke kanten binnen deze sport? gehouden, maar er wordt niet meer op geselecteerd, wat risico's 
In dit artikel probeer ik wat kenmerken die van groot belang met zich meebrengt.
zijn en waar de Arabier zijn pluspuntjes mee binnenhaalt te Al geruime tijd zie je binnen de Arabische Volbloedfokkerij een 
illustreren, maar ook probeer ik aan te geven welke valkuilen zekere tweedeling ontstaan tussen de zogenaamde “show”-
een dergelijk van zichzelf genetisch getalenteerde sporter met fokkerij en een fokkerij voor prestatiesport zoals rensport en 
zich mee kan brengen.endurance. Wat duidelijk is, dat als geselecteerd wordt op 
Om te beginnen moeten we eerst eens kort ingaan op de sport prestatie in topsport, het Arabische type over het algemeen 
endurance en wat daarvoor nodig is. Wat is endurance, wat is er minder wordt. Dit is erg jammer, want een Arabier zou direct 
voor nodig en hoe kom je daaraan.herkenbaar moeten zijn als zodanig. Maar ook het omgekeerde 

dreigt. Door te selecteren op uiterlijkheden, zoals type, hoofd 
Wat is endurance: Endurance is een wedstrijd tegen de klok 
waarbij de snelheid en het uithoudingsvermogen van het paard 
wordt getest. De mate van fitheid en daarmee de mogelijkheid 
om de afstand uit te lopen wordt gecontroleerd in een aantal 
veterinaire checks, waarbij aan de hand van parameters wordt 
bepaald of het paard verder mag. Deze parameters zijn onder 
andere de hartslag, de doorbloeding van de capillaire haarvaten, 
de darmwerking en uiteraard of het paard rad loopt. 
Een aantal van de parameters kan door het management 
onderweg beïnvloed worden: de hartslag kan verlaagd worden 
door het paard met water af te koelen, de doorbloeding 
kan worden gewaarborgd door te zorgen dat het paard niet 
uitdroogt (door zweten te minimaliseren, wederom door 
water over het paard te gieten en door te zorgen dat het paard 
onderweg voldoende kan drinken), de darmactiviteit wordt op 
gang gehouden door onderweg, maar voornamelijk in de 
pauzes, kleine hoeveel- heden eten te voeren. De locomotie is 
minder beïnvloedbaar 
(al kan slecht voorbrengen zeker een negatieve impact hebben), 
al zal een goede en gedegen training natuurlijk de kans op 
afkeuring verminderen. 

Saskia Rijkeboer
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laten werken. Daarnaast is ook de brandstof die gebruikt wordt longen en het hart, gecombineerd met de mogelijkheid om een 
in de spieren van belang voor duursport. bijna onuitputtelijke vetvoorraad als brandstof te gebruiken en 
De hoeveelheid zuurstof (dus energie) die per tijdseenheid relatief groot oppervlak om af te koelen maakt de Arabier zo 
gebruikt kan worden is erfelijk bepaald en hoe meer zuurstof speciaal voor duursport. Om in autotermen te spreken: een 
opgenomen kan worden hoe harder een paard kan lopen. Het uniek koelsysteem, verbrandingssysteem en onuitputtelijke 
Engels Volbloed kan heel veel zuurstof opnemen en dus veel energievoorziening: een motor met superpower! Maar alleen 
snelheid maken (vandaar ook de hoge snelheid op de renbaan), met de binnenkant zijn we er niet. Ook de carrosserie moet 
maar de Arabische Volbloed is een goede tweede. Om de voldoende sterk zijn om alle power binnen het lichaam aan te 
snelheid ook lang vol te houden is het type brandstof wat kunnen. En vooral de bestuurder moet met beleid met al deze 
gebruikt wordt van belang. Ook dit is erfelijk bepaald via het kracht om kunnen gaan.
type spiervezel dat het paard heeft. De meeste paarden (ook 
voorgenoemde Engels Volbloed) gebruiken glycogeen (kool- Hart, longen en spieren zijn systemen die zeer snel trainbaar 
hydraten), maar dit is relatief snel op. Omdat de Arabier vooral zijn. Een paard is dus van binnen snel fit om pittige prestaties 
vetzuren gebruikt en er een bijna onuitputtelijke hoeveelheid te leveren. Botten, kraakbeen, banden en pezen hebben veel 
vetzuren in een lijf aanwezig is kan de Arabische Volbloed zeer meer tijd nodig om voldoende sterkt te worden om zware 
lang met hoge snelheid presteren. prestaties te leveren. Is een Arabier daarin dan minder sterk dan 

andere rassen? Nee, niet perse (al blijft het belangrijk zeer 
Volgende orgaan dat belangrijk is zijn de bloedvaten. Bij het kritisch naar de benen te blijven kijken). De Arabier loopt wel 
stukje over de huid werd al verteld dat de Arabier veel aderen meer het risico om qua carrosserie kapot te gaan omdat het qua 
en haarvaten aan de oppervlakte heeft liggen waardoor het motor, brandstof en koelsysteem zo ontzettend getalenteerd is. 
warmte kwijt kan raken doordat het bloed via zweten, koelen De zwakke schakel zit dan dus in de “gewonere” onderdelen. 
met water en het passeren van (koele) lucht afkoelt. Bloed en Vooral de ruiter zal zich dus goed moeten realiseren dat deze 
bloedvaten hebben vooral als belangrijkste taak om zuurstof en getalenteerde sporter bijzonder veel kan aanbieden en in korte 
voeding naar organen te brengen. In dit basis systeem verschilt tijd heel veel potentie kan laten zien, maar als dit niet in toom 
de Arabier verder niet heel speciaal van andere rassen. wordt gehouden door ook voldoende in de zwakke schakels te 

investeren qua training, loopt men grote kans op overtraining 
De spijsvertering van de Arabier is in zoverre in het voordeel en blessures aan het draagapparaat.
ten opzichte van andere rassen dat de Arabier relatief goed Naast informatie over de speciale binnenkant van de Arabisch 
met vetten als voer om kan gaan. Volbloed is dit stuk ook een 
Het percentage vetten in het voer pleidooi voor het selecteren op 
kan dus wat hoger zijn. (duur) prestaties naast het selecteren 

op uiterlijk. Er zou meer gekeken 
De longen en het hart zijn mogen worden naar dit speciale 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. innerlijk bij het fokken om te 
Het hart pompt het bloed rond in zorgen dat dit goed behouden blijft. 
het lijf, de longen voorzien het bloed In Nederland bestaat bijna geen 
van zuurstof. Hoe sterker en groter fokkerij voor endurance paarden, 
de pomp, des te meer bloed kan uiteraard zijn er wel een aantal 
worden rondgepompt. Zijn daarbij goede paarden uit Nederland 
de longen ook nog groot en goed voortgekomen. Om hier wat meer 
doorbloed dan gaat er zeer veel zich op te krijgen wordt op dit 
zuurstofrijk bloed door het lichaam, moment een speciale database 
waardoor de aerobe verbranding opgesteld om makkelijker goed 
goed kan blijven doorgaan. De presterende lijnen in duursport te 
Arabier beschikt over een diepe kunnen herkennen. Hiermee kan 
borstkas met veel ruimte voor een iemand die een paard koopt met het 
voldoende groot hart en grote oogpunt om duursport te gaan 
longen, waardoor een goed aerobe bedrijven makkelijker weten in 
vermogen wordt gemaakt. Het welke lijnen de dieren goed 
Engels Volbloed heeft dus een groter presteren. 
hart en grotere longen waardoor het 
aerobe vermogen groter is, maar zoals Om hierin verder te gaan zou het 
al gezegd is bij dit ras de geweldig zijn als fokkers soms hun 
vetverbranding minder en zal harmonisch gebouwde en 
hierdoor op een geven moment de economisch bewegende merries en 
brandstof voorraad de beperkende hengsten een aantal jaar in de 
factor zijn. endurance uit zouden laten brengen 

om op deze manier ook bij te 
Dus de combinatie van hoge dragen aan een goede basis voor 
verbranding vanuit de zuurstof uit mooie duursport paarden.
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