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D moeten doen bij de overheid. Er komen steeds meer 
strengere richtlijnen vanuit Brussel onze kant op waarin 
dierenwelzijn en het inperken van erfelijke gebreken een 
grotere rol gaan spelen. Gelukkig zijn wij daar al een hele 
tijd mee bezig en zal het, behalve de administratieve aandacht, 
naar alle verwachting geen bijzondere problemen opleveren.

Binnen het AVS bestuur zullen wat verschuivingen 
plaatsvinden, e.e.a. zal besloten worden op de ALV en een 
uitgebreid verslag zal in het volgende magazine te lezen zijn. 
De focus zal liggen op de toekomst waarbij wij hopen de 
professionalisering in stijgende lijn voort te zetten. 

Velen van u hebben reeds de nieuwe AVS website bezocht 
die qua functionaliteit een enorme stap voorwaarts heeft 
gemaakt. Het online inschrijven voor shows is voor 
sommigen nog wat onwennig, maar de ervaringen zijn 
over het algemeen zeer positief en wij hopen dat het een 
grote verbetering oplevert in de nauwkeurigheid van de 
gegevensoverdracht.

Tenslotte rest ons u een succesvol dek-, veulen-, show- en 
sportseizoen toe te wensen en wij hopen dat u weer met 
veel interesse de tweede editie van het AVS Magazine in 2011 
mag lezen.

Namens het AVS bestuur,
Gideon Reisel

De kop is er af! 

Na een succesvolle amateurkeuring en de Tulip Cup, die weer 
in zijn oude glorie is teruggekeerd van weggeweest, staat er 
een drukke periode voor de deur. Met het schrijven van dit 
voorwoord draaien de voorbereidingen voor Show West en 
de Lowland Arabian Cup weer op volle toeren en wij hopen 
op goed gevulde shows.
Ook de gebruikers hebben niet stilgezeten, inmiddels zijn er 
al een aantal drukbezochte wedstrijden geweest en is dus het 
goed om te weten dat de aandacht voor de sport op gelijk 
niveau blijft. Ook de endurance commissie heeft de regels van 
de endurancecompetitie gepubliceerd en wij hopen dat deze 
belangrijke groepering de aandacht krijgt die het verdiend.

Het AVS zal in 2011, samen met alle andere stamboeken in 
Nederland, volgens nieuwe richtlijnen een erkenningsaanvraag 
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M
Door Marian v.d. Meulen
Foto’s Jan Kan

Mevrouw K. Zeevenhoven jureerde de showonderdelen en 
de heer L. Hendrix had als taak te bepalen wie de titel 
“beste voorbrenger” toebedeeld zou krijgen. Ook werd er 
die dag een premiekeuring gehouden onder leiding van 
mevrouw T. Modderman bijgestaan door de heer C. Bakker 
en mevrouw K. Zeevenhoven.

De aftrap was voor 
de Junior hengsten. 
Jaarlinghengst Shaqir 
Lazize (Entebbe CA x 
Ysabella F v.Almonito) 
verscheen als eerste en als 
enige deelnemer in zijn 
categorie in de baan, 

correcte El Azhar FM (FHJ Alexander x Elmar's Florence een harmonisch gebouwd 
v.Anthal) gefokt door J. Hagedorn-Friebel en in eigendom van hengstje met leuke 
F. Hagedoorn.bewegingen, gefokt 
Na deze rubriek volgde het kampioenschap van de Junior en in eigendom van 
hengsten waarbij trotse eigenaresse A. Duyf haar paard A.J.G. en I. Stoop. 
Shadow's Corrado de Gold Medal zag winnen. Silver Medal Hierna was de beurt aan de tweejarige hengsten. Deze rubriek 
Champion werd de driejarige Habib's Baron en de Bronze werd gewonnen door de over veel uitstraling beschikkende 
Medal werd bemachtigd door Darwin LDV.zwarte Shadow's Corrado (MA Shadow El Sher x Theee Magic 

Capri v.Thee Desperado), gefokt door R. Peek. Een zeer 
Een mooi aantal ruinen hadden zich aangemeld voor de rubriek rastypisch paard volgens jury K. Zeevenhoven, al had zij wel 
aan de hand die een bemerking op het beenwerk. Tweede werd de complete 
dag. De door maar nog wat jeugdige Darwin LDV (Amurath Muntahi x 
J.L.A. Calis Dolce Vita v.Gil) gefokt door F. Leylayan en in eigendom van 
gefokte, driejarige T.A.J. Heldens. Rubriekswinnaar van de driejarige hengsten 
Cadiz (v.Lobeke werd Habib's Baron, door B. Morees gefokt uit de merrie 
D x Jazz-Singer G.B. Habibi (v.Insjallah's Fayoum). Deze robuuste zoon van 
v.Dakalieh) S.A. Krasinov is correct met een mooie schoft, liet de jury aan 
van eigenaar eigenaar K. Kramer weten. Als tweede eindigde de eveneens 
L.F. Koolhaas 
was de enige 
Junior Ruin die 
dag. Hij heeft 
verschillende 
pluspunten 
waaronder een mooie schouder maar miste wat conditie. 
Dit in tegenstelling tot de vier- en vijfjarige ruinen waarvan 
de eigenaren duidelijk hun best hadden gedaan hun paarden zo 
optimaal mogelijk voor te stellen. De charmante A.F. Apache 
(Aparan x A.F. Baya v.Kubay Khan) won de rubriek vierjarige 
ruinen. Dit fokproduct van A.F. Ligthert is een compleet paard 

Nummer één van de tweede groep merries werd Vatigon 
(Vatican x Ragonka v.Kadour) gefokt door L. Schutrups en in 
eigendom van A.H.W. Kranenkamp. Zij werd door haar 
eigenaresse prima voorgesteld zodat haar goede bewegingen 
mooi tot uiting kwamen. De door Elmar Arabians gefokte 

en een echte showbink, in beweging waardeert hij zich nog eens 
extra op. De aansprekende KW-Ashir (M.M. Sultan x KW-
Amyra el Araf v.Araf El Maklouf ) werd als tweede geplaatst, 
een paard met een goede toplijn en schouder. Hij is gefokt 
door W. Grosman en in het bezit van S.L. van den Berg.
De winnaar van de rubriek Ruinen vijf jaar en ouder, 
A.F. Evilio (M.M. Sultan x Palotasza qq v.Kosmonaut) is 
ook een fokproduct van Arabian Fantasie, weliswaar in Elmar's Florence (Anthal x Paskal Maskat v.Nizjni), in 
samenwerking met M. Baas. Eigenaar E.A. Luyendijk kreeg eigendom van J. Hagendorn-Friebel, is een grootramige merrie 
o.a. complimenten van de jury over de mooie lichtvoetige die over veel souplesse beschikt. De merrie was helaas wat 
bewegingen van haar paard. Tweede werd de zeer goed nerveus waardoor amazone Mariska Hagendorn op sommige 
gebouwde Niantod (Pernod x Nisrin Monpelou v.Dosator), momenten moeite had om controle te houden. 
gefokt door J.L.A. Calis en in eigendom van J. Loef-Bleiksch. De zadelrubriek Hengsten & Ruinen bestond 
A.F. Apache van eigenaresse R.G.J.C. van Duyn werd Gold uit de ruin Antaris (Menes x Atlanta 
Medal Champion van de ruinen. Silver Medal Champion werd v.Nadejni) en de hengst El-Fuego-Joy 
A.F. Evilio en de Bronze Medal ging naar KW-Ashir. (Gasir x EstopaJoy v.Libanon 

Aladin). De winst ging naar 
Hierna volgde twee goed gevulde zadelrubrieken Merries 
verdeeld in een jongere en oudere leeftijdscategorie. De eerste 
groep bevatte de jongere merries die hier en daar duidelijk nog 
wat last van spanning hadden en door de bank genomen nog 
niet zo bevestigd waren. Dit kon echter niet gezegd worden van 
de als eerste geplaatste Habib's Exellenta (Gasir x G.B. Habibi 
v.Insjallah's Fayoumn), die door Diewertje Beemster netjes en 
ontspannen werd gereden. Zij is gefokt door B. Morees en is in 
eigendom van M. Borman. Ook de nummer twee is al duidelijk 
door de wol geverfd en werd door Annelieke Stoop keurig 
voorgesteld. Het betreft het paard Ysabella F (Almonito x 
Yosraya v.Abakan) gefokt door H.A.M. Kuijf-v.d. Zwet en 
in eigendom van L.W.M. Stoop-Rooijackers. 

AVS Magazine AVS Magazine

ENTHOUSIASTE 
AMATEURKEURING

DEELNAME 
AAN 

De Amateurkeuring lijkt in populariteit te winnen, dit keer waren er maar liefst 
76 inschrijvingen. Dit was mede te danken aan een aantal geestdriftige leden die zich 
met hun paard hadden ingeschreven voor zowel de rubriek aan de hand als onder het 
zadel en de liberty. Het resultaat was een zonnige dag in een gemoedelijke sfeer met 
veel leuke en sportieve reacties tussen de deelnemers onderling. 
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de door J.C. van voor en deed 
Duyvenbode gefokte ontzettend haar best 
Antaris die door zijn om die kwaliteiten zo 
eigenaresse Roos goed mogelijk uit de 
Scholten degelijk verf te laten komen. 
werd voorgesteld. Ook de voorbrenger 
Als tweede eindigde van de nummer twee 
dus de rastypische Pshyfa H (Psytadel x 
El-Fugeo-Joy die Sifra v.Bora D), zoon 
zich behoorlijk druk van fokker en eigenaar 
maakte waardoor J.M.C. v.d. 
hij zich door zijn Hoogenband-Dingjan 
amazone Aiesha deed fanatiek zijn best. Hij had een elegante merrie aan 
Khitanea niet altijd de hand, met o.a. een mooi oog, een goede hals en een ruime 
even goed liet draf, de jury had haar graag in een rijkere conditie gezien.
bewerken. 
Hij is gefokt door Hilariteit in de ring tijdens het kampioenschap Junior Merries 
J.M.G.M. den Otter door de oprecht verbaasde eigenaresse van de Gold Medal 
en in het bezit van Champion Sayra, die blijkbaar niet verwacht had dat haar 
G. Purper. paard zo goed in de smaak zou vallen. De Silver Medal ging 
De overall kampioens- naar Forelocks Pearl en de Bronze Medal naar Pshyfa H.
titel werd verreden 
tussen Antaris en Dat de oudere merries bijna allemaal gereden worden was 
Vatigon waarbij goed terug te zien in de bespiering en ook in de conditie. 

Alexandra Kranenkamp met haar merrie de winst pakte. Daar hebben we dat woord weer, de jury had daar regelmatig 

De rubriek jaarlingmerries bevatte twee deelnemers die onder-
ling nogal verschilde in ontwikkeling en conditie. De door 
A. Kuijf gefokte, hoogbenige en lang gelijnde Forelocks Pearl 
(Nesj el Khimani x Peppi v.Piligrim) werd eerste. Een chique 
dier, volgens de jury, met een mooi hoofd en een goed 
gevormde hals. Zij is in eigendom van D.N. van der Wal-
Martens. Tegenover de al volwassen Pearl leek de nummer twee, 
Da Fayha Yanara (Fayar El Gezirah x Shama Parina v.Pasch 
Vacan) nog erg veulenachtig, de jury vroeg zich dan ook af 
of de merrie misschien ziek was geweest deze winter. Toch 
toonde zij zich nu met enthousiasme en zij is zeker fijntjes 
met een mooi oog. De fokker is G.J.G. Sempel en de eigenaar 
E. Parschi. 
Dit jaar waren er geen deelnemers voor de rubriek tweejarige 
merries. Er was wel een leuke rubriek driejarige merries. 
Opnieuw won een M.M. Sultan nakomeling namelijk de door 
B.W.J. Vodde gefokte Sayra (m.A.F. Shari v. Riki's Shabri). 

bemerkingen op en niet onterecht. Natuurlijk is de Een compleet en charmant paard die zich goed presenteerde. 
amateurkeuring altijd vroeg in het jaar en zeker de jonge Eigenaresse Y. 
paarden, die nog niet onder het zadel zijn, zitten dan niet Kempe-Wasseur 
zomaar op en top in hun vel. Toch kan er al veel bereikt bracht haar 

worden met voorzichtig(!) longeerwerk, dekens, 
's avonds het licht laten branden in stal en bijvoorbeeld 

een scheutje lijnzaadolie over het voer. Er worden 
jaarlijks door verschillende trainers voorbreng-

cursussen georganiseerd die ook op dat 
onderwerp nader in gaan.

Maar terug naar de vier- t/m negenjarige 
merries waar Habib's Exellenta (v.Gasir) 
de winst pakte. B. Morees fokte haar 
uit G.B. Habibi (v.Insjallah's Fayoum)
en momenteel is zij in het bezit van 
Monique Borman. 

Habib's Exellenta is een royale merrie, goedgebouwd met een punten lagen dicht 
mooi hoofd en goede bewegingen. De door M.C. Jimmink bij elkaar wat een 
gefokte Shadiya (Sivmen x A.F. Antha v.Anthal) werd als behoorlijk aantal ex 
tweede geplaatst, een correct paard met een edel hoofd. aequo plaatsingen 
Als derde eindigde de grootramige, goed gebouwde en over opleverde. Er was 
een lange hals beschikkende Kubinec dochter KAS J'Adore dan ook sprake van 
(m.Jinkana v.Zacateco) van fokker A.N. Kuijf en eigenaresse twee winnaars, 
M.E.C. Rietdijk. namelijk Ta Annug 

K.S.I. (BS Ddiabolo 
x Savannah K.S.I. 
v.RKS Haziz) 
gefokt door 
K.S.I. Bruinink 
die zich samen 
met haar eigenaar 
E. Besselink in een 
schitterende oosterse 
outfit presenteerde. 
Daarnaast had de 
elegante Thirsa 
Corvus (Saoud van Jonker x Poteha v.Mohayad) zich als 
eerste geplaatst. Zij is gefokt door E.J. Kraai en in eigendom 
van M. Bosch.
Een tweede plaats was er voor de sympathieke A.F. Thabay 
(Kubay Khan x A.F. Antha v.Anthal) gefokt door A.F. Ligthert 
en in eigendom van S. van der Veen.

De flitsende Elmar's Florence (Anthal x Paskal Maskat 
v.Nizjni) schreef de rubriek Merries tien jaar en ouder op Hierna volgde nog een spannend moment, de beurt was 
haar naam. Een hoogbenig, degelijk gebouwd paard met goede namelijk aan Luc Hendrix om één van deelnemers tot 
bewegingen. De charmante, sterke en compacte Estopa-Joy “beste voorbrenger” uit te roepen. Hiervoor waren een tiental 
(v.Libanon Aladin) eindigde als tweede, eigenaar J.M.G.M. deelnemers geselecteerd die hun uiterste best deden om hun 
den Otter fokte haar uit Ja-Granada v.Ja-Askowan. kunnen nogmaals te laten zien. 
Als derde mocht zich opstellen de harmonieus gebouwde Winnares werd Aieshja Khitanea die heel knap de hengst 
G.B. Habibi (v.Insjallah's Fayoum x El Layla Walayla El-Fuego-Joy voorstelde. Reservekampioen werd de nog 
v.Alexander), zij is in eigendom van B. Morees die haar jonge Wesley v.d. Hoogenband. Uiteraard gaf Luc Hendrix 
samen met Comb. F. Lokerse gefokt heeft. de deelnemers nog een aantal goede tips waarna zij allen 

tevreden huiswaarts konden gaan.  
Gold Medal Champion van de Senior Merries werd Elmar's 
Florence, de Silver Medal ging naar 
Habibi's Exellenta en de Bronze Medal 
naar Shadiya.

Helaas was er maar één Senior Hengst 
op de Amateurkeuring te bewonderen 
maar die was wel de moeite waard. 
El-Fuego-Joy had ook meegedaan aan 
de zadelrubriek maar had nog energie 
genoeg om zich van zijn beste kant te 
laten zien. Een aansprekend paard met 
veel type en uitstraling, een mooi hoofd, 
een goed gevormde hals en een goede 
schouder, hij is wel wat week in de rug. 
Uiteraard ging hij er ook met het 
kampioenschap vandoor.

Ook voor de Liberty had een flink aantal 
deelnemers zich aangemeld. Veel van hen 
pakten nog eens extra uit met zelf 
geselecteerde muziek en speciale kledij 
voor zowel voorbrenger als paard. De 

Forelocks Pearl 

6
Sayra 

De jury heeft een drukke taak...

Pshyfa H

Thirsa Corvus

Shadiya

Elmar's Florence

Jury Luc Hendrix
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IN MEMORIAM: ANAGASKA

OEFENDAG AKEN

DRESSUURWEDSTRIJD OP HEMELVAARTSDAG

CLINIC PROEFGERICHT RIJDEN 

UITNODIGING OPEN DAGEN TERSK STUD RUSLAND

OEFENDAG ARABISSIMO

cross. Dit alles uiteraard onder begeleiding. De speed-training 
wordt gegeven door Emiel Ottes.Onlangs is de merrie Anagaska (v.Nagasaki x Dabrana v.Little 
Een dragen van een cap en bodyprotector is verplicht tijdens Star v.Noran) 
deze training. De Arabissimo wordt gehouden in het weekend overleden, zij 
van 20 en 21 augustus dus zet deze datums in uw agenda. bereikte de res-

pectabele leeftijd Inschrijven voor alles kan via de AVS-website: www.avsweb.org
van 32 jaar, onder het hoofdstuk Actueel en dan Evenementenagenda.
haar In Memoriam 
wordt gepubliceerd 
op de AVS-website. Jaarlijks wordt door onze buren een hele mooie spring- en 

dressuurwedstrijd georganiseerd tijdens de A show te Aken 
beter bekend onder de All Nations Cup and Riding 
Competition. Deze wordt gehouden op 24 en 25 september 

Zoals ieder jaar organiseert de commissie gebruik weer een 2011. Om hieraan mee te mogen doen moet er ruim van te 
dressuurwedstrijd op Hemelvaartsdag donderdag 2 juni. Dit voren e.e.a. aan licenties worden geregeld. Je mag namelijk 
jaar op het mooie terrein van de the Kossack stud in Zuidoost niet zomaar starten op een buitenlandse wedstrijd, dus voor 
Beemster. Dit in combinatie met een open dag van de stoeterij. de deelnemers welke interesse hebben om hieraan mee te doen 
Er kan worden ingeschreven voor dressuurproeven van willen we gelijktijdig met de oefendag van de Arabissimo op 
de KNHS klasse B t/m Z2 en er mogen twee proeven per zondag 17 juli bij H.C. de Schalm te Renswoude een 
combinatie worden gereden. Het inschrijvingsformulier met informatie en oefendag houden voor het rijden van dressuur 
startcoupons kunnen worden opgestuurd naar Eveline Calis, proeven voor Aken. Het is de bedoeling van we hier de Duitse 
Broekergouw 5b, 1027 AH Amsterdam proeven kunnen rijden onder begeleiding van een jurylid welke 
e-mail: info@zenitharabians.nl weet hoe deze proeven beoordeeld worden en daar ook uitleg 

over geeft. Verdere info en inschrijven kan via de AVS-website. tel: overdag werk 035-6231891 of thuis 020-6326228
Houd deze dus in gaten voor het volgen van deze leerzame 
oefendag. Ook kan er natuurlijk informatie worden verkregen 
via één van de commissie leden van gebruik.Op zaterdag 2 juli 2011 organiseert Commisse van Gebruik 

van het AVS een clinic voor proefgericht rijden, geschikt voor 
recreatie, B of L dressuurruiters. Dit is een clinic waaraan je 

Zoals ieder jaar organiseert deelneemt zonder paard. Bij Marijke Slok Soede in Heerde zal 
de beroemde Tersk stoeterijde groep deelnemers worden ontvangen. 
te Mineralnie Vody, Stavropol Er wordt eerst theorie informatie verstrekt over proefgericht 
region Russia haar open dagen.rijden. Waarom geeft een jury een 5, 6 of 7 en waarom bijna 

nooit een 8 of 9? Hoe kan je je proef rijden zoals een jurylid Deze worden dit jaar 
dit graag ziet. Kleine fouten zijn gemakkelijk te voorkomen. gehouden van 29 juli t/m 1 
Deze clinic geeft je inzicht en tips om een correcte augustus 2011. Het is mogelijk 
dressuurproef te rijden. om daar naar toe te gaan en de 

stoeterij te bezoeken.Na het theorie gedeelte krijgt iedereen protocollen uitgereikt en 
gaan we twee combinaties (B en L) beoordelen. Marijke is sinds Vele beroemde paarden zoals 
kort KNHS official jurylid B/L en zal als hoofdjury mee- o.a. Balaton zijn daar gefokt.
punten. De gegeven punten zullen per onderdeel vergeleken Een speciaal programma zal worden samengesteld door de 
worden met die van de officiële KNHS jury. Aan de hand van directie van Tersk en een bezoek is een echte aanrader! Indien 
video opnamen die gemaakt zijn, kunnen de proeven worden u interesse heeft om deze reis te willen maken
geanalyseerd. De paarden die voorrijden zijn vanzelfsprekend kunt u contact opnemen met Jan Calis van Zenith Arabians, 
Arabische Volbloeden. deze kan dan de benodigde uitnodigen en visa verzorgen.
De deelname kost slechts € 7,50 per inschrijving incl. een Hiervoor hebben we ca. 4 weken nodig dus meld u zo spoedig 
drankje en iets lekkers. mogelijk aan via mail info@zenitharabians.nl Ook heeft de 
Aanvang 14:00 - Einde 17:00 uur. stoeterij een mooie website: www.terskarabian.com
Adres: Zwolsweg 86 te Heerde (tel: 06-22998116)  
Voor opgave mail Marijke: m.sloksoede@hotmail.com

Op zondag 17 juli willen we ter voorbereiding van de 
Arabissimo een training geven voor de speed. Dit wordt 
gehouden op de hetzelfde terrein als waar de Arabissimo wordt 
gehouden bij H.C. de Schalm te Renswoude. Naast de speed 
zijn er ook mogelijkheden voor het oefenen van een 
springparcours en het oefenen van het rijden van een echte 

8

KORTE BERICHTEN

UITREIKING 
2010

DAWRA 
HIGHPOINTS 

De Highpoints van het DAWRA wedstrijdjaar 
2010 zijn weer uitgereikt. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van 
westernverenging DAWRA, Dutch Arabian 
Western Association werden de Highpoints 
winnaars bekend gemaakt. 

D

nemen. Eerder behaalde de combinatie al een Highpoint titel voor 
het onderdeel Trail en Horsemanship. 
Krista Sterrenburg behaalde met haar hengst Scorpio *WP *WH 
de meeste punten voor L1 Horsemanship. Voor dit onderdeel 
behaalde Krista samen met Scorpio al eerder in 2006 en 2008 een 
Highpoint. Naast het onderdeel Western Horsemanship heeft de 
combinatie ook al eerder een Highpoint voor Western Pleasure en 
Western Versatile Horse achter hun naam kunnen zetten.  
Naast de Highpoints is ieder jaar ook de uitreiking van de 
DAWRA 'Rookie of the Year'. Vorig jaar was de jonge Cyann 

Door Jolanda v. Duyvenbode Molengraaf nog de winnaar van de DAWRA Rookie of the Year, 
Foto’s Jos Karouw met het onderdeel Western In Hand Trail. Voor het behalen van 

een Highpoint of Rookie titel behoren de ruiters minimaal drie 
Deze titels worden toebedeeld aan alle wedstrijdruiters van de wedstrijden binnen een wedstrijdjaar te rijden, en hierbij 
DAWRA die binnen het afgelopen wedstrijdjaar tenminste drie voldoende punten te behalen. Voor veel ruiters was het helaas 
wedstrijden hebben verreden en hierbij voldoende punten hebben niet mogelijk om de titel dit jaar binnen te slepen en was er voor 
behaald. Het gaat dan om de verschillende onderdelen als Western het jaar 2010 geen Rookie of the Year te vergeven. Op naar het 
Pleasure, Western Horsemanship, Western Trail en Reining. wedstrijdjaar 2011!  
Patricia Bolleboom heeft met haar Amal-Casimir een succesvol Op de agenda stond ook de bekendmaking van de Super-Sponsor 
wedstrijdjaar verreden. Zij hebben niet alleen een erg succesvol van het Jaar. De DAWRA is weer erg blij met deze supersponsor, 
DAWRA NK achter de rug, na alle gereden wedstrijden behaalde waardoor er weer voldoende clinics, events en wedstrijden kunnen 
Patricia en Amal-Casimir een DAWRA Highpoint voor L2 worden georganiseerd. Anja Diephout en René Aarse van 
Pleasure én een Highpoint L2 Horsemanship. Een mooie prestatie! westernstore 'Westernspul', in Tinte (Zuid-Holland), dragen dit 
Een naam die bij het behalen van de DAWRA Highpoints vaker jaar het stokje over aan Paulette Zorn van Equidact Training & 
voorbij is gekomen is Anja Diephout. Zij behaalde met de ruin Coaching. Equidact is een haptonomiepraktijk en een 
Nepass *WT *WH voor het westrijdjaar 2010 een Highpoint trainingscentrum voor mens en paard. Beide zijn voor de 
Pleasure voor het hoogste niveau, L1. Het was de eerste keer dat zij DAWRA al enige tijd grote sponsors. De DAWRA dankt Paulette 
een Highpoint voor het Pleasure onderdeel in ontvangst mocht Zorn als Super-Sponsor van het Jaar! 

x
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Krista Sterrenburg & Scorpio *WP *WH

Anja Diephout en Nepass  *WT *WH

Patricia Bolleboom met Amal-Casimir 
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Arabissimo een training geven voor de speed. Dit wordt 
gehouden op de hetzelfde terrein als waar de Arabissimo wordt 
gehouden bij H.C. de Schalm te Renswoude. Naast de speed 
zijn er ook mogelijkheden voor het oefenen van een 
springparcours en het oefenen van het rijden van een echte 
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KORTE BERICHTEN

UITREIKING 
2010

DAWRA 
HIGHPOINTS 

De Highpoints van het DAWRA wedstrijdjaar 
2010 zijn weer uitgereikt. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van 
westernverenging DAWRA, Dutch Arabian 
Western Association werden de Highpoints 
winnaars bekend gemaakt. 

D

nemen. Eerder behaalde de combinatie al een Highpoint titel voor 
het onderdeel Trail en Horsemanship. 
Krista Sterrenburg behaalde met haar hengst Scorpio *WP *WH 
de meeste punten voor L1 Horsemanship. Voor dit onderdeel 
behaalde Krista samen met Scorpio al eerder in 2006 en 2008 een 
Highpoint. Naast het onderdeel Western Horsemanship heeft de 
combinatie ook al eerder een Highpoint voor Western Pleasure en 
Western Versatile Horse achter hun naam kunnen zetten.  
Naast de Highpoints is ieder jaar ook de uitreiking van de 
DAWRA 'Rookie of the Year'. Vorig jaar was de jonge Cyann 

Door Jolanda v. Duyvenbode Molengraaf nog de winnaar van de DAWRA Rookie of the Year, 
Foto’s Jos Karouw met het onderdeel Western In Hand Trail. Voor het behalen van 

een Highpoint of Rookie titel behoren de ruiters minimaal drie 
Deze titels worden toebedeeld aan alle wedstrijdruiters van de wedstrijden binnen een wedstrijdjaar te rijden, en hierbij 
DAWRA die binnen het afgelopen wedstrijdjaar tenminste drie voldoende punten te behalen. Voor veel ruiters was het helaas 
wedstrijden hebben verreden en hierbij voldoende punten hebben niet mogelijk om de titel dit jaar binnen te slepen en was er voor 
behaald. Het gaat dan om de verschillende onderdelen als Western het jaar 2010 geen Rookie of the Year te vergeven. Op naar het 
Pleasure, Western Horsemanship, Western Trail en Reining. wedstrijdjaar 2011!  
Patricia Bolleboom heeft met haar Amal-Casimir een succesvol Op de agenda stond ook de bekendmaking van de Super-Sponsor 
wedstrijdjaar verreden. Zij hebben niet alleen een erg succesvol van het Jaar. De DAWRA is weer erg blij met deze supersponsor, 
DAWRA NK achter de rug, na alle gereden wedstrijden behaalde waardoor er weer voldoende clinics, events en wedstrijden kunnen 
Patricia en Amal-Casimir een DAWRA Highpoint voor L2 worden georganiseerd. Anja Diephout en René Aarse van 
Pleasure én een Highpoint L2 Horsemanship. Een mooie prestatie! westernstore 'Westernspul', in Tinte (Zuid-Holland), dragen dit 
Een naam die bij het behalen van de DAWRA Highpoints vaker jaar het stokje over aan Paulette Zorn van Equidact Training & 
voorbij is gekomen is Anja Diephout. Zij behaalde met de ruin Coaching. Equidact is een haptonomiepraktijk en een 
Nepass *WT *WH voor het westrijdjaar 2010 een Highpoint trainingscentrum voor mens en paard. Beide zijn voor de 
Pleasure voor het hoogste niveau, L1. Het was de eerste keer dat zij DAWRA al enige tijd grote sponsors. De DAWRA dankt Paulette 
een Highpoint voor het Pleasure onderdeel in ontvangst mocht Zorn als Super-Sponsor van het Jaar! 
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ligt. Een korte rug kan ook problemen geven met het vinden 
van een geschikt zadel voor zowel paard als ruiter. De rug moet 
kort zijn maar een te korte rug geeft ook kans op het aantikken 
van de voorbenen door de achterhoeven. Een te lange rug geeft 
verminderde kracht en een grotere beweging van links naar 
rechts in plaats van een voorwaartse beweging. 

van enkele wervels heeft echter geen nadelig effect: het 
Arabisch Volbloed paard heeft een skelet van goede kwaliteit 
met een hoge botdichtheid.  

De musculus longissimus is de langste spier in het lichaam en 
loopt vanaf de laatste halswervels over de rug. Eerder is al 
besproken dat deze spier een belangrijk rol heeft in de balans 
en beweging van de hals. Een belangrijk ligament in de rug is 
het supraspinale ligament. Deze structuur loopt vanaf de schoft 
over de hele ruggengraat en is ter ondersteuning met iedere 
wervel verbonden. Het houdt de wervels op hun plek en geeft 
de rug steun, kracht en stabiliteit. Het ligament wordt minder 
elastisch als het dichter bij de staart komt. Als het supraspinale 
ligament samenwerkt met het ligament nuchae, dat een grote 
rol speelt bij de stabiliteit van hoofd en hals, heeft het een 
positief effect op draagvermogen en stuwkracht. 
De onderkant van de wervels wordt ondersteund door een 
ander ligament dat start vanaf de vijfde borstwervel. 
Ligamenten tussen de werveluitsteeksels zijn belangrijk voor 
steun en stabiliteit maar beperken de buiging en strekking van 
de rug niet. De ligamenten rond de ruggengraat zijn dus erg 
belangrijk voor de stabiliteit en kracht van dit deel van het 
skelet. Buiging van de rug wordt vooral mogelijk gemaakt door 
de buikspieren. 

Ondanks dat de rug kort is staat de Arabier over veel grond. 
Dit komt doordat de goed schuin schouder een lange onderlijn 
geeft. 

De schouder en zijn ligging in de voorhand zijn erg belangrijk 
en hebben grote invloed op het bewegingsapparaat. Een 
korte steile schouder geeft verkorte gangen en een groter 
risico op kreupelheid aan de voorbenen door verminderde 
schokabsorptie. 

Bij Arabieren zien we steeds vaker een minder goed 
ontwikkelde schoft. Wanneer de schoft erg vlak is kan dit 
problemen geven bij de stabiliteit waarmee het zadel op de rug 

De trotse houding die kenmerkend is voor het Arabisch Volbloed paard wordt mogelijk 
gemaakt door de halshouding en specifieke verbinding tussen schedel en nek. Zoals eerder 
in deze serie is besproken vormen het hoofd en de hals relatief een groot deel van het 
lichaamsgewicht. De ondersteuning van dit gewicht komt niet alleen van spieren in de 
hals, maar ook de romp speelt hier een grote rol. 

E

 
ZAL OP JE EN 

HET ZAL DOOR JE WORDEN
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dan veel mensen beseffen. Dit komt doordat de uitsteeksels van Door Jalenka van Wijk, m.m.v. mevrouw T. Modderman
de ruggenwervels wel 25 cm lang kunnen worden. De langste 
uitsteeksel bevinden zich rond de schoft, bij de vierde en vijfde Een vloeiende verbinding tussen de hals en het middenstuk is 
borstwervel. Hoe dichter de wervels bij de staart komen te hierbij belangrijk. De hals komt hoog uit de borst en moet in 
liggen hoe korter de uitsteeksels worden. een vloeiende lijn via de schoft doorlopen naar de rug zodat 
De gewrichtuitsteeksels houden de ruggengraat ook bij elkaar een mooie bovenlijn ontstaat. 
en vormen een aanhechtingspunt voor spieren en ligamenten 
die de complexe structuur ondersteunen. Er is weinig beweging De borst is gelegen tussen de twee schouderbladen en omvat 
tussen de wervels mogelijk en dit geeft een stijf gebied in het het eerste deel van de longen. De borst dient daarom voldoende 
skelet van het paard. Deze stijfheid maakt mogelijk dat het breed en diep te zijn om genoeg ruimte te geven aan de longen 
paard ruitergewicht kan dragen. waardoor meer longinhoud mogelijk is. Dit heeft ondermeer 

invloed op het uithoudingsvermogen. 
De Arabier heeft vaak maar 17 paar ribben in plaats van de 18 De schouder is een groot en plat bot dat schuin in de borst 
of 19 paar die bij andere rassen gevonden worden. De ribben van het paard ligt. Het bedekt gedeeltelijk de eerste wervels van 
liggen tussen de borstwervels en hun buiging vormt de romp de borstkas en ribben. De schouder van het Arabisch Volbloed 
van het paard. De eerste ribben zijn verbonden met het paard moet lang en goed schuin gelegen zijn, met een ideale 
borstbeen en beschermen het hart en de longen. De andere hoek van ongeveer 45 graden. Bij deze hoek is het bereik van 
zwevende ribben zijn onderling verbonden met ligamenten de voorbenen maximaal terwijl schokken tijdens beweging 
en kraakbeen. goed geabsorbeerd kunnen worden. Ook is het vermogen om 
Het Arabisch Volbloed paard heeft door de brede hoek van de benen in te vouwen tijdens springen groter bij een schuine 
de ribben met de borstwervels een diepe body. Het lumbale schouder. 
gedeelte van de ruggengraat is ook bekend als de lendenen. Paarden hebben geen sleutelbeen die de schouder en voorbenen 
De wervels in dit gebied hebben horizontale uitsteeksels waar met het lichaam verbindt. De schouder is daarom met 
grote ligamenten en spiergroepen aan verbonden zijn. ligamenten en spieren aan de schoft, ruggengraat en ribben 
De Arabier heeft vaak maar 5 lumbale wervels in plaats van verbonden. De ondersteunende ligamenten en spieren vormen 
de 6 wervels die in andere rassen te vinden zijn. Het ontbreken samen de pectorale draagband die er voor zorgt dat de schouder 

makkelijk over de ribben kan bewegen. Dit is belangrijk voor 
de balans, vooral als het paard bij hoge snelheid moet wenden. 
De pectorale draagband maakt het niet alleen mogelijk de 
benen naar voren te bewegen maar kan ook zijwaartse beweging 
ondersteunen. Hierdoor is het paard in staat gelijk naar voren 
en opzij te lopen zoals tijdens de zijgangen. 

Verder is de aansluiting van de schouder met de schoft 
belangrijk. De schoft moet wijd zijn, goed gespierd en een 
juiste verhouding hebben met de rest van het lichaam. 
Een prominente schoft helpt het zadel op zijn plek houden 
en maakt ruime beweging vanuit de schouder mogelijk. 
Een vloeiende lijn die doorloopt in de rug ondersteund 
het ligamentum nuchae en supraspinale en geven een sterk 
draagpunt voor de hals. 

De rug van het Arabisch Volbloed paard moet kort zijn en 
krachtig genoeg om gewicht te dragen. Merries hebben soms 
een wat langere rug dan hengsten. De ruggengraat bevat de 
borst- en lendenwervels en ligt net als de halswervels dieper 
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Zwartbruine merrie, weinig harmonisch, zou meer Arabische 
uitdrukking moeten hebben, eenvoudig hoofd met een 
moeilijk uit het lichaam komende hals, die aan de onderzijde 
te sterk bespierd is, de lengte is goed. De schouder is lang 
maar mocht schuiner zijn, het paard staat onderstandig, de 
schoft is hoog en gaat over in een goed lichaam, voldoende 
diep, met een hoge staartinplant, een licht helend kruis met 
een lange croupe.

Nog jonge schimmelhengst, te gestrekt opgesteld achter 
met Arabische uitdrukking, harmonisch van bouw. Hij heeft 
een fraaie kraag in de betrekkelijk verticale hals die vloeiend 
overgaat in de schoft, die rond lijkt. De rug valt weg achter 
de schoft, waardoor deze week lijkt, het gaat over in een 
oplopend lang kruis met een hoge staartinplant. 
Er is sprake van voldoende schouderlengte maar wat steil, 
voldoende rib met een wat opgetrokken lichaam, paard lijkt 
nog net niet overbouwd.

Beknopt paard met voldoende Arabische uitstraling. 
De wat zware hals met een mooie kap hoort bij het lichaam 
van de merrie. De schouder is steil met een duidelijk steile 
voorstand. Zij heeft voldoende schoft een weke bovenlijn 
met een beknopt vlak kruis en een hoge staartinplant. 
De ribben zijn voldoende diep het lichaam wat buikig, 
veelal te zien bij oudere fokmerries, borstbreedte is op deze 
foto niet te bepalen, broekspier kon meer ontwikkeld zijn. 

Een legende van de 
Bedoeïen verteld over 
een bijzonder veulen 
dat werd geboren in 
een nacht van strijd. 

Wanneer de krijgers 
de volgende dag moeten 
vluchten voor de vijand 
kan het pasgeboren 
veulen zijn moeder niet 
bijhouden. Om zijn 
eigen leven te redden verwond de krijger het veulen 
in zijn schouder met een speer. De merrie beseft dat 
het veulen niet kan volgen en brengt haar rijder in 
veiligheid. 
Wanneer de krijger de volgende dag wakker wordt ziet 
hij tot zijn verbazing het veulen bij de merrie staan. 
Van de wond is niets te zien, behalve een markering 
als die van opgedroogd bloed die altijd zichtbaar bleef. 
De krijger beseft dat dit veulen een hemels geschenk is 
en de rest van zijn leven behandelde hij het met groot 
respect voor zijn moed en uithoudingsvermogen. 
Deze markering is tot op de dag van vandaag bekend 
als de 'bloody shoulder mark'. 

 
BLOODY 
SHOULDER 
MARK
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ligt. Een korte rug kan ook problemen geven met het vinden 
van een geschikt zadel voor zowel paard als ruiter. De rug moet 
kort zijn maar een te korte rug geeft ook kans op het aantikken 
van de voorbenen door de achterhoeven. Een te lange rug geeft 
verminderde kracht en een grotere beweging van links naar 
rechts in plaats van een voorwaartse beweging. 

van enkele wervels heeft echter geen nadelig effect: het 
Arabisch Volbloed paard heeft een skelet van goede kwaliteit 
met een hoge botdichtheid.  

De musculus longissimus is de langste spier in het lichaam en 
loopt vanaf de laatste halswervels over de rug. Eerder is al 
besproken dat deze spier een belangrijk rol heeft in de balans 
en beweging van de hals. Een belangrijk ligament in de rug is 
het supraspinale ligament. Deze structuur loopt vanaf de schoft 
over de hele ruggengraat en is ter ondersteuning met iedere 
wervel verbonden. Het houdt de wervels op hun plek en geeft 
de rug steun, kracht en stabiliteit. Het ligament wordt minder 
elastisch als het dichter bij de staart komt. Als het supraspinale 
ligament samenwerkt met het ligament nuchae, dat een grote 
rol speelt bij de stabiliteit van hoofd en hals, heeft het een 
positief effect op draagvermogen en stuwkracht. 
De onderkant van de wervels wordt ondersteund door een 
ander ligament dat start vanaf de vijfde borstwervel. 
Ligamenten tussen de werveluitsteeksels zijn belangrijk voor 
steun en stabiliteit maar beperken de buiging en strekking van 
de rug niet. De ligamenten rond de ruggengraat zijn dus erg 
belangrijk voor de stabiliteit en kracht van dit deel van het 
skelet. Buiging van de rug wordt vooral mogelijk gemaakt door 
de buikspieren. 

Ondanks dat de rug kort is staat de Arabier over veel grond. 
Dit komt doordat de goed schuin schouder een lange onderlijn 
geeft. 

De schouder en zijn ligging in de voorhand zijn erg belangrijk 
en hebben grote invloed op het bewegingsapparaat. Een 
korte steile schouder geeft verkorte gangen en een groter 
risico op kreupelheid aan de voorbenen door verminderde 
schokabsorptie. 

Bij Arabieren zien we steeds vaker een minder goed 
ontwikkelde schoft. Wanneer de schoft erg vlak is kan dit 
problemen geven bij de stabiliteit waarmee het zadel op de rug 

De trotse houding die kenmerkend is voor het Arabisch Volbloed paard wordt mogelijk 
gemaakt door de halshouding en specifieke verbinding tussen schedel en nek. Zoals eerder 
in deze serie is besproken vormen het hoofd en de hals relatief een groot deel van het 
lichaamsgewicht. De ondersteuning van dit gewicht komt niet alleen van spieren in de 
hals, maar ook de romp speelt hier een grote rol. 
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dan veel mensen beseffen. Dit komt doordat de uitsteeksels van Door Jalenka van Wijk, m.m.v. mevrouw T. Modderman
de ruggenwervels wel 25 cm lang kunnen worden. De langste 
uitsteeksel bevinden zich rond de schoft, bij de vierde en vijfde Een vloeiende verbinding tussen de hals en het middenstuk is 
borstwervel. Hoe dichter de wervels bij de staart komen te hierbij belangrijk. De hals komt hoog uit de borst en moet in 
liggen hoe korter de uitsteeksels worden. een vloeiende lijn via de schoft doorlopen naar de rug zodat 
De gewrichtuitsteeksels houden de ruggengraat ook bij elkaar een mooie bovenlijn ontstaat. 
en vormen een aanhechtingspunt voor spieren en ligamenten 
die de complexe structuur ondersteunen. Er is weinig beweging De borst is gelegen tussen de twee schouderbladen en omvat 
tussen de wervels mogelijk en dit geeft een stijf gebied in het het eerste deel van de longen. De borst dient daarom voldoende 
skelet van het paard. Deze stijfheid maakt mogelijk dat het breed en diep te zijn om genoeg ruimte te geven aan de longen 
paard ruitergewicht kan dragen. waardoor meer longinhoud mogelijk is. Dit heeft ondermeer 
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of 19 paar die bij andere rassen gevonden worden. De ribben van het paard ligt. Het bedekt gedeeltelijk de eerste wervels van 
liggen tussen de borstwervels en hun buiging vormt de romp de borstkas en ribben. De schouder van het Arabisch Volbloed 
van het paard. De eerste ribben zijn verbonden met het paard moet lang en goed schuin gelegen zijn, met een ideale 
borstbeen en beschermen het hart en de longen. De andere hoek van ongeveer 45 graden. Bij deze hoek is het bereik van 
zwevende ribben zijn onderling verbonden met ligamenten de voorbenen maximaal terwijl schokken tijdens beweging 
en kraakbeen. goed geabsorbeerd kunnen worden. Ook is het vermogen om 
Het Arabisch Volbloed paard heeft door de brede hoek van de benen in te vouwen tijdens springen groter bij een schuine 
de ribben met de borstwervels een diepe body. Het lumbale schouder. 
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De wervels in dit gebied hebben horizontale uitsteeksels waar met het lichaam verbindt. De schouder is daarom met 
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De Arabier heeft vaak maar 5 lumbale wervels in plaats van verbonden. De ondersteunende ligamenten en spieren vormen 
de 6 wervels die in andere rassen te vinden zijn. Het ontbreken samen de pectorale draagband die er voor zorgt dat de schouder 

makkelijk over de ribben kan bewegen. Dit is belangrijk voor 
de balans, vooral als het paard bij hoge snelheid moet wenden. 
De pectorale draagband maakt het niet alleen mogelijk de 
benen naar voren te bewegen maar kan ook zijwaartse beweging 
ondersteunen. Hierdoor is het paard in staat gelijk naar voren 
en opzij te lopen zoals tijdens de zijgangen. 

Verder is de aansluiting van de schouder met de schoft 
belangrijk. De schoft moet wijd zijn, goed gespierd en een 
juiste verhouding hebben met de rest van het lichaam. 
Een prominente schoft helpt het zadel op zijn plek houden 
en maakt ruime beweging vanuit de schouder mogelijk. 
Een vloeiende lijn die doorloopt in de rug ondersteund 
het ligamentum nuchae en supraspinale en geven een sterk 
draagpunt voor de hals. 
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Zwartbruine merrie, weinig harmonisch, zou meer Arabische 
uitdrukking moeten hebben, eenvoudig hoofd met een 
moeilijk uit het lichaam komende hals, die aan de onderzijde 
te sterk bespierd is, de lengte is goed. De schouder is lang 
maar mocht schuiner zijn, het paard staat onderstandig, de 
schoft is hoog en gaat over in een goed lichaam, voldoende 
diep, met een hoge staartinplant, een licht helend kruis met 
een lange croupe.

Nog jonge schimmelhengst, te gestrekt opgesteld achter 
met Arabische uitdrukking, harmonisch van bouw. Hij heeft 
een fraaie kraag in de betrekkelijk verticale hals die vloeiend 
overgaat in de schoft, die rond lijkt. De rug valt weg achter 
de schoft, waardoor deze week lijkt, het gaat over in een 
oplopend lang kruis met een hoge staartinplant. 
Er is sprake van voldoende schouderlengte maar wat steil, 
voldoende rib met een wat opgetrokken lichaam, paard lijkt 
nog net niet overbouwd.

Beknopt paard met voldoende Arabische uitstraling. 
De wat zware hals met een mooie kap hoort bij het lichaam 
van de merrie. De schouder is steil met een duidelijk steile 
voorstand. Zij heeft voldoende schoft een weke bovenlijn 
met een beknopt vlak kruis en een hoge staartinplant. 
De ribben zijn voldoende diep het lichaam wat buikig, 
veelal te zien bij oudere fokmerries, borstbreedte is op deze 
foto niet te bepalen, broekspier kon meer ontwikkeld zijn. 

Een legende van de 
Bedoeïen verteld over 
een bijzonder veulen 
dat werd geboren in 
een nacht van strijd. 

Wanneer de krijgers 
de volgende dag moeten 
vluchten voor de vijand 
kan het pasgeboren 
veulen zijn moeder niet 
bijhouden. Om zijn 
eigen leven te redden verwond de krijger het veulen 
in zijn schouder met een speer. De merrie beseft dat 
het veulen niet kan volgen en brengt haar rijder in 
veiligheid. 
Wanneer de krijger de volgende dag wakker wordt ziet 
hij tot zijn verbazing het veulen bij de merrie staan. 
Van de wond is niets te zien, behalve een markering 
als die van opgedroogd bloed die altijd zichtbaar bleef. 
De krijger beseft dat dit veulen een hemels geschenk is 
en de rest van zijn leven behandelde hij het met groot 
respect voor zijn moed en uithoudingsvermogen. 
Deze markering is tot op de dag van vandaag bekend 
als de 'bloody shoulder mark'. 
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Op zaterdag 25 juni wordt er samen met de Commissie Gebruik 
van het Arabisch Volbloedpaarden Stamboek (AVS) een 
dressuurwedstrijd georganiseerd meetellend voor KNHS 
winstpunten en de AVS Dressuurcompetitie 2011. 
's Avonds is er een gezellige feestavond met barbecue en muziek. 
Hierbij is iedereen natuurlijk van harte welkom! Het is mogelijk 
om te overnachten en uw paard(en) te stallen. Het stalgeld 
bedraagt €65,- en is inclusief stro en hooi en voor beide dagen. 
Op zondag 26 juni is er de ECAHO Nationale C Show 'Zuid'. 
De paarden worden aan de hand voorgebracht bij drie 
internationale juryleden. Het jurykorps bestaat uit Dhr. Dr. Jung 
uit Duitsland, Dhr. Jones uit Engeland en Mevr. Schibler uit 
Zwitserland. Rond 9:30 u zal de keuring beginnen. Er zal 

Veulenkampioen Hengsten, Kampioen Ruinen, Junior kampioen gestreden worden om de titels Veulenkampioen Merries, 
Merries (merries 1 t/m 3 jaar), Junior kampioen Hengsten 
(hengsten 1 t/m 3 jaar), Seniorkampioen Merries (merries 4 jaar 
en ouder) en Seniorkampioen Hengsten (hengsten 4 jaar en 
ouder). Iedere kampioen krijgt een prachtige krans en daarnaast 
zullen we de prachtige bekers en extra prijzen, waaronder 
showhalsters niet vergeten. Aan het einde van de dag wordt het 
beste paard van de show geëerd als Best of Show 2011 en krijgt 
een prachtige bloemenkrans omgehangen! De Best of Show wordt 
door de jury gekozen uit alle kampioenen. Als extra rubriek 
hebben we dit jaar het kampioenschap Best Bewegend Paard. 
Het paard met het hoogst aantal punten voor beweging zal deze 
titel winnen.
Tussen de keuringsrubrieken door zijn er de zadelrubrieken Engels 
en Western. Dit jaar hopen we ook weer op voldoende deelname 
van de ruiters zodat de winnaars van de zadelrubrieken kunnen 
strijden om de titel Bestgaand Rijpaard ECAHO Nationale C 
Show 'Zuid' 2011 en een prachtige deken. Ook is er dit jaar weer 
de rubriek Liberty waarbij het paard loslopend in vrijheid wordt 
geshowd en de Oosters Gekostumeerde wedstrijd. Hierbij zijn het 
paard en de ruiter gekleed in Oosterse kledij. Voor de 
allerkleinsten is er dit jaar de gekostumeerde rubriek Leading 
Rein. Een volwassenen houdt het paard aangeleid waarbij het 

wordt aangemoedigd dat de begeleider 
ook verkleed gaat. Deze rubrieken gaan 
alleen door bij voldoende animo. 
Uiteraard wordt er ook weer een 
Premiekeuring gehouden voor 
Hengsten, Merries en Ruinen.

Voor inschrijfformulieren en 
sponsorformulieren, zie onze website 
www.arabianhorseweekend.nl!

ARABIAN HORSE WEEKEND 2011

Op zaterdag 25 en zondag 26 juni wordt alweer het achtste Arabian Horse Weekend 
georganiseerd in Sint-Oedenrode bij Manege de Pijnhorst! De voorbereidingen zijn alweer in 
volle gang. Door het grote enthousiasme in voorgaande jaren hebben we besloten u ook dit 
jaar weer te trakteren op een compleet weekend, waarin de veelzijdigheid en schoonheid van 
dit buitengewoon mooie ras uitgebreid aan bod komen en het aan Brabantse gastvrijheid 
zeker niet zal ontbreken.

Kortom: het Arabian Horse Weekend 2011!
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Maagdarmwormen kunnen de gezondheid van een paard flink welk middel is bijvoorbeeld het beste? Sommige wormen reageren wel 
schaden. Onze manier van paarden houden, met relatief veel paarden op het ene werkzame product, maar niet op het andere. Hoe vaak 
op een kleine oppervlakte, bevordert onderlinge besmetting.  Vrijwel mestonderzoek moet worden herhaald, hangt af van de bedrijfs-
iedere paardenhouder weet dat en geeft zijn paard uit voorzorg regel- voering, het weidebeleid, de aanwezigheid van jonge paarden en of er 
matig een wormspuit. Nieuwe inzichten hebben aangetoond dat dat besmetting is aangetoond. Iedere vier tot zes weken is een veilige optie 
wellicht geen goede aanpak is. Een gerichte bestrijding op basis van en dan met name net voor en in het weideseizoen, dus de maanden 
mestonderzoek, bloedonderzoek en weidemanagement is effectiever april, juni en augustus. Het is verstandig om hierover te overleggen 
en kan kostenbesparend zijn. met de dierenarts.

Resistentie Bloedonderzoek

Steeds vaker blijken wormen ongevoelig (resistent) voor de gebruikte Wormlarven die aan het eind van het weideseizoen zijn opgenomen, 
middelen. Om uitbreiding van deze resistentie te voorkomen, is het nestelen zicht in de darmwandcellen en houden een soort winterslaap. 
belangrijk om alleen te ontwormen als daar aanleiding toe is en met het Met mestonderzoek is deze infectie niet aan te tonen, omdat larven 
juiste middel. Zomaar ontwormingsmiddelen toedienen uit voorzorg geen eieren produceren. In het voorjaar komen de larven weer massaal 
kost onnodig veel geld en werkt resistentie in de hand. Ook knoeien uit de darmwandcellen tevoorschijn en kunnen dan ernstige 
bij het toedienen of een te lage dosis in verhouding tot het gewicht ziekteverschijnselen geven zoals: acute vermagering, diarree, koorts 
vergroot de kans op resistentie. Door onvolledige toediening blijft en soms sterfte. Darmschade door worminfecties is vast te stellen door 
een deel van de wormen zitten en ontstaat gewenning aan het middel. bloedonderzoek waarbij het percentage bètaglobuline de ernst van 
Zo blijven uiteindelijk alleen parasieten over die ongevoelig zijn voor de besmetting weergeeft. Hierbij hoeft geen rekening gehouden te 
alle bestrijdingsmiddelen. worden met uitgevoerde ontwormbehandelingen.

Mestonderzoek Weidemanagement

Mestonderzoek kan het best in het begin van het weideseizoen worden Mestonderzoek en gericht behandelen zijn dus nuttig in de strijd tegen 
gedaan, vóór eventuele behandeling. Na het mestonderzoek kunt u dan wormen bij paarden. Maar om te voorkomen dat paarden grote 
maatregelen nemen om besmetting van het weiland te verminderen. aantallen larven van de weide opnemen en besmet raken is aanpak 
Wanneer u al behandeld heeft, controleert u het effect op minimaal van de leefomgeving ook zeker noodzakelijk. Dit omdat 99% van de 
6, 8 of 12 weken na een ontwormbehandeling afhankelijk van het levenscyclus van wormen zich buiten het paard bevindt en maar 1% 
gebruikte middel (resp. pyrantel, ivermectine of moxidectine) en de in het paard. Regelmatig mest ruimen uit weiland en paddock is aan 
huisvestingssituatie. In een laboratorium worden de wormeieren geteld. te raden. Ook het weiden van schapen op het land waar paarden nadien 
Dat levert een aantal eitjes per gram mest op, de zogenaamde EPG- zullen grazen, of regelmatig maaien, helpt besmetting onder controle 
uitslag, waarop het testresultaat per wormsoort te zien is. Het is te houden.
verstandig om met de uitslag van het mestonderzoek naar de eigen 
dierenarts te gaan voor een advies op maat. Is behandelen nodig? En Meer weten? Bekijk de video's over mestonderzoek en wormen op www.gd-

horsecare.nl/100+seconde+dierenarts

Artikel geschreven in samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren

WAT IS NU EEN 
ONTWORMSTRATEGIE?

EFFECTIEVE 
De toekomst van paarden ontworming zit in de 3D's! wormbestrijding voor het paard is, is 

het essentieel dat, wanneer er www.3Dontworming.nl
ontwormingsmiddelen worden 
gebruikt, deze ook correct en met de -“If we always do what we always did, we will always get what we 
juiste dosering en toedienings-wijze always got” Anon - het belang van dit citaat is zelden groter geweest 
worden ingezet. Dit begint met het dan het nu is, waar het gaat om de paardenhouderij en meer in het 
bepalen van het juiste gewicht van een bijzonder de wormbestrijding bij paarden.
paard. Dit kan met behulp de hiervoor 
speciaal ontwikkelde meetlint voor Waar beginnen we? 
paarden (Horse Weight Tape). Allereerst moeten we erkennen dat bestrijding van wormen niet 
Onderdoseren door knoeien werkt simpelweg een kwestie is van de interactie tussen de wormen en 
resistentie in de hand, doordat niet het ontwormingsmiddel. 
alle wormen dood gaan en de Virbac lanceert, als marktleider in paarden ontworming, 
overgebleven exemplaren aan het het revolutionaire 3D ontwormingsconcept voor paarden. 
middel wennen. Geef daarom de juiste dosis en voorkom knoeien.De driedimensionale benadering ondersteunt een meer specifieke 

en accuratere benadering van het ontwormen van het individuele 
Deskundig adviespaard. De 3D-benadering van ontwormen van paarden
In samenspraak met uw dierenarts stelt u een doordachte ontwor-3D Ontworming biedt u hèt informatieve platform voor het 
mingsstrategie op voor een effectieve bestrijding, rekening houdend bewust ontwormen van paarden, met behulp van de 3D's: 
met de specifieke omstandigheden van het paard. Diagnostiek, Dosering en Deskundig advies. 

Het belang van een goede ontwormingsstrategieDiagnostiek
Momenteel zijn er maar weinig werkzame middelen beschikbaar Monitoring door regelmatig mestonderzoek vormt een goed 
die nog effectief zijn voor het ontwormen van paarden. Daar uitgangspunt voor de vaststelling van een samenhangende 
moeten we dus erg voorzichtig mee omgaan om in de toekomst wormbestrijdingsstrategie. Daarmee beperken we het ontwormen 
paarden doeltreffend te kunnen blijven behandelen!alleen voor die situaties waarin mestonderzoek aangetoond heeft 
Laten we gezamenlijk nadenken over een duurzame ontwormings-dat ontwormen noodzakelijk is.
toekomst voor paarden en werken aan: Ontworming op maat!    
Meer informatie over de 3D's van ontworming vindt u op:  Dosering  

Na te hebben vastgesteld wat de meest geschikte aanpak van de www.3Dontworming.nl

BEWUST EN DUURZAAM ONTWORMEN VAN PAARDEN

We ontwormen onze 
paarden  regelmatig. 
Doel is om het paard 
gezond te houden. 
Vaak is voorafgaand aan 
het ontwormen echter 
geen wormbesmetting 
aangetoond. We dienen 
onze dieren in dat geval 
preventief medicijnen toe, terwijl er niets te genezen valt. 
Bij Verm-X vinden we het belangrijk dieren gezond te houden 
en alleen medicijnen te gebruiken als het nodig is.

Verm-X is het natuurlijke alternatief voor de chemische 
wormkuur. Het is samengesteld uit verschillende kruiden die 
van oudsher effectief blijken tegen inwendige parasieten en een 
herstellend effect op de darmwand hebben. Dieren in hun 
natuurlijke leefomgeving krijgen door een grote variatie aan 
voeding precies de juiste samenstelling van kruiden binnen. 
Verm-X is gebaseerd op deze zelfmedicatie op basis van 
voedselkeuze. 
Geef uw paard Verm-X voor een hogere natuurlijke weerstand. 
Een gezond dier is aanzienlijk minder aantrekkelijk voor 
parasieten.

Verm-X is o.a. verkrijgbaar in een lekker brokje.

Meer info: www.Verm-X.nl

VERM-X

Makkelijk, snel en betrouwbaar
Via onze website bestelt u alle benodigdheden en instructies 
voor het verzamelen van een mestmonster. Met normale 
briefpost stuurt u het mestmonster terug. Binnen 1-2 werk-
dagen ontvangt u per e-mail de uitslag en het advies. 
Onze eigen dierenarts-parasitoloog is aanspreekpunt bij 
vragen over uw dier.

VPL Het Woud is gespecialiseerd in bestrijding van 
maagdarmwormen bij dieren.

U kunt ons bereiken via info@wormbestrijding.nl of bezoek 
de website www.wormbestrijding.nl  voor informatie en 
ervaringen van anderen.

VPL HET WOUD:
VOOR MESTONDERZOEK 
VAN UW PAARD EN 
KUNDIG ADVIES

Elk paard heeft wormen, dat is algemeen bekend. Tot voor 
kort kreeg elke paardeneigenaar daarom het advies zijn dier 
regelmatig preventief tegen wormen te behandelen. Resistentie 
van wormen tegen ontwormingsmiddelen komt echter steeds 
vaker voor. Er zijn aanwijzingen dat deze resistentie kan worden 
tegengaan door paarden anders te ontwormen. Ieder paard 
krijgt vanaf nu zijn eigen ontwormingsschema, op maat!  
Mestonderzoek kan informatie geven over de aanwezigheid van 
een wormbesmetting, maar ook over het al dan niet resistent 
zijn van deze wormen tegen een bepaald ontwormingsmiddel. 
De dierenarts kan voor een paard een ontwormingsprogramma 
op maat opstellen. Het wordt daardoor mogelijk paarden 
selectief en gericht te ontwormen zodat de parasietencontrole 
op een duurzame manier kan worden aangepakt. 

Merial, de fabrikant van Eqvalan 
en Eqvalan Duo, heeft voor de 
dierenarts diverse middelen 
ontwikkeld hem te ondersteunen 
in het nieuwe ontwormen. Vraag 
je dierenarts om meer informatie 
over het nieuwe ontwormen!

Het GD Horsecare gezondheidspakket bevat:
- alle benodigde materialen met uitleg voor 

mestonderzoek ter preventie van maag- 
en/of darmwormen

- bloedonderzoek (monster af te nemen 
door eigen dierenarts) op lever-, nier- en 
spierwerking, tevens op afwezigheid van 
inwendige ontstekingen of worminfecties, 
en ook op gehalte essentiële mineralen en vitaminen

- advies op basis van deze onderzoeken
- toegang tot GD-kennisnetwerk online, 2 keer per jaar 

Magazine GD Paard, 4 keer per jaar digitale nieuwsbrief.

Dit alles voor € 125,- (incl. verzendkosten, excl. kosten
eigen dierenarts voor afnemen bloedmonster). Meer info op
www.gd-horsecare.nl.

HET NIEUWE ONTWORMEN:
OP MAAT VOOR IEDER PAARD!

GD HORSECARE:
DE BESTE CHECK VOOR 
EEN GEZOND PAARD
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Door Marian van der Meulen en Ellen de Man Op zaterdag werd aangevangen met een aansprekende groep 
merrieveulens. De winst ging naar de charmante TS Shamis, Foto’s Jan Kan
van fokkers en eigenaars familie Oben die hiervoor hun hengst 
Shahim al Nakeeb aanpaarde met Psytadel-dochter TS Halinaah. Zoals altijd vond het plaats op het Hippisch Centrum te Deurne 
Een compleet veulen met een mooie hoofd/hals en een goede draf. waar de volgende juryleden de paarden beoordeelden: Dr. Nasr 
Tweede werd de donkere AF Nadjiva (Duval x AF Nadjira Marei, mevrouw Marianne Tengsted, mevrouw Claudia Darius 
v.Nadir) een rastypisch veulen met veel uitstraling, zij is gefokt en de heer Jorasolav Lacina.
door en in eigendom van Arabian Fantasie.Voor de beoordeling van de zadelrubriek was mevrouw Karin 
De winnaar van de rubriek hengstveulens is Forelock's Ludo Zeevenhoven uitgenodigd. De ring was aangekleed met 
ontstaan uit een combinatie van de door Forelock's Arabians zelf zesduizend 
gefokte hengst Yack F uit hun merrie Lanizjka v.Nizjni. tulpen die voor 
Een opvallend goed gebouwd hengstje met veel lengte in de hals een typisch 
en ruime bewegingen. De nummer twee, AF Barack Alif, deed Hollandse sfeer 
er in beweging nog een schepje bovenop. Het is een fokproduct zorgden en de 
van Arabian Fantasie van hun hengst MM Sultan uit Atalante stands van de 
(v.Abakan) die hem verkocht hebben aan Alif Arabians.catering en 
Bij het Overall Championship pakten de merrieveulens beide winkeltjes aan 
titels. TS Shamis werd Kampioen en AF Nadjiva de kopse zijde 
Reservekampioen. van de ring 

maakten het 
een gezellig De rubriek jaarling merries was goed gevuld, maar liefst 13 
geheel. verschenen er in de ring waaronder een flink aantal aantrekkelijke 

dieren. De meesten leken wel een beetje onder de indruk wat de 
bewegingen niet ten goede kwam. Mahalya L Jamaal (Al Ayad x 
Mahity el Jamaal) van fokker en eigenaar J. Mattens, won met een 
mooi aantal punten voor type en hoofd/hals. Ook de als tweede 
geplaatste Feuer Nejla (v.Ajman Moniscioni) is mooi van type en 
heeft een fraai hoofd met een prachtig oog. Zij is in het bezit van 
I. Vieider die haar fokte uit de merrie Neva Bint Volga. Met totaal 
slechts 2 punten minder eindigde op de derde plaats de charmante 
Yusriyyah (m.Yusra), een product van de hengst Monarcos DD, 
in 2005 “Best of Show” van de Tulip Cup. Een compleet paard, 
gefokt door de Royal Stables van Jordanië en in eigendom van 
C.A. van Wengerden. De aansprekende QR Marc dochter 
Magnums Tulip (m.FS Magnums Madonna) werd als vierde 
geplaatst. Zij is gefokt en in eigendom van P. Gheysens/Knocke 
Arabians, tevens eigenaar van QR Marc.

AVS Magazine AVS Magazine

GESLAAGDE TERUGKEER TULIP CUP

Jarenlang was de Tulip Cup het evenement 
waarmee voor veel paarden in Europa het 
showseizoen begon. Mevrouw J. Smarius en 
de heer en mevrouw Kuijf hebben deze show 
altijd met veel plezier georganiseerd. Toch 
vonden zij het enige jaren geleden om diverse 
redenen tijd om te stoppen. Even leek het er 
op dat de Tulip Cup tot het verleden behoorde. 
Met genoegen hoorden zij vorige zomer van 
het plan van Gideon Reisel en zoon Aad Kuijf 
om er opnieuw leven in te blazen, met dezelfde 
sfeer als voorheen. Beide partijen sloegen de 
handen ineen en met 125 inschrijvingen uit 
16 verschillende landen was de Tulip Cup weer 
helemaal terug van weg geweest.

TS Shamis

AF Nadjiva 
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Als afsluiting van de dag verschenen de driejarige hengsten ten vierde, hij heeft 
tonele, die met hun “show en blow” echte smaakmakers waren en veel type in het 
ook nog eens een mooie Nederlandse prestatie opleverde.hoofd maar deed 
De stoere Marajj-zoon Sultan BVA (m.Clara Bey) pakte de winst. nog wat jeugdig 
Hij is misschien wat zwaar maar zit goed en evenredig in elkaar, aan tegenover zijn 
heeft een prachtig hoofd en beschikt over een goede draf. Eigenaar concurrenten. 
Al Yassima Farm kocht de hengst van fokker Brookville Arabians. Eigenaars H. &  I. 
Een mooie tweede Friedmann fokte 
plaats was er voor hem uit de merrie 
AR Fayyim F. Tahani Bint 
(Valerio Ibn Shamaal en 
Eternity) van gebruikte als 
eigenaar vader hun hengst 
M. van Heiningen. Al Lahab. 
Hij blijft een char-
mante verschijning De rubriek 
in de ring en driejarige merries 
scoorde zoals was erg spannend, 
gewoonlijk goed het was een groep met veel kwaliteit en ze waren echt aan elkaar 
op beweging. gewaagd. De trainers konden dan ook niets aan het toeval 
I.M.M. Lopez Y overlaten. De prachtige El Piatzolla (WH Justice x Enya) eindigde 
van Breemen fokte hem uit de merrie Aicha. De als derde 
geplaatste DHS Waheeb El Nil (Imperial Kamill x Wardshah) 
zit goed in elkaar en is rastypisch genoeg maar moet nog wat 
volwassener worden. Hij is gefokt en in eigendom van 
F. Schwestermann.

De zondag begon met de vier t/m zesjarige merries. Zes mooie 
schimmels waren aan elkaar gewaagd, de punten lagen dan ook 
dicht bij elkaar. Rasheekha Sahba (Richteous x Tammens Ana) 
mocht zich als eerste opstellen. Deze in de USA gefokte schimmel 
werd terecht hoog gewaardeerd op type en hoofd/hals, maar liet 
op beweging punten liggen. Ze is in het bezit van Nayla Hayek uit 
Zwitserland. Fokker is Lone Star Arabians. Op de tweede plaats 
in deze rubriek Fysio Arabians Jawharah (Rih-al-Tariq x Shatia) 
die de beste bewegingen uit deze klasse liet zien en daar haar hoge 
klassering mee verdiende. Ook beschikt de merrie over degelijk 
beenwerk. Ze is gefokt door M.R.A.J. van Hees en in eigendom 
van comb. B. Haring en M. van Hees. 
De rubriek van vier t/m zesjarige hengsten beloofde wat. Tien 
jonge hengsten streden om de hoogste eer, maar de winst ging ex aequo met de minstens zo mooie Parmana (Al Maraam x 
uiteindelijk terecht naar Ali Moniscione (Psytadel x Alianna Palmira). Beiden zijn afkomstig uit Poolse lijnen en beiden 
Moniscione). Een buitengewoon typische hengst met een prachtig hadden veel type in het hoofd en een goede hals. De door 

hoofd die dan ook twee keer een twintig voor Strusinianka SP Zoo gefokte El Piatzolla is iets week in de body, 
hoofd/hals verdiende. Ook heeft de hengst Parmana (fokker Michalow Stud, eigenaar Athbah Stud) heeft een 

een mooie body, maakt zich sterke bovenlijn maar liet punten liggen op beweging waardoor 
in beweging mooi rond en El Piatzolla er met de winst vandoor ging. Als derde eindigde 

draaft met gemak. Psyche Kreuza (Ekstern x Pallas Atena), een vrouwelijke merrie 
Fokker/eigenaar met veel ras en uitstraling die evenredig gebouwd is maar 

Giancarlo misschien iets kortbenig aandoet, ze kan fantastisch 
draven. Zij is gefokt en in eigendom van Alicja 
Poszepczynska. Kubinec dochter Atheena 
(m.Estania el Shaklan) van fokker en eigenaar 
W. Roefs werd als vierde geplaatst. Zij liet zich erg goed zien, 
en hoewel misschien niet de grootste, is het wel een zeer compleet 
rastypisch dier met absoluut veel charme. 

Hoewel minder in aantal waren de jaarlinghengsten ook zeker 
de moeite waard. Esparto zoon Peron (m.Perolia) pakte de winst, 
hij heeft een mooie hoofd/hals en een goede bovenlijn, fokker en 
eigenaar is de Bialka Stud. Ook hoge punten voor type en hoofd 
en hals ontving de nummer twee, BK Latif (Nader al Jamal x 
Latifah AA) van fokker en eigenaar L. Becker. 

Met veel flair namen de tweejarige merries de showring in hun 
bezit. De eerste vier geplaatsten bestond uit een aantal prachtige 
dieren die terecht hoge punten ontvingen. Zij scoorden allen goed 
op type, hoofd/hals en romp/bovenlijn, het verschil werd dan ook 
gemaakt door de punten voor beenwerk en beweging. De door 
Maria Salas gefokte schimmel ABHA Sabiya (Marwan Al Shaqab 
x ABHA Galati) werd als eerste geplaatst, zij is in eigendom van 
de Al Mohamadia Stud. Van een flink aantal toeschouwers had 
de winst ook naar de als tweede geplaatste chique WW Indih 
(QR Marc x Martinique) mogen gaan, die iets meer type in 
het hoofd heeft. Zij is gefokt door en in het bezit van V. Mann-
Wernsten. Van mij had de gitzwarte Ava (Vervaldee x Aziza), 
die op de derde plek eindigde, ook best mogen winnen. 
Wat een charme en charisma, fokker en eigenaar Pat Hannay 
moet wel erg trots zijn op dit paard. Op de vierde plaats vonden 
we nog een QR Marc dochter, Meqbilat Athbah (m.Martinique) 
van fokker en eigenaar Athbah Stud. Net als haar voorgangers is 
zij een plaatje om te zien.

Ook bij de tweejarige hengsten deden de nummers 
één tot en met vier niet veel voor elkaar onder en 
werden door de juryleden beloond met een mooi 
aantal punten. De in het oog springende, rastypische 
vos Makisa Adaggio (Vervaldee x Maradisha) scoorde 
op alle fronten het beste en won de rubriek. Hij is 
gefokt door de familie Walsh en in het bezit van 
Raingills Farm. De al volwassen FS Bengali zoon 
Maran eindigde op de tweede plek, een correct 
gebouwd paard dat grote gelijkenissen met zijn vader 
vertoond. Eigenaar F.H.P. Giewont fokte deze hengst 
uit de merrie Missouri (Wachlarz). De hoogbenige 
Palermo DD (Justify x Lady Aymona DD) heeft een 
prachtige lange hals, hij werd door de jury als derde 
geplaatst. De charmante F Tayyar Ibn Al Lahab werd 
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Voor de Ridden Class had een zevental ruiters zich 
aangemeld, drie voor de categorie hengsten en vier voor 
de categorie merries en ruinen. De paarden werden netjes 
voorgesteld, wel was duidelijk dat het ene paard al verder 
opgeleid was dan het andere paard. 
De hengst Psymly Red DD (foto) (Psytadel x Monogrammed 
Lady) van fokker D. Dejonckheere eindigde met 55 punten 
op de eerste plaats in zijn rubriek. Hij werd gereden door zijn 
eigenaresse, de Belgische Phebe Serrouls, die hem ontspannen 
rond kon rijden. Tweede werd KAS Valdes, eveneens een zoon 
van Psytadel door A.N. Kuijf gefokt uit de merrie Vypska. 
Hij is in het bezit van D. Biesenbeek maar Ilona Bax had 
hem onder het zadel. KAS Valdes wordt nog niet zo lang 
gereden door Ilona, maar zij beginnen al een fijne combinatie 
te worden.
De andere klasse werd gewonnen door de merrie C.R. Soraya 
(Menesco x Marina) van fokker C.J.M. Roks. Eigenaresse 
R. Palland brengt C.R. Soraya al enige tijd uit op 
dressuurwedstrijden waar zij regelmatig goed presteren. 
Toch blijkt zo'n showring altijd weer wat spannender dan 
de dressuurring maar het beeld was ontspannen. Als tweede 
eindigde S.F. Amor (Kubay Khan x Adina) die door Bianca 
Haring, die S.F. Amor samen met M. van Hees in haar bezit 
heeft, werd voorgesteld. Hier en daar kunnen nog wat puntjes 
op de i gezet worden maar het algemene beeld was goed. 
S.F. Amor is een fokproduct van A. Thijs.

RIDDEN CLASS

AVS Magazine

ABHA Sabiya

WW Indih 

Rasheekha Sahba

Makisa Adaggio

Maran

El Piatzolla

AR Fayyim
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Wernsten. Van mij had de gitzwarte Ava (Vervaldee x Aziza), 
die op de derde plek eindigde, ook best mogen winnen. 
Wat een charme en charisma, fokker en eigenaar Pat Hannay 
moet wel erg trots zijn op dit paard. Op de vierde plaats vonden 
we nog een QR Marc dochter, Meqbilat Athbah (m.Martinique) 
van fokker en eigenaar Athbah Stud. Net als haar voorgangers is 
zij een plaatje om te zien.

Ook bij de tweejarige hengsten deden de nummers 
één tot en met vier niet veel voor elkaar onder en 
werden door de juryleden beloond met een mooi 
aantal punten. De in het oog springende, rastypische 
vos Makisa Adaggio (Vervaldee x Maradisha) scoorde 
op alle fronten het beste en won de rubriek. Hij is 
gefokt door de familie Walsh en in het bezit van 
Raingills Farm. De al volwassen FS Bengali zoon 
Maran eindigde op de tweede plek, een correct 
gebouwd paard dat grote gelijkenissen met zijn vader 
vertoond. Eigenaar F.H.P. Giewont fokte deze hengst 
uit de merrie Missouri (Wachlarz). De hoogbenige 
Palermo DD (Justify x Lady Aymona DD) heeft een 
prachtige lange hals, hij werd door de jury als derde 
geplaatst. De charmante F Tayyar Ibn Al Lahab werd 
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Voor de Ridden Class had een zevental ruiters zich 
aangemeld, drie voor de categorie hengsten en vier voor 
de categorie merries en ruinen. De paarden werden netjes 
voorgesteld, wel was duidelijk dat het ene paard al verder 
opgeleid was dan het andere paard. 
De hengst Psymly Red DD (foto) (Psytadel x Monogrammed 
Lady) van fokker D. Dejonckheere eindigde met 55 punten 
op de eerste plaats in zijn rubriek. Hij werd gereden door zijn 
eigenaresse, de Belgische Phebe Serrouls, die hem ontspannen 
rond kon rijden. Tweede werd KAS Valdes, eveneens een zoon 
van Psytadel door A.N. Kuijf gefokt uit de merrie Vypska. 
Hij is in het bezit van D. Biesenbeek maar Ilona Bax had 
hem onder het zadel. KAS Valdes wordt nog niet zo lang 
gereden door Ilona, maar zij beginnen al een fijne combinatie 
te worden.
De andere klasse werd gewonnen door de merrie C.R. Soraya 
(Menesco x Marina) van fokker C.J.M. Roks. Eigenaresse 
R. Palland brengt C.R. Soraya al enige tijd uit op 
dressuurwedstrijden waar zij regelmatig goed presteren. 
Toch blijkt zo'n showring altijd weer wat spannender dan 
de dressuurring maar het beeld was ontspannen. Als tweede 
eindigde S.F. Amor (Kubay Khan x Adina) die door Bianca 
Haring, die S.F. Amor samen met M. van Hees in haar bezit 
heeft, werd voorgesteld. Hier en daar kunnen nog wat puntjes 
op de i gezet worden maar het algemene beeld was goed. 
S.F. Amor is een fokproduct van A. Thijs.
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en mooie hals maar liefst vier keer met een twintig werd beloond. 
Ze was iets minder strak in de bovenlijn waardoor ze met de 
tweede plaats genoegen moest nemen. Elettra is gefokt door 
B. Bigotti en in eigendom van Sheik Ammar Bin Humaid Al 
Nuami, UAE. 
Bij de hengsten van 10 jaar en ouder helaas minder spektakel 
met slechts drie deelnemers. Als eerste mocht naar voren komen 
Pyramid Aalin (Ali Valentino x Pyramid Set El Nil). 
Een Egyptisch gefokte hengst met een mooi type en hoofd/hals, 
maar kon wat sterker zijn in de bovenlijn. De bruine kon overi-
gens wel goed bewegen en dat liet hij ook graag zien. Het is een 
eigen fokproduct van fam. Wagner uit Duitsland. Op de tweede 
plaats kwam Eternal (Ekstern x Elegantkah) van Klarenbeek 
Arabians uit Nederland. Jammer dat deze fraaie Poolse gefokte 

Gold Medal vandoor. Ook werd hij gekozen als paard met 
het “Most Classic Head”. De Silver Medal was  voor Monther al 
Nasser en Master Design GA moest met de Bronze Medal 
genoegen nemen.
Volgde nog de ceremonie voor de Best of Show. 
Deze titel werd gewonnen door Disputa FA en 
ze won hiermee de schitterende prijs gemaakt 
door kunstenaar Willem van Beelen. Onder de 
klanken van Tulpen uit Amsterdam werd zoals 
vanouds de Tulip Cup afgesloten. De nieuwe 
organistie Aad Kuijf en Gideon Reissel konden 
verder bouwen op de fundering die mevr. Jopie 
Smarius en dhr. en mevr. Kuijf ooit hebben 
gelegd, en deden dit met succes. Uit de vele 

hengst zich niet toonde zoals we van hem gewend zijn. positieve reacties bleek dat men blij was dat deze 
Hij werd in een wat schrale conditie voorgesteld waardoor hij show weer op de agenda staat. Na enkele jaren te 
zeker punten liet liggen. Wel nog steeds een mooie score voor zijn weggeweest is dit sfeervolle evenement weer 
type en een respectabel puntentotaal. Hij is gefokt door helemaal terug van weggeweest!
C. Jamar-Demeersseman uit Belgie. 
Na de pauze was het de beurt aan de Liberty-klasse. Slechts twee 
deelnemers in deze rubriek, maar het blijft altijd leuk om te zien. 
De winst ging naar Yokidoki 'F' (Valerio Ibn Eternity VI x Yarra) 
die snuivend met zijn staart plat op z'n rug voor de jury stond. 
Eenmaal los spetterde hij er vandoor in galop, maar uiteindelijk 
toonde hij toch zijn spectaculaire draf. Hij is gefokt door 
H.A.M. Kuijf-v.d. Zwet en trotse eigenaresse is C.A. van 
Wengerden. De tweede plaats was dus voor de ster/elite merrie 
Lanizjka (Nizjni x Lavinia) die eveneens beschikt over uitstekende 
bewegingen.
Hierna volgden de kampioenschappen. Bij de Senior merries ging 
de Gold Medal naar Disputa FA, wat zorgde voor de nodige 
feestvreugde op de VIP-tribune. SF Shaklina werd beloond met 
de Silver medal en het Bronze ging naar de winnares bij de vier 
t/m zesjarige 
merries, 
Rasheekha 
Sahba.
Bij de Senior 
hengsten gaf 
Ali Moniscione 
zijn oudere 
concurrenten 
het nakijken en 
ging er met de 

Buzzi uit Italië, maar op het moment geleased door Fam. Malorny 
uit Duitsland. Als tweede eindigde de rastypische Monther al 
Nasser (Ansata Hejazi x Aliah al Nasser ) met driemaal de maxi-
male score voor hoofd/hals. Hij heeft dan ook een uitgesproken 
mooi hoofd en een fraai gevormde hals. Hij doet nog iets jeugdig 
aan en kwam op beweging net wat tekort. De hengst is een eigen 
fokproduct van eigenaar Al Nasser Stud. Elmaran (Al Maraam x 
Ekstera) en AV Montoya (WH Justice x Metelica) eindigden 
allebei met hetzelfde aantal punten, ook op type en beweging, 
waardoor één van de juryleden uiteindelijk de plaatsing bepaalde. 
De Poolse hengst Elmaran, fokker/eig. Wotjech Parczewski,  
mocht uiteindelijk de derde plaats innemen voor AV Montoya.
Hierna volgde een kleine maar mooie rubriek zeven t/m 
negenjarige merries. Als eerste geplaatst werd Disputa FA (Lethyf 
El Jamaal x Utah FA ). Een aansprekende merrie met veel ras en 
uitstraling. Ook beschikte de merrie over een mooie body met een 
beste bovenlijn, en hard en droog beenwerk. De merrie werd in 
Brazilië gefokt door A. Galan en is in het bezit van Athbah Stud. 
Een verdiende tweede plaats was voor Aishaa (A.S. Natsir-Apal x 

Een hengst met ruim voldoende type maar een wat zware hals. Bint Sanadiva) gefokt door en in het bezit van Ralf Heckenbücker, 
Ook zou de hengst wat hoogbeniger mogen zijn. Deze hengst Duitsland. Deze grote merrie is ondanks haar maat een elegante 
draafde imponerend en met bluf door de ring. Hij is gefokt door verschijning. Ze is zeer typisch en heeft een schitterend hoofd, 
J. Kullmann en in eigendom van Sultan El Sharbatly uit Egypte.een beste bovenlijn en toonde ruim voldoende beweging. 
De rubriek 10 jaar en oudere merries was een lust voor het oog Zes deelnemers hadden zich gemeld voor de rubriek zeven t/m 
met een aantal voormalige kampioenen. Die winst in deze rubriek negenjarige hengsten. Deze rubriek werd overtuigend gewonnen 
ging naar SF Shaklina (Sanadik el Shaklan x ZT Sharuby).Haar door de over veel uitstraling beschikkende Master Design GA. 
pedigree doet veel verwachten en dat maakt ze waar. De ras-Deze zoon van Versace heeft een zeer fraai droog hoofd, een mooi 
typische SF Shaklina beschikt over een prachtig hoofd en hals, gevormde hals en toont zijn beste beweging met veel houding. 
wat ook in de punten tot uiting kwam. Ze is een zeer correct Eigenaar is R. Jones, geleased door Gregor Aymar en Daniele 
gebouwde merrie met een fraaie bovenlijn en ook sterk beenwerk. Könk uit Duitsland. De Egyptisch gefokte schimmel Hafid Ali el 
Fokker is N. Kuphal de Mato uit Brazilië en eigenaar de comb. Dahab (MA Alishah x KEN Alia) was goed voor de tweede plaats. 
Ullström/ N. Kuphal de Mato. Elettra (Hadidi x Afrodite) mocht 
zich in deze zware klasse als tweede opstellen. Wederom een 
schimmel die voor haar 
prachtige hoofd 

Forelock’s Ludo 1e plaats hengstveulens
AF Nadjiva 2e plaats merrieveulens
Yusriyyah 3e plaats jaarlingmerries
AR Fayyim 2e plaats driejarige hengsten
Fysio Arabians Jawharah 2e plaats vier- tot en met zesjarige 

merries
Eternal 2e plaats hengsten tien jaar e. o.

Master Design GA

Monther al Nasser

Disputa FA

Ali Moniscione

EEN AANTAL NEDERLANDERS 
WISTEN DOOR TE DRINGEN TOT 
DE TOP 3 VAN HUN RUBRIEK.

Fysio Arabians Jawharah

SF Shaklina

Yusriyyah 

Eternal 
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met slechts drie deelnemers. Als eerste mocht naar voren komen 
Pyramid Aalin (Ali Valentino x Pyramid Set El Nil). 
Een Egyptisch gefokte hengst met een mooi type en hoofd/hals, 
maar kon wat sterker zijn in de bovenlijn. De bruine kon overi-
gens wel goed bewegen en dat liet hij ook graag zien. Het is een 
eigen fokproduct van fam. Wagner uit Duitsland. Op de tweede 
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Arabians uit Nederland. Jammer dat deze fraaie Poolse gefokte 
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het “Most Classic Head”. De Silver Medal was  voor Monther al 
Nasser en Master Design GA moest met de Bronze Medal 
genoegen nemen.
Volgde nog de ceremonie voor de Best of Show. 
Deze titel werd gewonnen door Disputa FA en 
ze won hiermee de schitterende prijs gemaakt 
door kunstenaar Willem van Beelen. Onder de 
klanken van Tulpen uit Amsterdam werd zoals 
vanouds de Tulip Cup afgesloten. De nieuwe 
organistie Aad Kuijf en Gideon Reissel konden 
verder bouwen op de fundering die mevr. Jopie 
Smarius en dhr. en mevr. Kuijf ooit hebben 
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hengst zich niet toonde zoals we van hem gewend zijn. positieve reacties bleek dat men blij was dat deze 
Hij werd in een wat schrale conditie voorgesteld waardoor hij show weer op de agenda staat. Na enkele jaren te 
zeker punten liet liggen. Wel nog steeds een mooie score voor zijn weggeweest is dit sfeervolle evenement weer 
type en een respectabel puntentotaal. Hij is gefokt door helemaal terug van weggeweest!
C. Jamar-Demeersseman uit Belgie. 
Na de pauze was het de beurt aan de Liberty-klasse. Slechts twee 
deelnemers in deze rubriek, maar het blijft altijd leuk om te zien. 
De winst ging naar Yokidoki 'F' (Valerio Ibn Eternity VI x Yarra) 
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H.A.M. Kuijf-v.d. Zwet en trotse eigenaresse is C.A. van 
Wengerden. De tweede plaats was dus voor de ster/elite merrie 
Lanizjka (Nizjni x Lavinia) die eveneens beschikt over uitstekende 
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Buzzi uit Italië, maar op het moment geleased door Fam. Malorny 
uit Duitsland. Als tweede eindigde de rastypische Monther al 
Nasser (Ansata Hejazi x Aliah al Nasser ) met driemaal de maxi-
male score voor hoofd/hals. Hij heeft dan ook een uitgesproken 
mooi hoofd en een fraai gevormde hals. Hij doet nog iets jeugdig 
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allebei met hetzelfde aantal punten, ook op type en beweging, 
waardoor één van de juryleden uiteindelijk de plaatsing bepaalde. 
De Poolse hengst Elmaran, fokker/eig. Wotjech Parczewski,  
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Nieuwe ziekten: wat zijn dat? Het kan zowel gaan om ziekten die nog nooit in 
een bepaalde regio zijn voorgekomen (bijvoorbeeld Afrikaanse Paardenpest 
in Nederland), opnieuw optreden van ziekten die in het verleden 
voorkwamen (kwade droes, dourine) of veranderende ziektebeelden door 
bijvoorbeeld veranderingen van de virusstammen. De wereldwijde 
verspreiding van de Mexicaanse griep is daarvan een actueel voorbeeld.

Door dr. Kees van Maanen, viroloog bij de GD de lucht een belangrijke rol: mensen en dieren (inclusief insecten) 
kunnen binnen de incubatietijd van een ziekte (de tijd tussen 
infectie en de eerste klinische verschijnselen) van het ene naar het  Allerlei factoren zijn van invloed op de verspreiding van 
andere continent verplaatst worden. infectieziekten bij mens en dier. De manier van overdracht is 

van grote invloed op de mate waarin de ziekte zich succesvol kan Een aantal van deze factoren draagt ook bij aan een grotere 
verspreiden in een onbeschermde paardenpopulatie. Overdracht verspreiding van ziekten die via insecten worden overgebracht, 
via de luchtwegen zoals bij droes, influenza en rhinopneumonie zoals Afrikaanse Paardenpest (APP), West Nijl Virus (WNV) 
is zeer effectief. Een sprekend voorbeeld is de grote uitbraak van en Equine Infectieuze Anemie (EIA). 
influenza in 2007 in Australië, waar tot op dat moment de ziekte Gezien de manier waarop Blauwtong zich in korte tijd over ons 
nog nooit was voorgekomen en er dus ook niet tegen gevaccineerd land heeft verspreid dankzij de ruime aanwezigheid van mogelijk 
werd. Deze uitbraak werd veroorzaakt door de import van een ook voor APP geschikte knuttensoorten is APP een reëel risico. 
geïnfecteerd paard dat (nog) geen ziekteverschijnselen vertoonde. Ook voor de verspreiding van WNV, dat intussen ook in Europa 

op diverse plaatsen voorkomt, zijn in Nederland geschikte 
Insecten muggensoorten aanwezig. Ook heeft ons land via trekvogels 
Een andere manier van besmetting is de overdracht van contact met gebieden waar het virus voorkomt. 
ziektekiemen door insecten. De aandacht daarvoor is sterk EIA geeft gelukkig meestal zeer beperkte uitbraken van een of 
toegenomen door o.a. enkele recente gebeurtenissen: enkele dieren. Bij de uitbraak in Ierland was een veel groter aantal 

dieren aangetast door het gebruik van geïmporteerd besmet 
plasma bij veulens met onvoldoende biestvoorziening. Dit is - De onverwachte uitbraak van Blauwtong bij runderen 
weliswaar uitzonderlijk, maar wel een reële mogelijkheid. In dit en schapen in Noordwest Europa in 2006 en de 
artikel worden enkele aspecten van de eerste twee ziekten, daaropvolgende jaren;
Afrikaanse Paardenpest en West Nijl Virus infecties, verder 
uitgelicht.- De grote uitbraak van het West Nijl Virus (WNV) 

in de Verenigde Staten, begonnen in 1999;
Afrikaanse Paardenpest (APP)

- WNV uitbraken in Italië en Oostenrijk in 2008; Afrikaanse Paardenpest is al bekend sinds de 14e eeuw. In de 16e 
eeuw is de aandoening in Afrika geïmporteerd en in de 17e eeuw 
maakten Nederlanders die Kaap de Goede Hoop aandeden voor - Een uitbraak van Equine Infectieuze Anemie in Ierland 
het eerst kennis met deze aandoening. Sinds die tijd wordt in 2006 en incidentele gevallen in Duitsland en 
melding gemaakt van uitbraken in Zuid en Oost Afrika. Frankrijk.
APP is in Nederland aangifteplichtig en bestrijdingsplichtig. 
Het virus wordt overgebracht door knutten en kan voorkomen De belangrijkste redenen voor de opmars van nieuwe ziekten zijn 
bij paarden, ezels, muildieren en muilezels en zebra's. de groei van de wereldbevolking, de toegenomen mobiliteit van 
De verspreiding gebeurt door besmette knutten die prikken om mensen, dieren en producten, veranderingen in het klimaat, 
bloed te zuigen en daarbij het paard besmetten of door andere een betere regulering en daarmee ook afgenomen gebruik van 
vormen van bloedcontact (bijvoorbeeld injectienaalden). landbouwgiffen en de invloed van deze factoren op de verspreiding 
De ziekte is dus niet besmettelijk van dier naar dier. van insecten. 
Afrikaanse paardenpest is vooral een probleem bij paarden: In de paardensector is de laatste decennia niet alleen de 
in een naïeve populatie (dieren die nog nooit eerder in contact zijn internationale handel in paarden, sperma en embryo's enorm 
geweest met APP) kan de sterfte oplopen tot 95%. Ook bij ezels toegenomen, maar ook het aantal internationale bewegingen 
vormt APP een probleem met sterftepercentages van 10 tot 50%. heeft een grote vlucht genomen (denk aan sportevenementen of 
Er kunnen verschillende ziektebeelden optreden: de longvorm, fokkerij). Daarnaast speelt de enorme snelheid van transport via 

X

PRAKTIJK: ZIEKTEN Vogels
De infectie wordt door muggen verspreid die zichzelf besmet 
hebben nadat ze een vogel hebben geprikt om bloed te zuigen. 
Vogels vormen dus het reservoir voor WNV en in Amerika is 
WNV in meer dan 300 vogelsoorten aangetoond. In Nederland 
zou het WNV zowel via vogels als via muggen geïntroduceerd 
kunnen worden. 
Een WNV-infectie kan bij het paard volledig zonder 
waarneembare verschijnselen verlopen, maar ook duidelijke 
symptomen veroorzaken. Bij mensen leidt maar circa 10% 
van de infecties tot klachten, de rest van de infecties verloopt 
ongemerkt. Sommige paarden kunnen alleen een beetje koorts, 
lusteloosheid en gebrek aan eetlust laten zien. 
Een flink deel van de besmette paarden zal echter ook 
zenuwverschijnselen laten zien, die kunnen variëren van 
spiertrillingen tot spierzwakte, gebrekkige coördinatie, 
verlammingen en veranderd gedrag.
De diagnose WNV infectie zal waarschijnlijk niet gesteld worden 
bij dieren die alleen koorts vertonen. Bij dieren met voor ons 
'vreemde' neurologische verschijnselen, moet wel aan WNV 
gedacht worden. Om de diagnose te bevestigen kan een 
serummonster naar de GD gestuurd worden.

de hartvorm en de gemengde vorm. De ziekte kan zich zo snel Preventief zijn er in Amerika diverse vaccins voor paarden op 
ontwikkelen dat paarden plotseling dood gevonden worden. de markt. Eén daarvan is recent Europees geregistreerd en is 
Vaak zullen combinaties van symptomen zichtbaar zijn zoals hoge inmiddels ook beschikbaar op de Nederlandse markt. 
koorts, benauwdheid, zeer snelle ademhaling, schuim uit de neus, Daarnaast is het natuurlijk verstandig om muggensteken te 
vochtophoping boven de ogen en van hoofd en halsgebied. voorkomen. In Amerika zijn er voor mens en dier uitgebreide 
Een verdenking moet gemeld worden, waarna bloedmonsters voorlichtingscampagnes om het vermeerderen van muggen in 
of – na sectie – orgaanmonsters onderzocht worden door het stilstaand water tegen te gaan, zoals het reinigen van alle plekken 
Centraal Veterinair Instituut in Lelystad. rond het huis waar stilstaand water is (denk aan slecht functio-
APP komt niet voor in Europa. De preventie is geregeld in nerende dakgoten, halfgevulde bloempotten, autobanden waar 
Europese regels voor import en export van paardachtigen. wat water in staat etc.). 
Zo mogen er geen paardachtigen uit APP besmette gebieden Daarnaast wordt mensen geadviseerd lange mouwen te dragen 
de EU in. Ondanks deze preventieve maatregelen is er altijd en voldoende antimuggenmiddelen te gebruiken. Een aantal van 
enig risico op introductie van APP in Nederland. deze maatregelen kan ook voor paarden worden toegepast.
De introductieroute van het Blauwtongvirus in 2006 in Noord-
west Europa is immers ook nog steeds onbekend. Daarom heeft Conclusie
het ministerie van LNV een concept beleidsdraaiboek gemaakt Gezien de internationale ontwikkelingen moet de Nederlandse op basis van de Europese bestrijdingsrichtlijn. paardenhouderij er rekening mee houden dat een van de Daarnaast heeft de groep van deskundigen voor bestrijding bovengenoemde ziekten ook in Nederland kan opduiken. en preventie van besmettelijke paardenziekten naar aanleiding Het is daarom raadzaam alert te blijven op onbekende van het concept beleidsdraaiboek APP een advies geformuleerd ziektebeelden. (zie www.minlnv.nl).

Indien er een vermoeden is van APP, is men verplicht de VWA 
te informeren. Ook is het aan te raden om sectie te laten doen 

West Nijl Virus (WNV) op paarden die plotseling zijn overleden. 
De snelle verspreiding van WNV over Amerika wekt de 
verwachting dat een dergelijk scenario ook in Europa zou 
kunnen optreden. In november 2008 is WNV bij paarden 
en mensen voor het eerst ook in Noord-Italië en Oostenrijk 
aangetoond. 
West Nijl is niet bestrijdingsplichtig, omdat het paard (en de 
mens) eindgastheren zijn. Dit betekent dat de vermeerdering 
van het virus in deze gastheren zo gering is dat muggen zichzelf 
niet kunnen besmetten als ze prikken om bloed te zuigen. 
Daarom is er dus geen Europese regelgeving voor de bestrijding 
van WNV. Voor de volksgezondheid is het echter van groot belang 
dat een eventuele introductie van WNV in Nederland zo snel 
mogelijk ontdekt wordt, zodat tijdig de nodige maatregelen 
genomen kunnen worden. 
Het is dus belangrijk om bij paarden met vreemde neurologische 
verschijnselen direct te onderzoeken of WNV de oorzaak zou 
kunnen zijn.
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Paard met de longvorm van Afrikaanse paardenpest: 
erg benauwd, wijd opengesperde neusgaten en benen wijd 
uiteen. Dit paard overleed enkele minuten nadat deze foto 
was gemaakt 
(foto prof.dr. Derek Knottenbelt, eerder gepubliceerd in 
het artikel Emerging vector-borne diseases bij het paard, 
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 2009; 134: 439 – 447). 



A

Nieuwe ziekten: wat zijn dat? Het kan zowel gaan om ziekten die nog nooit in 
een bepaalde regio zijn voorgekomen (bijvoorbeeld Afrikaanse Paardenpest 
in Nederland), opnieuw optreden van ziekten die in het verleden 
voorkwamen (kwade droes, dourine) of veranderende ziektebeelden door 
bijvoorbeeld veranderingen van de virusstammen. De wereldwijde 
verspreiding van de Mexicaanse griep is daarvan een actueel voorbeeld.

Door dr. Kees van Maanen, viroloog bij de GD de lucht een belangrijke rol: mensen en dieren (inclusief insecten) 
kunnen binnen de incubatietijd van een ziekte (de tijd tussen 
infectie en de eerste klinische verschijnselen) van het ene naar het  Allerlei factoren zijn van invloed op de verspreiding van 
andere continent verplaatst worden. infectieziekten bij mens en dier. De manier van overdracht is 

van grote invloed op de mate waarin de ziekte zich succesvol kan Een aantal van deze factoren draagt ook bij aan een grotere 
verspreiden in een onbeschermde paardenpopulatie. Overdracht verspreiding van ziekten die via insecten worden overgebracht, 
via de luchtwegen zoals bij droes, influenza en rhinopneumonie zoals Afrikaanse Paardenpest (APP), West Nijl Virus (WNV) 
is zeer effectief. Een sprekend voorbeeld is de grote uitbraak van en Equine Infectieuze Anemie (EIA). 
influenza in 2007 in Australië, waar tot op dat moment de ziekte Gezien de manier waarop Blauwtong zich in korte tijd over ons 
nog nooit was voorgekomen en er dus ook niet tegen gevaccineerd land heeft verspreid dankzij de ruime aanwezigheid van mogelijk 
werd. Deze uitbraak werd veroorzaakt door de import van een ook voor APP geschikte knuttensoorten is APP een reëel risico. 
geïnfecteerd paard dat (nog) geen ziekteverschijnselen vertoonde. Ook voor de verspreiding van WNV, dat intussen ook in Europa 

op diverse plaatsen voorkomt, zijn in Nederland geschikte 
Insecten muggensoorten aanwezig. Ook heeft ons land via trekvogels 
Een andere manier van besmetting is de overdracht van contact met gebieden waar het virus voorkomt. 
ziektekiemen door insecten. De aandacht daarvoor is sterk EIA geeft gelukkig meestal zeer beperkte uitbraken van een of 
toegenomen door o.a. enkele recente gebeurtenissen: enkele dieren. Bij de uitbraak in Ierland was een veel groter aantal 

dieren aangetast door het gebruik van geïmporteerd besmet 
plasma bij veulens met onvoldoende biestvoorziening. Dit is - De onverwachte uitbraak van Blauwtong bij runderen 
weliswaar uitzonderlijk, maar wel een reële mogelijkheid. In dit en schapen in Noordwest Europa in 2006 en de 
artikel worden enkele aspecten van de eerste twee ziekten, daaropvolgende jaren;
Afrikaanse Paardenpest en West Nijl Virus infecties, verder 
uitgelicht.- De grote uitbraak van het West Nijl Virus (WNV) 

in de Verenigde Staten, begonnen in 1999;
Afrikaanse Paardenpest (APP)

- WNV uitbraken in Italië en Oostenrijk in 2008; Afrikaanse Paardenpest is al bekend sinds de 14e eeuw. In de 16e 
eeuw is de aandoening in Afrika geïmporteerd en in de 17e eeuw 
maakten Nederlanders die Kaap de Goede Hoop aandeden voor - Een uitbraak van Equine Infectieuze Anemie in Ierland 
het eerst kennis met deze aandoening. Sinds die tijd wordt in 2006 en incidentele gevallen in Duitsland en 
melding gemaakt van uitbraken in Zuid en Oost Afrika. Frankrijk.
APP is in Nederland aangifteplichtig en bestrijdingsplichtig. 
Het virus wordt overgebracht door knutten en kan voorkomen De belangrijkste redenen voor de opmars van nieuwe ziekten zijn 
bij paarden, ezels, muildieren en muilezels en zebra's. de groei van de wereldbevolking, de toegenomen mobiliteit van 
De verspreiding gebeurt door besmette knutten die prikken om mensen, dieren en producten, veranderingen in het klimaat, 
bloed te zuigen en daarbij het paard besmetten of door andere een betere regulering en daarmee ook afgenomen gebruik van 
vormen van bloedcontact (bijvoorbeeld injectienaalden). landbouwgiffen en de invloed van deze factoren op de verspreiding 
De ziekte is dus niet besmettelijk van dier naar dier. van insecten. 
Afrikaanse paardenpest is vooral een probleem bij paarden: In de paardensector is de laatste decennia niet alleen de 
in een naïeve populatie (dieren die nog nooit eerder in contact zijn internationale handel in paarden, sperma en embryo's enorm 
geweest met APP) kan de sterfte oplopen tot 95%. Ook bij ezels toegenomen, maar ook het aantal internationale bewegingen 
vormt APP een probleem met sterftepercentages van 10 tot 50%. heeft een grote vlucht genomen (denk aan sportevenementen of 
Er kunnen verschillende ziektebeelden optreden: de longvorm, fokkerij). Daarnaast speelt de enorme snelheid van transport via 
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PRAKTIJK: ZIEKTEN Vogels
De infectie wordt door muggen verspreid die zichzelf besmet 
hebben nadat ze een vogel hebben geprikt om bloed te zuigen. 
Vogels vormen dus het reservoir voor WNV en in Amerika is 
WNV in meer dan 300 vogelsoorten aangetoond. In Nederland 
zou het WNV zowel via vogels als via muggen geïntroduceerd 
kunnen worden. 
Een WNV-infectie kan bij het paard volledig zonder 
waarneembare verschijnselen verlopen, maar ook duidelijke 
symptomen veroorzaken. Bij mensen leidt maar circa 10% 
van de infecties tot klachten, de rest van de infecties verloopt 
ongemerkt. Sommige paarden kunnen alleen een beetje koorts, 
lusteloosheid en gebrek aan eetlust laten zien. 
Een flink deel van de besmette paarden zal echter ook 
zenuwverschijnselen laten zien, die kunnen variëren van 
spiertrillingen tot spierzwakte, gebrekkige coördinatie, 
verlammingen en veranderd gedrag.
De diagnose WNV infectie zal waarschijnlijk niet gesteld worden 
bij dieren die alleen koorts vertonen. Bij dieren met voor ons 
'vreemde' neurologische verschijnselen, moet wel aan WNV 
gedacht worden. Om de diagnose te bevestigen kan een 
serummonster naar de GD gestuurd worden.

de hartvorm en de gemengde vorm. De ziekte kan zich zo snel Preventief zijn er in Amerika diverse vaccins voor paarden op 
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of – na sectie – orgaanmonsters onderzocht worden door het stilstaand water tegen te gaan, zoals het reinigen van alle plekken 
Centraal Veterinair Instituut in Lelystad. rond het huis waar stilstaand water is (denk aan slecht functio-
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de EU in. Ondanks deze preventieve maatregelen is er altijd en voldoende antimuggenmiddelen te gebruiken. Een aantal van 
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Indien er een vermoeden is van APP, is men verplicht de VWA 
te informeren. Ook is het aan te raden om sectie te laten doen 
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verwachting dat een dergelijk scenario ook in Europa zou 
kunnen optreden. In november 2008 is WNV bij paarden 
en mensen voor het eerst ook in Noord-Italië en Oostenrijk 
aangetoond. 
West Nijl is niet bestrijdingsplichtig, omdat het paard (en de 
mens) eindgastheren zijn. Dit betekent dat de vermeerdering 
van het virus in deze gastheren zo gering is dat muggen zichzelf 
niet kunnen besmetten als ze prikken om bloed te zuigen. 
Daarom is er dus geen Europese regelgeving voor de bestrijding 
van WNV. Voor de volksgezondheid is het echter van groot belang 
dat een eventuele introductie van WNV in Nederland zo snel 
mogelijk ontdekt wordt, zodat tijdig de nodige maatregelen 
genomen kunnen worden. 
Het is dus belangrijk om bij paarden met vreemde neurologische 
verschijnselen direct te onderzoeken of WNV de oorzaak zou 
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ENDURANCE 2011, 

BEGIN VAN HET SEIZOEN

KOOTWIJKERBROEK, 

MIJN EERSTE KLASSE I

AVS Magazine AVS Magazine

Het Nederlandse endurance seizoen begin in Nederland zelf, er waren dit jaar geen 
vroege buitenlandse wedstrijden. Dus de traditionele seizoen opener Kootwijkerbroek 
was voor alle ruiters de eerste wedstrijd.  

Voor alle mensen die overwegen een keer een endurancewedstrijd te starten,
volgt hier een artikel met alle dingen die je kan tegenkomen.

O
Door Esther Groen De eerste internationale wedstrijd van het Europese seizoen was 

van 8-10 april in Gartow, Duitsland. Hier kwamen vrij veel 
Nederlanders aan de start op verschillende afstanden. Twee Op 27 maart, met stralend mooi voorjaarsweer werden vier 
Arabische volbloeds uit Nederland deden mee op de 90 km CEI*: afstanden verreden: klasse 1 over 26 en 33 km en de klasse 2 over 
Yannick Rademaker met Fortuna G (v.Darike) werd 19e met 15,1 52 en 68 km. Een groot deelnemersveld in alle klassen en een route 
km/uur, zij reed gelijk op met Nanke Stein die op de 20e plaats die er super mooi bij lang zorgde voor een zeer geslaagde dag. 
kwam met Shakira al Jarra (Lill Sham x Hamasa Fasiha v.Farag). De reglementen voor de klasse 2 zijn in 2011 weer iets veranderd 
Op de 120 km CEI** kwamen bij de senioren wel Nederlanders ten opzichte van 2010 met als grootste verschil dat er geen punten 
aan de start maar geen met een Volbloed Arabier. Bij de Young voor snelheid en hartslag meer gegeven worden. Diegene die het 
riders die ook 120 km startten werd Joyce van den Berg met Bas de eerst aan kan bieden bij de finish met een hartslag onder de 60 
Cardonne 4e met een nette 15 km/uur.wint. Wel krijg je geen winstpunten als je harder dan 15 km/uur 

gereden hebt. Voor de klasse 1 is er dit jaar niets veranderd. Op de 160 km kwamen drie volbloed Arabieren voor het eerst aan 
de start van een 160 km wedstrijd en alle drie reden ze de wedstrijd Op de 26 km stonden 72 deelnemers ingeschreven, 50 daarvan 
netjes uit. Jannet van Wijk reed met haar Rayon d'Or (Ainhoa kwamen in de eindlijst (een aantal deelnemers is niet gestart en 
Shakliris x Radiada v.Cranleigh Karim) naar een vierde plaats, zij zijn er zeer weinig paarden afgekeurd). Beste Arabisch Volbloed 
reed samen met Carmen Römer die Bonjour el Samawi (Barour de op deze afstand was Shaika's Yakhim (Saladinn x Nazalla v.Azal S) 
Cardonne x Nahala el Samawi v.Wingolf I) reed. Voor Jannet was van Miranda de Ruiter, zij hadden een 14e plaats en 28 van de 30 
het de 15e 160er en deze was extra speciaal omdat Rayon toch wel te behalen punten. Yakhim is overigens een halfbroer van Fadilah 
met enige gebruiksaanwijzing bij hun was gekomen. Voor Carmen R die op topniveau heeft gepresteerd met Carmen Römer.  
zal het ook vast rond dat aantal 160-ers zitten. De eerste 160-er Vijftiende was Eelke van Drunen met Vamena (Menes x Veranda 
voor Suzanne Pen en haar Noniusz (Wachlarz x Nostalgia v.Naftalin) ook met 28 punten. De in Duitsland wonende 
v.Partner) zal vast heel speciaal geweest zijn hier, zij reden naar een Veronica Post werd 16e met 28 punten met Soulmate Malako 
6e plaats met 15,34.(v. Mayroun ).
De volgende Nederlandse rit is in dezelfde omgeving als de eerste:  Op de 34 km met ruim 30 deelnemers werd een Arabisch 
Kootwijk schrijft vier afstanden uit. De klasse 1 over 31 km, klasse Volbloed eerste: Kenzo Ibn Nadir I (Nadir I x Palatonja v.Balaton) 
2 kent twee afstanden:  51,5 km en 62 km. Klasse 3 is over 82,5 gereden door Frank de Jong. Zij behaalden de volle 30 punten met 
km en de eerste klasse 3 van dit jaar.  In de klasse 1 is een groot bijna 13 km/uur.  Nadir I heeft al enkele goed presterende 
deelenemersveld van bijna 80 starters. Beste Arabier is Vamena endurance paarden in het buitenland voortgebracht. Op de 5e 
(v. Menes) van Eelke van Drunen, zij werden 2e met de volle 30 plaats is Agar's Shugran (Grand Duc x Agar's Mabsut v.Purpur), 
punten en bijna 13 km/uur. De derde plaats is voor Annika deze nieuwe aanwinst van Yanick Rademakers had ook de volle 30 
Bleeker met King of Road (Grand Duc x NDS Khabale v.Naik). punten en was met 12,9 km/uur net iets langzamer dan Kenzo. 
Vijfde werd Dimitria Coljee met Sharifa Qameli ST (Altis del Sol Op de 13e plaats was de volgende Volbloed Arabier te vinden: 
x Chata Da v.Eros du Pupille)Toefan (v.Sjapoer) gereden door Tineke Kamerling met ook 30 

punten. De korte klasse 2 had als best presterende Arabier de nr 1 Raigah 
(v.Niznji) gereden door Caro de Boer, zij reden bijna 17 km/uur.  De korte klasse 2 van 52 km had 20 deelnemers. Er werd duidelijk 
Een stuk rustiger deed Dominique Kölling het met Cortez meteen gebruik gemaakt van de nieuwe reglementen, want de 
Libertad (Louro x CA Joya v.CA Furioso), zij werden vijfde met winnaar reed bijna 18 km/uur (terwijl het vorig jaar precies op de 
14 km/uur. Scarlet van der Woude reden 13,5 km/uur en dat 14 km/uur gereden werd…). Beste Arabisch Volbloed was op de 
bracht haar Nadir (Starino x Nanette v.Akr)  naar een 8e plaats. derde plaats het internationale Young Riders paard Bas de 
De langere klasse 2 had ook een Arabisch Volbloed als winnaar: Cardonne (Barour de Cardonne x Bochnia v.Fawor) met zijn 
Mara (v.Balasjow) en Esther Maring reden 15,35 km/uur. ruiter Joyce van den Berg. Zij reden een trainingsrit als 
4e plaats was voor Rebecca Schulmeisters met Liam en de 5e plaats voorbereiding op de komende internationale wedstrijd in Gartow 
was voor Janet Lam met AB Salina (Marwan x Speedy V Kossack met 15,1 km/uur. De volgende 2 Arabisch Volbloeden komen 
v.Abitibi).beiden uit Duitsland, Ludmillah (Dormane x Leila de Domenoi 

v.Sherkhan II) met Ralph Huschke wordt 4e en Rebecca De klasse 3 had een groot deelnemersveld van 25 starts, winnaar 
Schulmeisters met Liam (afstamming onbekend) 5e. was de hengst Eenhoorn's Dahman (Oosterveld's Marzas x Nefisa 

des Camards v.Djelfor) van Marly van Ditshuizen (die ondanks Op de lange klasse 2 van 68 km komen 16 deelnemers aan de start. 
gordelroos deze prestatie neerzette). Ook met bijna 17 km/uur Ook hier wordt harder gereden dan vorig jaar. Hoogst geëindigde 
maar net achter de winnaar kwam Lisselore van Zetten met Kain Arabisch Volbloed is Moragh Akhdhar (Mendoza's Moreno x 
(Sheikan Star x Hamasa Fasiha v.Farag) en op de 4e plaats reed Agar's Haracha Star v.Agar's Habi) van Esther Groen, zij werden 
Tineke Brouwer haar routinier Wazir (v.Markema) met vijfde met een gemiddelde snelheid van 15,7 km/uur. Op de 
16 km/uur. Volledige uitslagen van de Nederlandse wedstrijden zijn 7e plaats weer een Duitse deelnemer: Nicole Liskien met Indigo 
te vinden op www.endurancevereniging.nl(v. Senador).
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Door Lucia Hogeling (leerling van Marly van Ditshuizen op de Dit was echter snel over en toen konden we lekker doorrijden
Eenhoorn) In het begin reden we te snel, maar wij moesten het ook allemaal 
 nog leren natuurlijk.
Op 27 maart, na een heleboel maanden wachten en trainen ging ik Vlak voor de P/A (pols en ademhaling controle) wilden we 
mijn eerste wedstrijd starten met op Eenhoorn's Djelke. Djelke is stappen om ze op adem te laten komen, maar toen schrokken ze 
4 jaar en klaar voor de klasse 1.Voor hem was dit ook zijn eerste opeens van iemand die in de struikjes stond. Ramona bleef nog net 
wedstrijd. aan een plukje manen van Weran hangen en zo bleef ze erop zitten.
Op zaterdag werd alles goed voorbereid en klaargemaakt: paarden We konden toch meteen aanbieden bij de P/A , alles was goed en 
wassen, zadels poetsen, vrachtwagen inpakken en Djelke nog een we konden gelijk door.
keer longeren. Op zondag moesten om 04.30 uur op en op de Het laatste stuk wat rustiger aan gedaan, maar wel een paar keer 
Eenhoorn gingen we alle paarden voeren, inladen en richting een stukje galop. De laatste paar km voor de finish gingen we weer 
“Onder de Kastanje “in Kootwijkerbroek. te snel en daarom zijn we 2 km. voor de finish gaan stappen, zodat 
 we ze weer meteen zouden kunnen aanbieden. Direct aanbieden 
Czarownica LB (Niké ) zou de lange klasse 2 lopen en die moest bij P/A en finish levert namelijk 10 punten op!
dus om 09.30 uur al starten.  
We rekenen altijd 2 uur voor de start aanwezig zijn, dus voor Niké Djelke's hartslag bij de finish was 60 en dat vond ik eigenlijk erg 
moesten we om 07.30 uur aanwezig zijn en dat betekende om hoog. Wel goed, maar toch was het hoger dan ik met trainen van 
06.30 uur de paarden op de wagen. Ik hoefde pas om 12.32 uur te hem kende.Toen hij echter na 2 minuten een enorme plas deed, 
starten, dus voor ons was het lang wachten. snapte ik het. Hij moet nog leren, dat plassen altijd mag!
Op het wedstrijdterrein aangekomen hebben we na het Een half uur afsponzen, bewegen, laten drinken en gras laten eten 
aanmelden bij het secretariaat om ons hesje en de vetkaart te om dan voor de nakeuring te gaan. Toen was zijn hartslag 40 en 
krijgen, eerst de paarden even gelongeerd voor het geval dat ze verder was hij ook helemaal goed. 
stijf waren geworden van de rit. Voor Djelke was alles nieuw Ik was echt trots op hem en we konden elkaar feliciteren, want 
- net een jaartje onder het zadel - en hij maakte er een hele show Weran was ook helemaal goed en ook Niké heeft de rit goed 
van. Dit was geen draven meer, dit was dansen! uitgereden. Ik was er helemaal stil van hoe braaf Djelke was 
 geweest. Zo'n eerste keer en ook met andere paarden die ons 
De voorkeuring vond ik best spannend... hoe zou hij dit doen in inhaalden of die wij inhaalden, hij deed het allemaal even braaf.
een vreemde omgeving? Er werden verschillende dingen bekeken: 
zijn hartslag, zijn ademhaling, er werd naar zijn slijmvliezen De paarden goed verzorgd en wachten op de prijsuitreiking. 
gekeken en naar zijn darmen geluisterd. En natuurlijk moesten Djelke en ik hebben onze eerste 3 winstpunten te pakken en ook 
we een stukje draven om te kijken of hij goed rad was. Gelukkig Ramona en Weran hadden de 3 winstpunten binnen en… we 
hadden we goed geoefend, in zijn mond laten kijken vond hij hebben een heleboel geleerd.
niet echt leuk, maar verder deed hij het allemaal heel braaf. 
Ook de andere twee paarden kwamen goed 
door de voorkeuring en dat vond ik heel fijn.
Zo kon Djelke zijn eerste endurancerit 
meerijden met een ervaren 23-jarige Weran, 
die al meer dan 15 jaar endurance loopt in de 
klassen 1, 2 en 3 met verschillende ruiters.
 
Omdat we alle tijd hadden konden we 
makkelijk naar de voorbespreking om alle 
bijzonderheden over de route te horen. 
Uiteindelijk was het dan zover. We konden 
te paard en rustig vast rondstappen. Ik kon 
eigenlijk niet meer wachten en ik was best 
een beetje zenuwachtig. Dit was echter snel 
over toen we eenmaal gestart waren. 
In het bos konden we lekker gaan draven en 
dat wilden ze maar wat graag. Ze hadden ook 
zolang gewacht! In het begin was alles nog 
spannend; kuilen , boomstronken, en 
dergelijke.
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Het Nederlandse endurance seizoen begin in Nederland zelf, er waren dit jaar geen 
vroege buitenlandse wedstrijden. Dus de traditionele seizoen opener Kootwijkerbroek 
was voor alle ruiters de eerste wedstrijd.  

Voor alle mensen die overwegen een keer een endurancewedstrijd te starten,
volgt hier een artikel met alle dingen die je kan tegenkomen.

O
Door Esther Groen De eerste internationale wedstrijd van het Europese seizoen was 

van 8-10 april in Gartow, Duitsland. Hier kwamen vrij veel 
Nederlanders aan de start op verschillende afstanden. Twee Op 27 maart, met stralend mooi voorjaarsweer werden vier 
Arabische volbloeds uit Nederland deden mee op de 90 km CEI*: afstanden verreden: klasse 1 over 26 en 33 km en de klasse 2 over 
Yannick Rademaker met Fortuna G (v.Darike) werd 19e met 15,1 52 en 68 km. Een groot deelnemersveld in alle klassen en een route 
km/uur, zij reed gelijk op met Nanke Stein die op de 20e plaats die er super mooi bij lang zorgde voor een zeer geslaagde dag. 
kwam met Shakira al Jarra (Lill Sham x Hamasa Fasiha v.Farag). De reglementen voor de klasse 2 zijn in 2011 weer iets veranderd 
Op de 120 km CEI** kwamen bij de senioren wel Nederlanders ten opzichte van 2010 met als grootste verschil dat er geen punten 
aan de start maar geen met een Volbloed Arabier. Bij de Young voor snelheid en hartslag meer gegeven worden. Diegene die het 
riders die ook 120 km startten werd Joyce van den Berg met Bas de eerst aan kan bieden bij de finish met een hartslag onder de 60 
Cardonne 4e met een nette 15 km/uur.wint. Wel krijg je geen winstpunten als je harder dan 15 km/uur 

gereden hebt. Voor de klasse 1 is er dit jaar niets veranderd. Op de 160 km kwamen drie volbloed Arabieren voor het eerst aan 
de start van een 160 km wedstrijd en alle drie reden ze de wedstrijd Op de 26 km stonden 72 deelnemers ingeschreven, 50 daarvan 
netjes uit. Jannet van Wijk reed met haar Rayon d'Or (Ainhoa kwamen in de eindlijst (een aantal deelnemers is niet gestart en 
Shakliris x Radiada v.Cranleigh Karim) naar een vierde plaats, zij zijn er zeer weinig paarden afgekeurd). Beste Arabisch Volbloed 
reed samen met Carmen Römer die Bonjour el Samawi (Barour de op deze afstand was Shaika's Yakhim (Saladinn x Nazalla v.Azal S) 
Cardonne x Nahala el Samawi v.Wingolf I) reed. Voor Jannet was van Miranda de Ruiter, zij hadden een 14e plaats en 28 van de 30 
het de 15e 160er en deze was extra speciaal omdat Rayon toch wel te behalen punten. Yakhim is overigens een halfbroer van Fadilah 
met enige gebruiksaanwijzing bij hun was gekomen. Voor Carmen R die op topniveau heeft gepresteerd met Carmen Römer.  
zal het ook vast rond dat aantal 160-ers zitten. De eerste 160-er Vijftiende was Eelke van Drunen met Vamena (Menes x Veranda 
voor Suzanne Pen en haar Noniusz (Wachlarz x Nostalgia v.Naftalin) ook met 28 punten. De in Duitsland wonende 
v.Partner) zal vast heel speciaal geweest zijn hier, zij reden naar een Veronica Post werd 16e met 28 punten met Soulmate Malako 
6e plaats met 15,34.(v. Mayroun ).
De volgende Nederlandse rit is in dezelfde omgeving als de eerste:  Op de 34 km met ruim 30 deelnemers werd een Arabisch 
Kootwijk schrijft vier afstanden uit. De klasse 1 over 31 km, klasse Volbloed eerste: Kenzo Ibn Nadir I (Nadir I x Palatonja v.Balaton) 
2 kent twee afstanden:  51,5 km en 62 km. Klasse 3 is over 82,5 gereden door Frank de Jong. Zij behaalden de volle 30 punten met 
km en de eerste klasse 3 van dit jaar.  In de klasse 1 is een groot bijna 13 km/uur.  Nadir I heeft al enkele goed presterende 
deelenemersveld van bijna 80 starters. Beste Arabier is Vamena endurance paarden in het buitenland voortgebracht. Op de 5e 
(v. Menes) van Eelke van Drunen, zij werden 2e met de volle 30 plaats is Agar's Shugran (Grand Duc x Agar's Mabsut v.Purpur), 
punten en bijna 13 km/uur. De derde plaats is voor Annika deze nieuwe aanwinst van Yanick Rademakers had ook de volle 30 
Bleeker met King of Road (Grand Duc x NDS Khabale v.Naik). punten en was met 12,9 km/uur net iets langzamer dan Kenzo. 
Vijfde werd Dimitria Coljee met Sharifa Qameli ST (Altis del Sol Op de 13e plaats was de volgende Volbloed Arabier te vinden: 
x Chata Da v.Eros du Pupille)Toefan (v.Sjapoer) gereden door Tineke Kamerling met ook 30 

punten. De korte klasse 2 had als best presterende Arabier de nr 1 Raigah 
(v.Niznji) gereden door Caro de Boer, zij reden bijna 17 km/uur.  De korte klasse 2 van 52 km had 20 deelnemers. Er werd duidelijk 
Een stuk rustiger deed Dominique Kölling het met Cortez meteen gebruik gemaakt van de nieuwe reglementen, want de 
Libertad (Louro x CA Joya v.CA Furioso), zij werden vijfde met winnaar reed bijna 18 km/uur (terwijl het vorig jaar precies op de 
14 km/uur. Scarlet van der Woude reden 13,5 km/uur en dat 14 km/uur gereden werd…). Beste Arabisch Volbloed was op de 
bracht haar Nadir (Starino x Nanette v.Akr)  naar een 8e plaats. derde plaats het internationale Young Riders paard Bas de 
De langere klasse 2 had ook een Arabisch Volbloed als winnaar: Cardonne (Barour de Cardonne x Bochnia v.Fawor) met zijn 
Mara (v.Balasjow) en Esther Maring reden 15,35 km/uur. ruiter Joyce van den Berg. Zij reden een trainingsrit als 
4e plaats was voor Rebecca Schulmeisters met Liam en de 5e plaats voorbereiding op de komende internationale wedstrijd in Gartow 
was voor Janet Lam met AB Salina (Marwan x Speedy V Kossack met 15,1 km/uur. De volgende 2 Arabisch Volbloeden komen 
v.Abitibi).beiden uit Duitsland, Ludmillah (Dormane x Leila de Domenoi 

v.Sherkhan II) met Ralph Huschke wordt 4e en Rebecca De klasse 3 had een groot deelnemersveld van 25 starts, winnaar 
Schulmeisters met Liam (afstamming onbekend) 5e. was de hengst Eenhoorn's Dahman (Oosterveld's Marzas x Nefisa 

des Camards v.Djelfor) van Marly van Ditshuizen (die ondanks Op de lange klasse 2 van 68 km komen 16 deelnemers aan de start. 
gordelroos deze prestatie neerzette). Ook met bijna 17 km/uur Ook hier wordt harder gereden dan vorig jaar. Hoogst geëindigde 
maar net achter de winnaar kwam Lisselore van Zetten met Kain Arabisch Volbloed is Moragh Akhdhar (Mendoza's Moreno x 
(Sheikan Star x Hamasa Fasiha v.Farag) en op de 4e plaats reed Agar's Haracha Star v.Agar's Habi) van Esther Groen, zij werden 
Tineke Brouwer haar routinier Wazir (v.Markema) met vijfde met een gemiddelde snelheid van 15,7 km/uur. Op de 
16 km/uur. Volledige uitslagen van de Nederlandse wedstrijden zijn 7e plaats weer een Duitse deelnemer: Nicole Liskien met Indigo 
te vinden op www.endurancevereniging.nl(v. Senador).
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Door Lucia Hogeling (leerling van Marly van Ditshuizen op de Dit was echter snel over en toen konden we lekker doorrijden
Eenhoorn) In het begin reden we te snel, maar wij moesten het ook allemaal 
 nog leren natuurlijk.
Op 27 maart, na een heleboel maanden wachten en trainen ging ik Vlak voor de P/A (pols en ademhaling controle) wilden we 
mijn eerste wedstrijd starten met op Eenhoorn's Djelke. Djelke is stappen om ze op adem te laten komen, maar toen schrokken ze 
4 jaar en klaar voor de klasse 1.Voor hem was dit ook zijn eerste opeens van iemand die in de struikjes stond. Ramona bleef nog net 
wedstrijd. aan een plukje manen van Weran hangen en zo bleef ze erop zitten.
Op zaterdag werd alles goed voorbereid en klaargemaakt: paarden We konden toch meteen aanbieden bij de P/A , alles was goed en 
wassen, zadels poetsen, vrachtwagen inpakken en Djelke nog een we konden gelijk door.
keer longeren. Op zondag moesten om 04.30 uur op en op de Het laatste stuk wat rustiger aan gedaan, maar wel een paar keer 
Eenhoorn gingen we alle paarden voeren, inladen en richting een stukje galop. De laatste paar km voor de finish gingen we weer 
“Onder de Kastanje “in Kootwijkerbroek. te snel en daarom zijn we 2 km. voor de finish gaan stappen, zodat 
 we ze weer meteen zouden kunnen aanbieden. Direct aanbieden 
Czarownica LB (Niké ) zou de lange klasse 2 lopen en die moest bij P/A en finish levert namelijk 10 punten op!
dus om 09.30 uur al starten.  
We rekenen altijd 2 uur voor de start aanwezig zijn, dus voor Niké Djelke's hartslag bij de finish was 60 en dat vond ik eigenlijk erg 
moesten we om 07.30 uur aanwezig zijn en dat betekende om hoog. Wel goed, maar toch was het hoger dan ik met trainen van 
06.30 uur de paarden op de wagen. Ik hoefde pas om 12.32 uur te hem kende.Toen hij echter na 2 minuten een enorme plas deed, 
starten, dus voor ons was het lang wachten. snapte ik het. Hij moet nog leren, dat plassen altijd mag!
Op het wedstrijdterrein aangekomen hebben we na het Een half uur afsponzen, bewegen, laten drinken en gras laten eten 
aanmelden bij het secretariaat om ons hesje en de vetkaart te om dan voor de nakeuring te gaan. Toen was zijn hartslag 40 en 
krijgen, eerst de paarden even gelongeerd voor het geval dat ze verder was hij ook helemaal goed. 
stijf waren geworden van de rit. Voor Djelke was alles nieuw Ik was echt trots op hem en we konden elkaar feliciteren, want 
- net een jaartje onder het zadel - en hij maakte er een hele show Weran was ook helemaal goed en ook Niké heeft de rit goed 
van. Dit was geen draven meer, dit was dansen! uitgereden. Ik was er helemaal stil van hoe braaf Djelke was 
 geweest. Zo'n eerste keer en ook met andere paarden die ons 
De voorkeuring vond ik best spannend... hoe zou hij dit doen in inhaalden of die wij inhaalden, hij deed het allemaal even braaf.
een vreemde omgeving? Er werden verschillende dingen bekeken: 
zijn hartslag, zijn ademhaling, er werd naar zijn slijmvliezen De paarden goed verzorgd en wachten op de prijsuitreiking. 
gekeken en naar zijn darmen geluisterd. En natuurlijk moesten Djelke en ik hebben onze eerste 3 winstpunten te pakken en ook 
we een stukje draven om te kijken of hij goed rad was. Gelukkig Ramona en Weran hadden de 3 winstpunten binnen en… we 
hadden we goed geoefend, in zijn mond laten kijken vond hij hebben een heleboel geleerd.
niet echt leuk, maar verder deed hij het allemaal heel braaf. 
Ook de andere twee paarden kwamen goed 
door de voorkeuring en dat vond ik heel fijn.
Zo kon Djelke zijn eerste endurancerit 
meerijden met een ervaren 23-jarige Weran, 
die al meer dan 15 jaar endurance loopt in de 
klassen 1, 2 en 3 met verschillende ruiters.
 
Omdat we alle tijd hadden konden we 
makkelijk naar de voorbespreking om alle 
bijzonderheden over de route te horen. 
Uiteindelijk was het dan zover. We konden 
te paard en rustig vast rondstappen. Ik kon 
eigenlijk niet meer wachten en ik was best 
een beetje zenuwachtig. Dit was echter snel 
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22 mei ECAHO Nat. C-Show West, Alkmaar 2/3 juli DAWRA-Weekend

27 mei Algemene Ledenvergadering, Bunnik 17 juli Oefendag Arabissimo, Renswoude     

29 mei DAWRA Western Snuffeldag 30 juli ECAHO Nat. C Oost, Raalte
Huis ter Heide

20/21 aug. Arabissimo, Renswoude    
2 juni AVS Dressuurwedstrijd Kossack Stud,

Beemster 21 aug DAWRA AVS Western Riding Cup                                       

2 juni Open dag bij The Kossack Stud, 27 aug AVS Dressuurclinic Ermelo                               
Beemster

    27/28 aug ECAHO National Championshow, 
4/5 juni ECAHO Int. B Show Ermelo

Lowland Arabian Cup, Exloo
10 sept. AVS Dressuurwedstrijd, Heerjansdam

16/18 juni Second World Arabian Horse Racing 
12/18 sept. NK Western met DAWRA klassenConference, Hilton Hotel, Den Haag

De Uithof, Den Haag  
19 juni DAWRA Clinic Horsemanship

24/25 sept. All Nations Cup, Aken (D)  
19 juni Emirates Racing Day, Renbaan Duindigt, 

8/9 okt. Sportweekend, Sint Oedenrode                  Wassenaar

30 okt. DAWRA Fallshow25 juni AVS/KNHS Dressuurwedstrijd, 
Sint Oedenrode                  

5/6 nov. Europese Kampioenschappen, Verona (I)
26 juni ECAHO Nat. C Show Zuid,  

9 t/m 11 dec.Wereldkampioenschappen, Parijs (F)Sint Oedenrode       

2/3 juli Emerald Trophy, Brecht (BE)           

AVS EVENEMENTENKALENDER 2011

ENDURANCEAVS 
COMPETITIE

UUiteraard wordt er ook in 2011 weer de AVS endurance 
competitie georganiseerd. Vorig jaar hadden we met onze 
sponsoren een prijzenpot van bijna € 1000,- te vergeven aan de 
winnaars. Dit jaar willen we uiteraard ook weer veel en mooie 
prijzen regelen om deze competitie echt heel interessant te maken!
We hebben de puntentelling iets aangepast en de competitie is nu 
per paard en niet per combinatie. Verschillende ruiters kunnen 
dus op één paard hun resultaten laten tellen. De eigenaar zal de 
prijzen ontvangen, tenzij duidelijk met ons andere afspraken 
worden gemaakt.
• Alle wedstrijden tellen mee, nationaal, internationaal, maar 

ook terugtrekken en afkeuring worden meegenomen.
• Per wedstrijd telt het aantal KM gedeeld door tien.
• Per wedstrijd telt de snelheid gedeeld door twee.
• Totaal punten gedeeld door aantal wedstrijden.
• Voor afkeuringen geldt dat men geen punten krijgt.
• Bij vrijwillig terugtrekken tellen wel de punten voor km 

en snelheid, mits goedgekeurd.
• De competitie geldt per paard, dus meerdere ruiters op 1 

paard kunnen meedoen. De eigenaar van het paard zal 
dan de prijs krijgen.

• Een speciale rubriek voor paarden die internationaal 
rijden zal worden gemaakt als daar voldoende 
aanmeldingen voor zijn. Internationale ruiters wordt dan 
ook speciaal gevraagd om mee te doen om een mooi 
nationale en internationale competitie te krijgen.
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Als er iets mooier is dan Arabische 
paarden, dan is dat een eigen kind. 
En het allermooiste is als je het allebei 
hebt, vindt Mary Lang. Als ze niet bezig is 
op haar trainingsstal brengt ze elke vrije 
minuut door met haar dochtertje Junia, 
die ook altijd mee reist met haar moeder 
naar de shows in het buitenland.

kunnen geven”. Ze werkt zelf met alle trainingspaarden, hecht Bron: Araber Weltweit   
Vertaling: Ellen de Man waarde aan intensief contact om de sterke maar ook minder sterke 

punten van elk paard te leren kennen. Dat geldt voor het rijden, 
maar ook voor het showen. “Alleen zo kunnen de paarden Mary zit in de kantine van haar trainingsstal. In de ene hand heeft 
optimaal presteren”. In het hoogseizoen werkt Mary samen met ze haar iPhone waarmee ze haar agenda bijhoudt en met de andere 
de in de buurt gelegen Stoeterij Karolinenhof, waar de jonge hand geeft ze haar dochtertje te eten. Door de grote glazen ruit 
paarden en fokmerries tijdens de zomer verblijven. Het concept kijkt ze in de rijhal, waar twee collega's op Arabische hengsten 
lijkt zijn vruchten af te werpen. De jonge hengst Marjan Albidayer rijden. De laatste twee jaar is er in het leven van de 33-jarige 
(Marajj x Pustynna Droga) werd aan de hand van Mary Nationaal Oostenrijkse veel veranderd. Eerst verhuisde ze met haar 
kampioen van Duitsland en was ook in 2010 succesvol. Zijn Specifically Equine Training Center van Duitsland naar het 
stalgenote Scarlett OS (WH Justice x Shak Lavanda) werd Duits Oostenrijkse Lauterach en niet veel later kreeg ze 
nationaal junior kampioene in 2010. De individuele training die gezinsuitbreiding. In juni 2010 werd ze moeder: ”Junia heeft mijn 

leven totaal op z'n kop gezet”, zegt Mary. Wat niet betekend dat 
de baby haar van haar werk houdt. Sinds zeventien jaar traint 
Mary op professionele basis Arabische Volbloeden. Haar nieuwe 
onderkomen bevindt zich tien minuten van de Duitse grens bij 
het drielandenpunt van Duitsland-Oostenrijk-Zwitserland. Een 
ideale ligging om de shows in Italië en Frankrijk vlot te bereiken. 
De nieuwe stal bestaal uit 20 ruime paardenboxen, verschillende 
paddocks, een grote rijhal met tribune en veel weide. “Het 
trainingscentrum heeft voor mij de ideale grootte”, verteld Mary. 
“Als het groter zou zijn zou ik niet elk paard voldoende aandacht 

de paarden bij Mary 
krijgen is gebaseerd op 
jarenlange ervaring. 
Mary zegt: ”Zeker is 
dat je als zelfstandig 
ondernemer 24 uur 
per dag inzetbaar 
moet zijn. Het is geen 
nine-to-five job, zeker 
niet als je ook nog een 
baby hebt. Als vrouw 
moet je in deze 
business drie keer zo 
hard werken om te 
bereiken wat je wilt, 
maar uiteindelijk 

geldt: wat je echt wilt, kun je ook bereiken!” Van haar zwanger- geboren Basara Saiyana M 
schapsverlof kwam niet veel terecht. Energiek als ze is stond ze drie v. Mel Quelinka) met wie ze 
dagen voor de bevalling nog paarden te longeren. Tien dagen na vele kampioenstitels behaalde, 
de bevalling was ze weer aan het werk op haar trainingsstal. Dat maar nog veel vaker door de 
vond ze zelf wel een goede manier om weer snel in vorm te komen Zuid-Duitse bossen galop-
na de zwangerschap. Daarbij doet Mary wat ze het liefste doet. peerde. 
“Alleen als je iets doet wat je graag doet kan je het met succes “Het is moeilijk te zeggen welke 
doen”. Liefde voor dieren ontwikkelde zich al toen ze een jong paarden in mijn carrière als 
meisje was. “Ik leerde heel veel van een verwaarloosde en slecht trainer het meest betekend 
behandelde Haflingermerrie. Door haar wist ik al gauw dat ik iets hebben. Van het werken met de 
met paarden wilde gaan doen, maar niet precies wát”. Ze deed een charismatische hengst Om El 
algemene opleiding tot paardenverzorgster en rijinstructrice en Abadan heb ik meer geleerd dan 
leerde veel tijdens diverse cursussen waaraan ze deelnam over de van welk mens ook! Een andere 
hele wereld. Daarbij maakte ze voor het eerst kennis met de hengst is Marajj, met wie ik 
Arabische Volbloed. “Ik wist meteen dat deze paarden voor mij werkte toen hij net aankwam in Duisland. Voor mij één van de 
waren gemaakt, of ik voor hen. Eén blik en het was gebeurd”. allermooiste hengsten en ik was ook direct overtuigd van zijn 
Natuurlijk vindt ze bijna alle paardenrassen leuk, maar haar hart kwaliteit als dekhengst”. Mary heeft paarden voorgebracht in 
ligt bij de Arabische Volbloeden. Kort na de eerste kennismaking Amerika, Bahrein, Australië, Jordanië en nog veel meer landen. 
met de Arabier kreeg Mary een baan bij Gestüt Sax. Daar leerde Ook bewaart Mary mooie herinneringen aan haar tijd in Egypte 
ze Scott Allman kennen en samen begonnen ze in 1997 een op stoeterij Albadeia van Dr. Nasr Marei. Ze denkt graag terug aan 
trainingsstal, Specifically Equine Training Center genaamd. 2005 toen ze met Itlalah (Simeon Sharav) Junior kampioene werd 
Het werd één van de succesvolste trainingsstallen van Duitsland. op het Egyptian Event in Baden-Baden. Itlalah leeft nu bij Mary 
Talrijke kampioenen werden door het duo Lang/Allman en is dragend van WH Justice voor 2011. Wat 2011 verder zal 
gepresenteerd, waaronder Gelgelah Albadeia, wereldkampioenen brengen weet ze niet. De stallen staan vol met rij- en showpaarden. 
Gazal Al Shaqab, Dakharo, Espano Estopa en Escape Ibn Het reisbedje en de kinderwagen staan altijd paraat. In ieder geval 
Navarone. Een bijzondere herinnering bewaart ze aan de zal ook dit seizoen Mary samen met dochter Junia en man Sascha 
sneeuwwitte BS Specific (Sandstorm JC, uit de in Nederland op vele shows in Europa en het Midden-Oosten present zijn. 
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In veel gevallen kun je als ouder je kind op je Arabiertje zetten paard' naar het gebied waar 
omdat deze paarden niet al te groot en heel lief van karakter zijn.  ze vandaan kwamen.
Maar om als kinderrijpony dienst te doen zijn ze vaak net een De paardjes waren 
maatje te groot.  Een Shetlander dan maar, een Dales, een Welsh? uitstekend geschikt als 
Vooral de laatste wordt nog wel eens gezien als een mini-Arabier. kinderrijpaardjes; ze waren 
Maar er is een echte miniatuur Arabier die een ideale kinderpony is: comfortabel om op te 
het Kaspische paardje. En nee, het is géén pony. zitten, hadden goede gangen en sprongen uitzonderlijk goed. 
In 1965 zocht Louise Firouz, een Amerikaanse die getrouwd was Bovendien waren ze heel lief voor kinderen en hadden ze een 
met de Iraniër Narcy Firouz en met hem in Iran was gaan wonen, prettige maat van ongeveer 1m12. Ze konden zowel door jongere 
voor haar kinderen geschikte pony's. Ze had een hippisch centrum als wat oudere kinderen bereden worden en volwassenen konden 
in Iran gevestigd en merkte dat kinderen die paard wilden leren ze aangespannen gebruiken. Ze hadden niet de ponyachtige 
rijden de keuze hadden tussen Turkmeense paarden die vrij groot 'naaimachinedraf' maar ruime rijpaardgangen en ze waren 
zijn of Mongoolse pony's die erg breed zijn en waarop kinderen ongelofelijk sterk en taai met een groot uithoudingsvermogen. 
alleen heel wijdbeens konden zitten. Louise vermoedde al snel dat ze met een oud, bijna uitgestorven ras 
Ze hoorde dat er in de buurt van de Kaspische Zee kleine paardjes te maken had en ze deed haar uiterste best het in stand te houden 
te vinden waren die de boeren Mouleki of Pouseki noemden, 'kleine door zoveel mogelijk dieren te verzamelen en te fokken. Verder 
snuitjes'. Ze ging samen met een vriendin op zoek en vond uit- richtte ze een stamboek op. Wat echter vooral een wijs besluit van 
eindelijk drie kleine paardjes, Ostad, Aseman en Alamara, die niets haar bleek, was ze te exporteren: naar de VS en Bermuda, waar haar 
van pony's weghadden maar des te meer van de elegante Arabier. vriendin die haar geholpen had met haar zoektocht woonde. 
Hun eigenaren, plaatselijke boeren, waren arm en de paardjes In 1971 vierde de Shah van Iran het 2500-jarige bestaan van het 
waren ondervoed en slecht verzorgd. Louise Firouz slaagde er Perzische Keizerrijk en nodigde daarvoor staatshoofden van vele 
uiteindelijk in om 27 van deze paardjes te kopen en daaruit 32 zelf landen uit. Prins Philip en prinses Anne van Engeland kwamen ook 

Alle foto’s ter beschikking gesteld door Nande Smit-Le Poole
x

Jong geleerd is oud gedaan. Wanneer je zelf van Arabische paarden 
houdt is het een begrijpelijke wens dat je kinderen ook gek zijn op 
het mooiste paardenras op aarde.

NOVA Stables Kosrow, hengstveulen
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en tijdens hun staart niet zo hoog ingeplant als die van de Arabier, maar wordt over 
verblijf maak- het algemeen wel van het lichaam af gedragen. Verder is het paardje 
ten ze een rit op smal, maar diep in de romp, en lijkt op dit punt meer op Ahkal Teke. 
de mooiste Hoe klein het ook is, het Kaspische paard is géén pony. Het heeft 
paarden van de de lichaamsverhoudingen van een paard met het kleinere hoofd en 
Shah. Narcy langere benen, en de schuine rijpaardschouder. De gangen zijn die 
Firouz en van een rijpaard. 
dochter Roshan Voor mensen die show-Arabieren gewend zijn is het misschien 
reden mee en moeilijk voor te stellen dat er zo'n nauwe verwantschap tussen het 
beiden reden op Kaspische en het Arabische paard bestaat. Het Kaspische paard ziet 
een Kaspisch er niet showy of spectaculair uit. 
paard. De prins Maar wie er oog voor heeft en authentieke Arabieren, rechtstreeks 
en prinses geïmporteerd uit hun landen van oorsprong, of in die landen zelf 
waren diep gezien heeft, ziet de Arabier in het Kaspische paard. Alle boven-
onder de genoemde, in wezen archaïsche kenmerken van de Oosterse 

indruk van de charme en de prestaties van de twee kleine paardjes rassengroep zijn bij beide rassen terug te zien en als je het Kaspische 
die de grote paarden met gemak over het ruwe terrein konden paard goed beschouwt begin je te begrijpen waar de oorspronke-
bijhouden. Het was prins Philips interesse in het ras en zijn lijke schoonheid van de Arabier vandaan komt. M.a.w.: om de 
bezorgdheid over het geringe aantal ervan dat er toe leidde dat Arabier te begrijpen moet je goed naar een Kaspisch paard kijken. 
hij twee Kaspische paardjes cadeau kreeg: een drachtige merrie en Rest het probleem: waar dan wel? Moeten we naar Iran of 
een hengst. Dit leidde tot meerdere imports in Engeland. Engeland? Welnee, u gaat gewoon naar Eext in Drenthe. Daar 
En maar goed ook want de veranderende politieke situatie in Iran fokt Nanda Smit-le Poole van Nova Stables Kaspische paarden.
voorspelde niet veel goeds voor het Kaspische paardje. Al tijdens de Zij heeft een groot aantal Kaspische paardjes uit allerlei landen, tot 
laatste jaren van het regime van de Shah werd Louise gedwongen aan Australië aan toe, gehaald om een zo groot mogelijke diversiteit 
paarden af te geven aan de Royal Horse Society of Iran en haar te krijgen. Omdat inteelt, zoals gezegd, een groot gevaar is voor een 
hippisch centrum aan hen over te dragen. Tussen 1974 en 1978 ras dat uit minder dan 1000 dieren wereldwijd bestaat, streeft 
slaagde Louise er nog in om nog 27 nieuwe paardjes te vinden en Nanda naar een zo groot mogelijke variatie binnen haar kudde. 
er 14 zelf te fokken. Ze probeerde zoveel mogelijk paardjes naar Zo berekent zij het inteeltpercentage van elke mogelijke paring 
Engeland te exporteren want de donkere wolken van de revolutie om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan en handhaaft zij ook 
pakten zich al samen. Toen het eenmaal zover was werden de verschillende typen en kleuren binnen haar kudde. Het Kaspische 
Kaspische paarden die de Royal Horse Society had voor een appel paard telt, zoals zo veel rassen, naast verfijndere typen ook wat 
en een ei geveild zonder Louise er in te kennen en kwam er een robuustere. Schimmel of bruin komt veel meer  voor dan vos, en 
verbod op het houden van paarden. weer minder dan vos komen zwart en dun voor. Juist daarom 
Louise was machteloos en het voortbestaan van het ras lag nu in probeert Nanda meer valkkleurige (= dunfactor + bruin) paardjes 
de handen van fokkers in het buitenland. In Iran heeft het ras erg te fokken. Verder zijn van de 26 'foundation horses' waar het ras 
geleden onder de oorlog met Irak, maar daarna is er wel wat buiten Iran mee begon 25 vertegenwoordigd in haar kudde. 
hernieuwde belangstelling voor het ras gekomen en heeft Louise Het instandhouden van dit bijzondere ras is een eerste prioriteit, 
nog de kans gehad opnieuw te beginnen. Het is haar dochter maar daarnaast is ook heel belangrijk het onder de aandacht te 
Roshan die de fakkel van haar moeder heeft overgenomen. brengen van paardenliefhebbers. 
Het grootste gevaar dat het Kaspische paard bedreigt is inteelt, En zou dat niet iets zijn voor de kinderen van AVS-leden die net 
omdat er maar zo weinig zijn, minder dan 1000 wereldwijd. een maatje te klein zijn voor een Arabisch Volbloedpaard? Zo leren 
Het ras is gebaseerd op een fokbasis van maar 26 paarden, namelijk ze niet alleen paardrijden op een echte mini-Arabier, maar leren ze 
die paarden die uit Iran gehaald konden worden. Er moet dus heel ook een oog ontwikkelen voor wat nou echt de kenmerken van een 
zorgvuldig gefokt worden met wat er nog is. Dit vereist van elke authentiek Oosters paard zijn. De bouw, de volbloedigheid, de 
fokker een grote kennis van zaken. gangen, het karakter, het is allemaal heel erg lijkend op die van de 
Want het Kaspische paard is een heel bijzonder paard. Het bestaat Arabier, maar dan in een ongepolijste vorm. Oer-Arabiertjes dus.
vermoedelijk al heel lang; in het oude Perzische rijk van Darius Want de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat wanneer u als levens-
(ong. 500 voor Christus) werd het afgebeeld als strijdwagenpaard. doel hebt het fokken van wereldkampioenen op de Salon du 
Genetisch onderzoek heeft aangetoond dat het in een zogenaamde Cheval, een Kaspisch paard voor u en uw kinderen geen optie is. 
'voorouderlijke positie' staat in vergelijking met het Arabische paard Ik raad u dan aan om voor uw kinderen Amerikaanse minipaardjes 
en de Ahkal Teke. Dit betekent dat het van dezelfde wilde voor- aan te schaffen die in alles, behalve in maat, showarabiertjes zijn. 
ouders afstamt, maar eerder dan de andere oriëntaalse rassen zich Te klein om op te rijden, maar met vaak schitterende kleuren, 
afscheidde en bepaalde oude kenmerken kon behouden. Eén van zoals zilverappel, en met schattige theekopjessnuitjes. Er worden 
die eigenaardigheden is een verder doorlopend voorhoofdsbeen dat shows voor ze gehouden, gelijk Scottsdale.
in feite de basis vormt van de bij Arabieren zo gewenste 'jibbah'. Maar bent u meer van het rijden of gewoon een liefhebber van het 
Een andere eigenaardigheid is dat het wildkenmerken zoals een ras om het ras zelf, en hoeven die rozetten en bekers voor u niet zo, 
aalstreep en beenstrepen kan vertonen zonder de dun-factor. Dit behalve voor een dressuur- spring- of endurancewedstrijd of een 
verschijnsel heb ikzelf maar één keer eerder gezien, en wel bij een race, dan is een Kaspisch paardje een leuk opstapje voor uw kind.
zuiver Iraanse Arabier (Negine). Ook kan het naar binnen gekrulde Door diens onnavolgbare charme kan het al heel gauw een liefde 
oorpunten hebben, een eigenschap die bij de Arabier en de Ahkal voor het leven laten opbloeien, zodat uw kind of kinderen later 
Teke nog duidelijker zichtbaar is. Even als zij kan het Kaspische verknocht blijven aan dit Oosterse paardje en zijn grotere neef, de 
paard een lichte neiging tot onderhals hebben. Arabier.
Omdat Kaspische paarden van oorsprong bergpaarden zijn is een Zo blijft de Arabierenliefde in de familie en heeft u uw opvolgers 
neiging tot koehakkigheid aanwezig. Het kruis is licht hellend en de gekweekt, want jong geleerd is oud gedaan.

Sirhowy Siamak, goedgekeurde geprimeerde 
dekhengst (Persicus Kouchek Khan x 
Sirhowy Asmanjuni)
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Sirhowy Siamak, goedgekeurde geprimeerde 
dekhengst (Persicus Kouchek Khan x 
Sirhowy Asmanjuni)



I
Vertaling Marian v.d. Meulen
Bijzondere dank aanTutto Arabi voor het verstrekken 
van de tekst en foto’s.

In deze rubriek worden Arabische volbloed paarden 
besproken die geschiedenis hebben geschreven wat 
meestal inhoudt dat zij ook tot het verleden horen. Dit 
keer is de hoofdrolspeelster nog “alive and kicking” maar 
met een dusdanig staat van dienst dat we het gerust een 
levende legende mogen noemen.
Het betreft hier de alom bekende merrie The Vision, 
destijds zorgvuldig geselecteerd door Chen Kedar, 
stalmanager van Ariela Arabians te Israel, die The Vision 
sinds 1995 in haar bezit heeft. De huidige eigenaar van de Prince (Morafic x Bint Mona). 
stoeterij, Eltan Wertheimer, had zich vijf jaar daarvoor ingekocht Verspreid over de hele wereld hebben de nakomelingen van The 
bij Uri Arely, de oprichter van Ariela Arabians. “Op een bepaald Minstril kampioenstitels op hun naam geschreven. Zijn moeder, 
moment ontstond de behoefte aan een goede zwarte Egyptische de zwarte Bahila, is gefokt in Europa en later naar de V.S. 
merrie bij Eitan”, verteld Chen. “Twee jaar lang reisde ik door geëxporteerd. Zij vertegenwoordigt de verschillende Egyptische 
Amerika om tevergeefs een groot aantal te bekijken. Uiteindelijk bloedlijnen gebruikt in Duitsland en op de staatsstoeterij van 
liet trainer Steve Dady ons op het Eyptian Event in de V.S. The Hongarije.
Vision zien. Zij was het eerste paard dat aan al onze criteria De vader van The Vision is Thee Desperado, de bekendste en 
voldeed en we kochten haar dan ook onmiddellijk”. invloedrijkste zoon van The Minstril. Wiens moeder AK Amiri 

Asmaar is, een nakomeling van de hengst Egyptian Prince die 
Saqlawi Jedran ibn Sudan lijn bekend staat om de uistekende fokmerries die hij heeft 
Als je de pedigree van The Vision bekijkt is het eigenlijk niet zo voorgebracht. 
gek dat zij zoveel kwaliteit heeft en ook nog eens een fantastische The Vision vertoond grote overeenkomsten met haar moeder 
fokmerrie. Zij is een product van jarenlang doordachte fokkerij Belle Staar, een prachtige donkerbruine merrie, bekend om haar 
door mensen met kennis en ervaring. Allen hadden een duidelijke mooie type en extreme hoofd. Zij is afkomstig van de merrie Alia-
voorkeur voor lijnenteelt. Zo zijn haar beide ouders een nakome- Aenor zoals eerder vermeld een dochter van The Egyptian Prince, 
ling van de populaire hengst The Minstril (Ruminaja Ali x waardoor The Vision duidelijk beïnvloed wordt door Moniet El 
Bahila) en komen beiden uit een dochter van The Egyptian Nefous, door kenners een wonderpaard genoemd en de absolute 

koningin van de hedendaagse Egyptische fokkerij. Verder terug in 
de moederlijn van The Vision vinden we Hasnaa Albadeia van de 
Morafic-zoon Kayed die jarenlang de belangrijkste dekhengst was 

Nog voordat hij een week oud was werd er vanuit verschillende voor de Al Badeia Stoeterij in Egypte. Via haar komen we uit bij 
werelddelen al flink op geboden. de merrie Zaafarana o.a. bekend van haar nakomelingen Talal en 
Al Maraam werd als jaarling ondergebracht bij Frank Spönle en Ansata Bint Zaafarana. De Saqlawi lijn is dus goed 
behaalde met hem fantastische showresultaten in Europa. Zo vertegenwoordigd in haar stamboom, het is dan ook niet zo 
werd hij o.a. Reservekampioen van de Junior hengsten in Aken, verwonderlijk dat The Vision over zoveel ras en type beschikt, 
tweede op het Europees Kampioenschap en kenmerkend voor deze lijn.
behoorde tot de top vijf op het Wereldkampioenschap. In 2001 
werd hij eerste op de prestigieuze Towerlands Show in de UK en Showcarrière The Vision
eerste op het Europees Kampioenschap. Daarna keerde hij Voordat The Vision definitief als fokmerrie ingezet werd is zij 
huiswaarts om ingezet te worden voor de fokkerij. In 2006 mondjesmaat geshowd. Haar vaste voorbrenger was Frank Spönle 
verscheen hij nog wel een keer op het Israëlisch kampioenschap die ook haar bekendste nakomelingen in handen heeft gekregen. 
en werd Reservekampioen van de Senior hengsten. Hij noemt haar “de droom van iedere fokker” omdat zij niet 
Al Maraam wordt wereldwijd graag teruggezien in de pedigree, alleen zelf prachtig is maar ook nog eens prachtige veulens geeft. 
hij heeft dan ook een flink aantal goede nakomelingen Iedere fokker weet dat dit niet altijd vanzelfsprekend is.
voortgebracht. Hij “stempelt” charisma, adel en ras. Ook zijn In 1996 werd The Vision Reservekampioen Junior merries in 
zonen hebben verschillende showwinnaars geproduceerd en zowel Amman als Jordanië, daarnaast werd zij Nationaal Junior 
zijn dochters staan bekend als goede fokmerries.kampioen in Israel en kreeg de titel “most classic head” 
Hij is één van de weinige puur Egyptische hengsten die is ingezet toebedeeld. In 1998 en 1999 keerde zij terug naar de showring 
voor de fokkerij van de Poolse staatsstoeterijen. In combinatie om tot tweemaal toe Israëlisch Nationaal Kampioen bij de Senior 
met Palmira bracht hij daar Parmana die op de Poolse Bialka merries te worden. De laatste maal dat deze “black beauty” in de 
Show Kampioen werd van de Junior merries en stond top vijf op showring te bewonderen was, was in 2007 op het Egyptian Event 
verschillende A-shows in Europa. Ziota Gwizda (m.Zlota Kslega) in Israel waar zij op haar sloffen Kampioen van de Senior merries 
won de Gold Medal Champion op de Egyptian Event in Israel. werd.
Een kleindochter van Al Maraam, Dafina AA (Al Bilal x Dumka 
v.Laheeb) is één van de veelbelovende jonge merries van Ariela Al Maraam

In de jaren dat The Vision uitgroeide tot 
een volwassen merrie bij Ariela 
Arabians, had de stoeterij de 
wereldberoemde hengst Imperial Imdal 
(Ansata Imperial x Dalia) drie jaar 
geleased. 
Dit dier van ongekende klasse werd een 
aantal maanden voordat hij terugging 
naar de VS aangepaard met The Vision. 
Dit leverde een charismatisch 
donkerbruin hengstveulen op dat de 
naam Al Maraam kreeg wat in het 
Arabisch “de passie” betekend. 
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Arabians. Een andere succesvolle kleindochter is de puur 
Egyptische SA Al Zahara uit de merrie Al Duqa AA 
(Al Maraam x Dumka) die o.a. Gold Medal Champion 
van de Junior merries op de Egyptische Cup werd.
De bekendste zoon van Al Maraam is waarschijnlijk de 
exotische Al Bilal AA (m.Bahiha), die verschillende 
kampioenschappen won in Israel. Tegenwoordig is hij in 
het bezit van de Ajman Stud. Al Bilal AA bracht o.a. de 
multi-champion Mouadaar BKV. Al Maraam's bekendste 

arriveerde.dochter is ongetwijfeld de schimmelmerrie Latifah AA 
Al Lahab(m.Imperial Kalatifa) die zowel in Israel als in Europa 
Voor velen zal Al Maraam niet de eerste naam zijn die bij ze verschillende shows op haar naam zette. 
opkomt als we het over The Vision hebben, uiteraard is haar 
bekendste nakomeling de hengst Al Lahab, het tweede veulen dat In 2009 en 2010 werd Al Maraam geleased door Raymond 
The Vision gaf. Wereldwijd heeft hij de belangrijkste titels op Mazzei's Furioso Farms en Manny Viera's Valley Oak Arabians 
zijn naam geschreven waaronder die van Europees Kampioen, uit de VS. De eerste laat weten dat Al Maraam voor diverse 
Wereldkampioen met de titel “Most classic head”, Dubai Gold bloedlijnen gebruikt is en ieder keer geeft hij zijn mooie type, 
Cup Kampioen, 2006 ECAHO Cup Kampioen en Supreme charisma en goede bewegingen door. Ook staan zijn 
Champion Stallion op het Egyptian Event in de VS. Tot twee-nakomelingen bekend om hun werkwillige karakter. Veel 
maal toe werd hij Kampioen van de senior hengsten tijdens de hengsten geven goede dochters maar weinig geven ook nog eens 
All Nations Cup, de laatste keer was in 2009. kwaliteitsvolle zonen zoals Al Maraam doet volgens Raymond. 
Ik kan me nog goed herinneren hoe rumoerig het werd op de Manny Viera voegt daar aan toe dat Al Maraam veel invloed heeft 
tribune vlak voor zijn binnenkomst, op het moment dat hij bezit op zijn huidige fokprogramma. Hij heeft ras en type toegevoegd 
nam van de showring stond het publiek op de banken. Eigenlijk samen met een goede constitutie en harmonieuze bouw wat mij 
was hij niet eens in topconditie maar met zijn charisma bezorgde op de goede weg heeft geholpen wat betreft mijn plannen voor 
hij je toch kippenvel. Valley Oak Arabians. 
Al Lahab is niet veelvuldig ingezet voor de fokkerij maar zorgde 
toch voor een aantal interessante nakomelingen zoals zijn dochter Begin 2010 is Al Maraam weer richting het Middenoosten 
de meervoudig kampioen Mahala (m.Mahasin III), momenteel gegaan. Daar heeft hij eerst nog een half jaar doorgebracht op de 
in het bezit van de Rabab stud in Egypte. In Duitsland zijn Al Badeia Stud in Egypte van Dr. Marei voordat hij thuis 
twee succesvolle zonen te vinden, El Sid (m.Swana) in gefokt 

en in eigendom van de Osterhof Stud en Al 
Milan (m.Milena) van Sax Arabians. Zijn 
bekendste nakomeling is El Palacio (m.El 
Dorado) 
die verschillende titels behaalde in het 
Middenoosten. In Nederland werd Al Lahab 
door Bessewacht Arabians ingezet op hun 
bekende Ibn Estasha dochter Anjou BW, 
dit resulteerde in de schimmelmerrie 
Bess-Gloria, op jonge leeftijd verkocht aan 
de fam. Vermeulen. Zij werd o.a. Kampioen 
van de Junior merries op de Egyptian Event 
van de Emerald Trophy.  

Al Ayad
Regelmatig probeert Ariela Arabians nieuw 
en interessant bloed toe te voegen aan hun 

twee jaar herhaald en leverde de hengsten 
Al Hadiyah AA en Al Raheb AA op. De eerste is 
ongeslagen in de Israëlische showring. Na een aantal 
jaar te zijn geleased door La Movida Arabians is Al 
Hadiyah AA onlangs verkocht naar Brazilië.   
In 2000 gaf The Vision een exotisch bruin 
merrieveulen Al Baaragi AA (v.Baahir). In combinatie 
met Halim Shah I werd nog een merrieveulen geboren 
Al Amal AA, die verschillende goed presterende 

fokkerij. Ook de waardevolle, Duits gefokte en te jong overleden nakomelingen gaf en zelf ook verschillende 
hengst Al Ayad wekte hun belangstelling. Hij was stevig ingeteeld kampioenstitels op haar naam schreef in Israel. 
op Nazeer en zijn pedigree ging dan ook op verschillende In 2009 vertrok Al Amal AA naar La Movida in Oostenrijk die 
manieren terug op de Hadban Enzahi lijn. Daarnaast voerde hij haar inzetten voor hun puur Egyptische fokkerij. Zij is de enige 
het bloed van enkele van Duitsland's belangrijkste vaderdieren dochter van The Vision 
zoals Mahameh, Mahomed, Hadban Enzahi, Ibn Galal en die verkocht is tot dusver. Al Amal's zoon Abyad AA (v.Nader al 
Ghazal. Jamal) trok op het Nationaal kampioenschap de aandacht van 
Hij stond bij Ariela Arabians in 2006 en 2007 waar hij ook Marek Trela, manager van de Poolse staatsstoeterij Janow 
ingezet werd voor The Vision. Uit deze combinatie werden Podlaski, en er is een lease overeenkomst aangegaan voor drie jaar.
twee prachtige hengstveulens geboren, beiden zeer rastypisch. 
De eerstgeboren Al Amir AA is nog steeds op de stoeterij en wordt Maar weinig merries hebben voor zoveel interessante nafok 
gebruikt als dekhengst. Al Ayal AA wordt sinds 2009 geleased gezorgd. Er is wereldwijde erkenning voor de fokproducten van 
door een combinatie van Duitse paardenliefhebbers. Als jaarling haar en haar kinderen. Ook Chen Kedar had dit succes niet 
maakte hij meteen indruk op verschillende Europese shows en voorzien, “Toen wij The Vision kochten, deden we dat omdat zij 
pakte o.a. de kampioenstitel gedurende de Kauberplatte show. de enige zwarte merrie was die echt aan al onze kwaliteitseisen 
Dit voorjaar werd hij uitgeroepen tot Gold Medal Champion voldeed. Maar dat zij zo'n goede fokmerrie zou blijken hadden 
op de internationale A-show in Dubai. wij niet durven voorspellen. 

Haar eerste veulens waren echter al zo overtuigend in kwaliteit 
Andere kinderen van The Vision dat wij al gauw inzagen hoe waardevol ze kon zijn voor onze 
Een minder bekende zoon van The Vision is 
de gitzwarte 
Al Hakim afkomstig van de door Ariela 
Arabians gefokte Muhajjal (v.Imperial Imdal). 
Vanwege een blessure hebben zijn huidige 
eigenaren, 
Black Smoke Arabians, hem nooit in 
de showring kunnen laten zien. 
In 2002 werd The Vision opnieuw 
aangepaard met Laheeb en dit maal werd er 
een zeer charmant en chique merrieveulen 
geboren. Deze Al Halah AA vertoond enorme 
overeenkomsten met haar moeder, maar dan 
verpakt in een grijze vacht. Zij heeft al twee 
mooie merries op de wereld gezet, Helwah AA 
en Hanlyah AA, beiden afkomstig van 
Al Ayad. In 2009 werd Al Halah AA 
kampioen van de Senior merries tijdens 
de Egyptian Cup in Israel.
De combinatie met Laheeb werd nog 
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Arabians. Een andere succesvolle kleindochter is de puur 
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Terach El Samawi wordt getraind door Mevr. Regine Houdt uw agenda vrij voor de 2e World Arabian Horse 
Weissmeier en werd gereden door Rene Piechulek. Conference in het Hilton hotel, Den Haag, van 16-18 juni 
Het was weer een tijd geleden dat we deelnemers zagen uit 2011.Als klapstuk worden 19 juni 2011 zes (!) (u leest het 
andere landen, maar als het prijzengeld goed is dan komen ze! goed) koersen voor Arabische Volbloeds verreden, en tevens 
Een opsteker voor de sport! wordt op dezelfde dag de Grote Prijs der Lage Landen (dravers) 
Het prijzengeld werd gesponsord door Sheik Mansoor, de verreden.Het kan niet anders dan dat de draversmensen ook 
Nederlandse Jockeyclub en nog een aantal sponsoren. Dit gegrepen worden door de schoonheid, karakter en snelheid van 
was de eerste koers van tien in totaal die door de Sheik wordt ons Arabische Volbloed.
ondersteund op Duindigt samen met een aantal andere De DARC spant zich zeer in om deze dag tot een succes te 
sponsoren en een van de 21 andere wereldwijde koersen. maken. Voorzitter Wieger de Ruiter en zijn vrouw vonden 
Deze koersen zijn begonnen in de Emiraten en zullen verder dankzij hun uitstekende contacten vele sponsoren bereid om 
plaatsvinden in Amerika, Zweden, Zwitserland, Polen en bij te dragen aan een mooie prijzenpot voor alle koersen. 
Engeland. Sheik Mansoor en andere leden van de Royal family dragen bij 
Het doel van deze races is kleine eigenaren en trainers weer aan de Listed Race, de Fegentri-ren en de Grote Prijs der Lage 
enthousiast te maken om te koersen en op deze manier weer Landen.
een prikkeling te geven aan de fokkers. Iedereen kan dan weer 
meedoen temeer daar deze koersen onder het niveau van Listed Wij zien u graag op de conferentie en op de daaropvolgende 
races zijn, maar wel met geweldig prijzengeld. koersdag.

N

Op 18 april jl. werd een persconferentie georganiseerd door Mrs. Lara Sawaya, director 
van het H.H. Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Flat Racing Festival 
voor de aankondiging van de 2e World Arabian Horse Racing Conferentie in Den Haag.
De eerste conferentie vond plaats in Abu Dhabi in september 2010 tegelijkertijd met 
de Abu Dhabi Culture and Heritage Beurs. 

2E WORLD RACING 

VAN 16 - 18 JUNI 2011 IN HET HILTON HOTEL DEN HAAG

ARABIAN HORSE 
CONFERENCE

2E KOERSEN WATHBA STUD FARM 

Door Hanneke Brand

Nederland, vertegenwoordigd in de IFAHR alsook de DARC, 
heeft weten te bewerkstelligen dat de 2e conferentie in 
Nederland gaat plaatsvinden en wel in het Hilton Hotel, 
Den Haag vlakbij onze renbaan Duindigt.
Op de persconferentie waren vele journalisten aanwezig uit 
het Midden-Oosten, Europa en de Verenigde Staten. Na 
aankondiging van de 2e conferentie door Mrs. Lara Sawaya 
kwamen diverse sprekers aan het woord waaronder de 
voorzitter van de International Federation of Arabian Horse 
Racing Authorities (IFAHR) Sami Al Bunain, Abdulla Al 
Qubaisi van de Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage 
(ADACH), en ook Mrs. Shamma Al Ketbi, namens de 
voorzitter van de Emirates General Women Association en 
de UAE Women Sport en de heer Wieger de Ruiter, Treasurer 
van de IFAHR en voorzitter van de DARC.

Bijzonder was dat 
Mrs. Al Ketbi van 
de General Women's 
Union uit Abu Dhabi 
de rol van vrouwen in 
de sport benadrukte. 
Zij doelde uiteraard op 
vrouwelijk jockeys en 
trainers in het 
Midden-Oosten. hun zegje doen. Trainers, eigenaren, fokkers, dierenartsen en 
De belangrijkste wetenschappers uit de hele wereld zullen aan het woord komen. 
boodschap van alle Alle Nederlandse eigenaren, trainers en fokkers worden 
sprekers was dat het uitgenodigd om de conferentie bij te wonen. Er zullen ook 
koersen met Arabische workshops worden gehouden waar wij onze mening met 
paarden op een hoger anderen kunnen delen.
plan moet worden Komt allen! Het is uitermate belangrijk voor iedereen dat het 
getild door middel koersen met Arabische paarden in stand wordt gehouden in 
van communiceren op Nederland!
internationaal niveau. 
Op deze manier De dag voor de persconferentie waren er fantastische koersen 
kunnen wij van elkaar op een zonovergoten Duindigt waar alle deelnemers van de 
leren, zowel van de persconferentie voor waren uitgenodigd. De belangrijkste koers 
goede maar ook van van de dag was de Arabische ren in het kader van de Wathba 
de slechte dingen. Stud Farm Cup. Er waren deelnemers uit Nederland, 
 Duitsland, België en Zwitserland.
Op de komende De ren werd gewonnen door de Duitse Terach El Samawi met 
conferentie zullen vele een neklengte voor Fransman Senankh BA. Derde werd Athlete 
internationale sprekers del Sol en vierde Bachi Bouzouk.
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V.r.n.l.: Majoor Moh. Essa Al Adhab, commandant bereden 
politie Dubai, Wieger de Ruiter, Abdulla Khori, managing 
director Wathba Stud, Jockey Piechulek, Sami Jassim Al 
Boenain, President Ifahr, Dhr. Weissmeijer, eigenaar 
winnende paard, Abdullah Buti Al Qubaisi, 
vertegenwoordiger Abu Dhabi Authority Culture and 
Heritage, Mrs Lara Sawaya, Director Sheikh Mansoor bin 
Zayed Al Nahyan Festival
Adnan Sultan Al Nuaimi, Director Abu Dhabi Equestrian 
Club, Musallam Al Amri, al Wathba StudHet programma van de Conferentie 

belooft zeer interessant te worden. 
Hoewel nog niet alle sprekers 
definitief hebben toegezegd, 
kunnen we de onderwerpen wel 
al bekend maken.

16 juni 2011
10.30 - 12.30 uur: Breeding 
15.30 - 17.30 uur: Racing & Training

17 juni 2011 
10.30 - 12.30 uur: Veterinary & 

Nutrition
15.30 - 17.30 uur: Global Women in 

Arabian Racing

18 juni 2011
10.30 - 12.30 uur: Future and 

Promotion of 
Arabian Horse 
Racing

Op 1 mei, een stralende sport waar ze in de meeste gevallen nog niet bekend mee waren. 
zondag, werd al weer de 2e ren Wist u trouwens dat 80 procent van de veterinaire studenten 
uit de serie Wathba Stud Farm tegenwoordig van het 'zwakke' geslacht zijn? En dit getal werd 
koersen verreden op Duindigt. ook goed weerspiegeld in de koers; 7 van de 9 pikeurs waren 
Deze serie rennen is onderdeel dames. De winnaar van deze koers mag zich een jaar lang 
van het HH Sheikh Mansoor Peerdepiet of Peerdepetra noemen. De vrouwelijke overmacht 

bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Flat Racing Festival en in aantallen mocht helaas niet baten, Michael Woltheus mag 
speciaal bedoeld voor de Nederlandse en Belgische liefhebbers zich Peerdepiet 2011 noemen.
van de sport, zodat ook de kleine fokkers en eigenaren de kans Alle fans van deze studenten, en dat waren er zo'n 800, kleden 
krijgen om vooraan te lopen. zich speciaal voor de gelegenheid in Ascot-stijl en dat zorgt 
Het was de traditionele Peerdenpietendag, een dag waarop vele ieder jaar weer voor een voortreffelijke ambiance. Ruim 3000 
studenten, en met name studenten van de veterinaire opleiding man op de tribunes en de koers met maar liefst elf Arabieren 
in Utrecht, de renbaan met een bezoek vereren. Daarbij zitten vormde zeker het hoogtepunt van de dag. In deze voor-
deze studenten lang niet allemaal op de tribune, integendeel! treffelijke setting konden onze toekomstige dierenartsen kennis 
Er is een speciale drafkoers waarbij de sulky's bemand, of maken met onze superieure atleten, de Arabische Volbloeds.
misschien liever 'bevrouwd' worden door de studenten van 
de faculteit diergeneeskunde. De studenten lopen voorafgaand De koers werd gemakkelijk gewonnen door Athlete Del Sol, 
aan de koers als voorbereiding 14 dagen stage bij de diverse getraind door en in eigendom van Karin van de Bos, gereden 
grotere draverstrainers en maken zo van nabij kennis met een door jockey J. Brunwig, op een halve lengte gevolgd door 
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deze studenten lang niet allemaal op de tribune, integendeel! treffelijke setting konden onze toekomstige dierenartsen kennis 
Er is een speciale drafkoers waarbij de sulky's bemand, of maken met onze superieure atleten, de Arabische Volbloeds.
misschien liever 'bevrouwd' worden door de studenten van 
de faculteit diergeneeskunde. De studenten lopen voorafgaand De koers werd gemakkelijk gewonnen door Athlete Del Sol, 
aan de koers als voorbereiding 14 dagen stage bij de diverse getraind door en in eigendom van Karin van de Bos, gereden 
grotere draverstrainers en maken zo van nabij kennis met een door jockey J. Brunwig, op een halve lengte gevolgd door 
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Dhabi Equestrian Club, maar zeker ook eigenaren 
van de paarden, en de vrijwilligers die zich hebben 
ingezet voor het slagen van deze mooie dag.

Sankado, getraind door en in eigendom van Frank Nibbering,  
en Sakina de Faust, getraind door Diana Dorenberg en in 
eigendom van dhr. Sami Jassim Al Boenain, was derde.
Toegejuicht door een enthousiast publiek vond de huldiging 
na afloop niet in de gebruikelijke winnaarsring plaats, maar 
op de baan.
De DARC kon na afloop met tevredenheid terugkijken op 
deze mooie sportieve dag, en bedankt bij dezen niet alleen de 
sponsoren, Invest AD, Areej Al Ameerat, La Sirene, the UAE's 
General Women's Union, Abu Dhabi International Hunting 
and Equestrian Exhibition 2011,Wathba Stud Farm en Abu 

Op de foto’s: Athlete del Sol.
Op een zonovergoten Duindigt kwam een 
internationaal gezelschap van maar liefst 13 
paarden aan de start voor de eerste AV Wahtba 
Stud Cup for Purebred Arabians, over 1800 
meter.
Deze koers was de eerste in een reeks koersen, 
die niet alleen in Nederland, maar in een aantal 
Europese landen zullen worden verreden.
De in Duitsland geboren Terach El Samawi 
(Tidjani x Octavia El Samawi), gereden door 
T. van den Troost, was snel uit de startboxen 
en werd door zijn rijder goed gepositioneerd. 
Toen de jockey vroeg om te gaan, reageerde 
Terach El Samawi direct, en won de koers in 
2.03.9 seconden. Met de €3000 voor de winnaar, 
komt het totale bedrag wat dit nog jonge paard 
tot op heden in zijn carrière won, op bijna 

€14.000. Eigenaar Weissmeier heeft hem overigens ook zelf 
gefokt. Angeline Batist reed de Franse Senankh BA (Barour 
de Cardonne x Edwina) en werd tweede, de favoriet van de 
spelers, Athlete de Sol (Dormane x A la Volee) in eigendom 
van en getraind door Karin van de Bos, werd derde onder 
jockey Burning. 
De deelnemers waren afkomstig uit Nederland, Duitsland, 
België, Frankrijk en Zwitserland.
De koers werd gesponsord door de Al Wahtba Farm Stud, in 
het kader van de Sheik Mansoor bin Zayed Al Nahyan Global 
Arabian Flat Racing Festival.
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