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In het verslag van de amateurkeuring in Bunschoten zijn drie 
vervelende fouten geslopen. Niet Roos Scholten met Antaris 
werd daar overall kampioen van de rijrubrieken maar Habib's 
Excellenta, gereden door Diewertje Beemster en in eigendom 
van M. Borman. Deze merrie werdt gefokt door B. Morees.
Beste voorbrenger bij de volwassenen werd Danielle Biessenbeek 
en niet zoals vermeld in het verslag Aiesha  Khitanea. 
De Liberty rubriek werd gewonnen door Thirsa Corvus, gefokt 
door E.J. Kraaij en in eigendom van M. Bosch. In het verslag 
stond vermeld dat dit een ex. Aequo plaatsing zou zijn, dit was 
echter niet het geval.
Bij het artikel over de 2e World Arabian Horse Racing 
Conference, is helaas de verkeerde naam terecht gekomen 
boven het stuk. Dit artikel niet is geschreven door Hanneke 
Brand maar door Henriëtte van Keulen.
Het artikel Trainer in the picture, welk ging over Mary Lang, 
was geschreven door Katharina Burkardt.

En voor dat je het weet zit je al halverwege het jaar... 
Wij hebben alweer een drukke periode achter de rug, dressuur-
wedstrijden, Nationale C shows, premiekeuringen, helaas geen 
LowLand Cup wegens omstandigheden.
Na een onrustige algemene ledenvergadering is het bestuur 
zich aan het beraden over de toekomst. Op deze vergadering 
is afscheid is genomen van de voorzitter, mevrouw Dijkman 
en redactie-bestuurslid mevrouw van der Meulen. Wij danken 
hen voor de privé-tijd die zij hebben gestoken in de vereniging.
In de plaats van mevrouw van der Meulen is mevrouw Sandra 
Boogaard tot het Bestuur toegetreden en zal de bestuurstaak 
van redactievoorzitter van het verenigingsblad op haar nemen. 
Dhr. Stoop zal als vice-voorzitter de honeurs van tijdelijk 
voorzitter waarnemen tot er een voorzitter is gevonden die 
verkozen zal moeten worden op een bijzondere algemene 
ledenvergadering. Een apart artikel over besluiten genomen op 
de jl. ALV vindt u verderop in dit blad.

Er staan nog veel activiteiten op de agenda voor het lopende 
jaar alwaar wij u hopen te ontmoeten. 

Namens het bestuur,
Pieter Stoop, Vice Voorzitter

VAN DE 
BESTUURSTAFEL

AVS DISCUSSIEDAG

INHOUD

RECTIFICATIE

HHet AVS is voornemens om op zaterdag 17 september een 
discussieavond te organiseren.
Onderwerpen die daar aan de orde komen zullen grotendeels 
betrekking hebben op zaken die de Arabische Volbloeden 
gemeenschap in binnen- en buitenland recent bezig houden.
U moet dan denken aan:
- Wat doet mijn stamboek en mijn bestuur?
- Tarieven van stamboekhandelingen?
- Wat is en doet de WAHO?
- Wat is en doet ECAHO?
- Hoe staat het met genetische mutaties bij Arabische 

Volbloedpaarden?
- Wat doet men aan sportevenementen?
- Wat is eigenlijk het verschil tussen een show en een 

keuring?

Uiteraard mag u zelf ook onderwerpen aandragen die u graag 
besproken zou willen zien. Dat kan een simpele vraag zijn of 
het kan een discussieonderwerp vormen als er meerdere vragen 
komen over één overkoepelend onderwerp.
Omdat wij niet kunnen inschatten hoe lang de dag gaat 
worden en hoeveel mensen hieraan deel zouden willen nemen, 
gaarne uw vragen en uw deelname aan deze dag opgeven via 
een email aan het stamboekkantoor. Gaarne uw vraag helder 
verwoorden en duidelijk aangeven met hoeveel personen u van 
plan bent te komen.
Wij zullen dan alle onderwerpen inventariseren en een centrale 
locatie in Nederland reserveren, en wij stellen alle ingeschreven 
deelnemers dan op de hoogte van de tijd en de plek.

Het bestuur

3

Poulain Kossack 

(v.Nougatin x Pengalia Kossack)

Fokker: Kossack Stud 

Eigenaar/trainer: dhr. Huub Otermans

Fotograaf: Wim Huybers
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zich goed en ontving hoge punten voor type en beweging, 
trotse eigenaar is M. Baas. Ook de aansprekende A Lady of 
Kossack (WH Justice x Abakana Kossack) ontving een mooi 
aantal punten en mocht zich als tweede opstellen. Een 
evenredig gebouwd dier met ras en charme, zij is gefokt en in 
eigendom van de Kossack Stud. Zij zijn eveneens de fokkers 
van de winnares van de tweejarige merries, Nashakana Kossack 
(Aja Shakakhan x Neteska v.Veresk). Zij is een hoogbenige, lang 
gelijnde merrie met een prachtige hals en een rastypisch hoofd 
die in 2010 ook al van zich liet spreken. Eigenaar is E.A. Loots. 
Op de tweede plek eindigde Yta Donna F (Psytadel x Yakima 
v.Nizjni) gefokt en in eigendom van H.A.M. Kuijf- v.d. Zwet. 
Een mooie grootramige vos met een prachtig silhouet. 
Als derde werd Nikita Cygnus (v.E.S. Proshnec) geplaatst, S. Zonneveld-Fischer, is correct van bouw en liet een zeer ruime 
een royaal ontwikkelde merrie, evenredig gebouwd die zich draf zien met veel souplesse. Wat het hoofd betreft moest hij 
goed liet zien. E.A. Blaak fokte haar uit Violetta (v.Balaton), zijn meerdere erkennen in Tameen die op de tweede plek 
zij is nu in het bezit van D.S.R.N. Vos.eindigde. Deze heeft dan ook een bijzonder mooi hoofd, 
Er was één deelneemster aan de rubriek driejarige merries. duidelijk afkomstig van zijn vader Ajman Moniscione. 
Deze Psytadel dochter Pshyfa H uit de merrie Sifra (v.Bora) Hij is in eigendom van S. Tromp-Henshaw die ook dit paard 
was echter wel de moeite waard. Zij had misschien nog iets fokte uit haar merrie Tatjana. 
meer in conditie mogen zijn maar heeft absoluut ras en type De rubriek driejarige hengsten werd gewonnen door 

met goede AR Fayyim (Valerio Ibn Eternity x Aicha v.Kais) in het bezit 
bewegingen en van M. van Heiningen. Hij is inmiddels een bekende 
een mooi oog.verschijning in de showring en heeft al diverse keren mooie 

prestaties geleverd. I.M.M. Lopez Y van Breemen fokte deze 
Net als bij de Junior schimmel die veel Arabische uitstraling heeft en door zijn 
hengsten ging bij de fantastische draf is het altijd weer een plezier om naar te kijken. 
Junior merries het Hierachter eindigde met twee punten minder A.F. Malloy 
Gold Medal (A.F. Umoyo x Palanika v.Nikel), in zijn geheel een charmant 

en zeer compleet dier met 
lichtvoetige bewegingen. 
Hij is gefokt door Arabian 
Fantasie en in eigendom 
van M. Bakker.
Gold Medal Champion 
van de Junior hengsten 
werd Tajj, AR Fayyim 
won de Silver Medal en 
de Bronze Medal mocht 
Z.A. Imago in ontvangst 
nemen. 

In de rubrieken van de Junior merries waren ook een aantal 
interessante paarden te vinden. Zo won A.F. Mirenga 
(MM Sultan x Mirtasza v.Mir Khan), die vorig jaar op 
verschillende shows zegevierde, de rubriek jaarlingmerries. 

Championship naar een jaarling, en wel naar Dit rastypische fokproduct van Arabian Fantasie presenteerde 
A.F. Mirenga. De Silver Medal ging naar 

Nashakana Kossack en de Bronze Medal naar 
A Lady of Kossack.

Veel “show en blow” volgde hierna bij de 
Ruinenrubriek. Winnaar Erogon P (v.Honorrs), 
vorig jaar nog Bronze Medal Champion van de 
Junior hengsten in West, heeft aan kracht 
gewonnen in beweging en ging zeer lichtvoetig 
en met souplesse door de baan, daarnaast is 
hij ook nog eens mooi van type. J.C. van 
Duyvenbode fokte hem uit Raville P 
(v.Durango), inmiddels is hij in het bezit van 
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SHOW WEST 
ALKMAAR

WEER 
TERUG IN 

De nationale C-Show West heeft in de afgelopen jaren op verschillende 
locaties plaatsgevonden. Dit keer werd het voor de derde maal georganiseerd 
op het drafcentrum te Alkmaar, dat onlangs prachtig verbouwd is. 

Door Marian v.d. Meulen
Foto’s Jan Kan

Esther Jimmink en Angeline Maarse, die zich jaren hebben 
ingezet voor dit evenement, hebben dit jaar het stokje 
overgedragen aan Sonja Zonderhuis en Stefan van den 
Hoogenband. De  laatstgenoemde heeft al eerder in de 
organisatie gezeten waardoor hij al de nodige ervaring had 
opgedaan. Alles was dan ook tot in de puntjes geregeld en met 
een mooi aantal van 67 deelnemers konden we ons verheugen 
op een mooie show. De paarden werden aan de hand 
beoordeeld door juryleden mw. H. Hennekens-van Nes, 
mw. C. Wale en mw. V. Egli. 

De show ving aan met de jaarling 
hengsten waarin wij meteen de 
smaakmaker van de dag te zien 
kregen, Marajj-zoon Tajj uit 
de merrie Tatjana (v.Arastin). 
Deze hoogbenige, chique 
bruine, gefokt en in 
eigendom van S. Tromp-
Henshaw, weet zich goed 
te presenteren, daarnaast 
heeft hij een goed-
gevormde lange hals en 
nek, een sterke bovenlijn 
en een zeer mooi oog. 
Met een prachtige score 
eindigde hij als eerste 
voor Daya Al Din 
(KAS Valdes x A.F. 
Antha v.Anthal) een 
robuuste bruine, goed 
ontwikkeld en mooi 

en evenwichtig van bouw, 
D. Diesenbeek is fokker en eigenaar.
De tweejarige hengsten leken 
behoorlijk zelfverzekerd en toonden 
al veel allure. Z.A. Imago (E.L. Ninjo 
x Z.A. Cafirah v.Z.A. Perlamon) 
werd als eerste geplaatst. 
Deze hengst van fokker en eigenaar 

Tajj, nu al een smaakmaker!

Erogon PZ.A. Imago 

Nashakana Kossack

Pshyfa H

A.F. Nadjiva

A.F. Nadjiva & A.F. Vijoy

AR Fayyim

A.F. Mirenga
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M. van Duyvenbode. Tweede werd de fantastisch bewegende Pocello Kossack (HK 
A.F. Apache (v. Aparan x A.F. Baya v.Kubay Khan), een Marcello x Poliana 
charmant en compleet dier, royaal ontwikkeld, gefokt door v.Balaton) daarachter, 
A.F. Ligthert en in het bezit van R.G.J.C. van Duyn. een jeugdig veulen met 

een goede toplijn en 
Twee charmante merrieveulens vormden de volgende rubriek. een mooi hoofd. Als 
A.F. Nadjiva (Duval x A.F. Nadjira v.Nadir I) gefokt en in derde werd Psytadel 
eigendom van Arabian Fantasie pakte de winst. Een rastypisch zoon Forelock's Versace 
veulen met veel allure en goede bewegingen. Nakuna Kossack geplaatst, een chique 
(Kunar T x Naomi C Kossack v.Pobeditel) werd tweede, een veulen met een mooi 
rassig veulen met een prachtig oog. Zij is gefokt en in eigendom hoofd en een ruime 
van de Kossack Stud. draf. A. Kuijf fokte 
De winnaar van de hengstveulens kwam ook uit de stallen van hem uit de merrie 
Arabian Fantasie. Deze A.F. Vijoy (A.F. Umoyo x A.F. Vinjora Valeta F (v.Almonito).
v.Kais) is een royaal veulen met een mooie lange hals, hij 
presenteerde zich goed en liet een ruime draf zien. Met slechts Succes voor de Kossack 
één punt verschil eindigde de door de Kossack Stud gefokte Stud in de rubriek vier 

tot en met zevenjarige 
merries. Abapana 
Kossack (Marcipan x 
Abakana Kossack 
v.Balaton) werd eerste, 
een prachtige merrie, 
correct en rastypisch 
met goede bewegingen, 
gefokt en in eigendom van de Kossack Stud. Tweede werd 
Shadiya (Sivmen x A.F. Antha v.Anthal) een mooi paard met 
een sterke bovenlijn en een rastypisch hoofd. Ze is gefokt door 
M.C. Jimmink en in eigendom van D. Biesenbeek. 
Ook de winst van de rubriek merries acht tot en met tien jaar 
ging naar de Kossack Stud, hun fokproduct Naomi C. Kossack 
(Pobeditel x Nereska v.Veresk) scoorde hoog voor type en 
behaalde met 268 een mooi aantal punten. Het is dan ook 
een compleet en rastypisch paard met veel uitstraling. Ook de 
nummer twee is in het bezit van de Kossack Stud, Albania 
(Balaton x Artemida v.Mukomol) is eveneens een goed 
gebouwd en rassig paard, zij deed niet veel onder voor de 
nummer één en is absoluut een aansprekende merrie.
Hierna was de beurt aan de merries elf jaar en ouder. Deze 
rubriek werd gewonnen door de evenwichtig gebouwde 
schimmel Dania van M. v.d. Marel. Deze dochter van 
Negasimyi uit Dikcia v.Kumir is, net als de nummer twee uit 
de vorige rubriek, gefokt bij de Terskstud. 
Tweede werd Elmar's Florence (Anthal x Paskal Maskat 

v.Nizjni) een merrie met een lichtvoetige ruime draf 
die in mijn ogen daarvoor niet genoeg waardering 
kreeg van de jury. 

Het kampioenschap van de Senior merries werd 
een feestje voor de Kossack Stud, die alle drie 
geplaatsten in hun bezit hebben. Als Gold Medal 
Champion kwam Naomi C. Kossack uit de bus, 
de Silver Medal Champion werd Albania en de 
Bronze Medal ging naar Abapana Kossack. 
Reden genoeg dus voor de familie den Hartog 
om trots en tevreden huiswaarts te keren.

De Liberty werd een onbedoeld spectaculaire 
rubriek toen de eerste deelneemster Shifara 
(Prismen x Sogra v.Bora) haar heil buiten de 

ring zocht en daarna liet zien waar een renbaan eigenlijk voor 
bedoeld is. Fokker en eigenaar J.M.C. v.d. Hoogenband-
Dingjan heeft ons naderhand gelukkig laten weten dat ze er 
met de schrik en een paar lichte schaafwonden van afgekomen 
is. Hierdoor bleven twee kandidaten over die beiden een goede 
band met hun voorbrengers hadden. A.F. Farah Dibah (Kubay 

Khan x Mu-Yetla 
v.Mufaq) liet zich 
net wat beter zien 
en eiste hiermee 
de titel op. Zij is 
in het bezit van E. 
Boendermaker en 
G. Oud en gefokt 
door N.F. 
Ligthert. 
Daarachter kwam 
de door H.G. 
Poepjes gefokte 
Pedya (Gil x 

Petunya v.Marsh), deze vriendelijke schimmelmerrie is in het 
bezit van M. van Woerkom.

donkerbruine met veel lichtvoetigheid, hij ontving de enige 
Er was één rubriek senior hengsten, dit betekende dat de 20 die op deze show werd uitgedeeld voor beweging. Verder is 
plaatsing in deze rubriek ook meteen de uitslag voor het dit fokproduct van C. Jamar-Demeersseman een evenwichtig 
kampioenschap was. De hengsten lieten zich allemaal goed zien gebouwd, compleet dier met veel uitstraling, eigenaar is 
en werden in topconditie voorgesteld. Gold Medal Champion E.J. Theeuwsen. De Silver Medal werd door de hoogbenige vos 
werd Vangelis (Ekstern x Galifa v.Nadejni), een chique Riquel (Pobeditel x Rigilya v.Gil) in de wacht gesleept. Een 

paard met veel front en een mooie lange hals, fokker en 
eigenaar is E.M. vd. Horst. Kubinec zoon M.A. Kailash 
won de Bronze Medal, een schimmel met soepele 
bewegingen en een aansprekend hoofd. M.C. Jimmink 
fokte hem uit de merrie Lunara (v.Arben) en hij is 
tegenwoordig in het bezit van C.L. de Graaf-Wolf.

Hierna was het aan de jury om één van de Gold Medal 
Champions uit te roepen tot “Best of Show”. Taak aan 
de voorbrengers om zes kampioenen nog eens op hun 
best voor te stellen. Uiteindelijk ging de titel naar de 
jaarlinghengst Tajj die met 272 punten ook de hoogste 
score van die dag had behaald.

Het was een geslaagd evenement en wij hopen u allen 
volgend jaar weer terug te zien op de Show West.

6

De zadelrubriek werd beoordeeld door N.P.H. van 
Nifterick samen met mw. H. Hennekens-van Nes. 
Vanwege de stevige wind die dag waren een aantal 
paarden in een jolige bui waardoor de ruiters af en toe 
alle zeilen bij moesten zetten om controle te houden. 
Toch wisten de meeste ruiters hun paard uiteindelijk 
goed voor te stellen. Zoals bijvoorbeeld winnares 
M.J.J. de Bruin, zij had haar paard Pamflet (Madiar x 
Proza v.Aspect, fokker Tersk Stud) goed voor elkaar en 
reed hem netjes rond. Net als Angela Veldt overigens die 
tweede werd met Fanisha (Kupol x Passionata v.Ligato) 
en een mooie combinatie met dit paard vormt. Fanisha 
is gefokt door en in eigendom van C.A.H. Veldt. 
De derde plaats ging naar Janine Visser die haar paard 
Maroud Najib (Nadir I x JNT Callista v.Kais) snel 
ontspannen naar haar hand toe kon rijden. Maroud Najib 
is gefokt door M.S. Slok-Soede.

Pamflet 

Naomi C. Kossack 

Abapana Kossack

Dania 

A.F. Farah Dibah

Juryleden mw. H. Hennekens-van Nes, mw. C. Wale en 
mw. V. Egli. 

Vangelis
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Wijzigingen bestuurssamenstelling: Voorgestelde wijzigingen voor het keuringsreglement en de lijst 

van gebreken t.a.v. de verstrekking van deklicenties zijn door de - Dhr. P. Stoop is herkozen als bestuurslid (PR zaken)
vergadering goedgekeurd.- Mevr. M. Dijkman is afgetreden als voorzitter
Verder kwam er een motie uit de zaal t.a.v. van wijzigingen in - Mevr. M. van der Meulen is afgetreden als bestuurslid 
de inschrijfvoorwaarden van zadelrubrieken op shows in (redactiezaken)
Nederland. Volgens de indieners had deze wijziging door de - Mevr. S. Boogaard is verkozen als bestuurslid 
leden goedgekeurd moeten worden omdat het een onderdeel (redactiezaken)
van een reglement zou zijn. Het bestuur is het oneens met de Het bestuur had de vergadering via de agenda gevraagd om 
stelling dat inschrijfvoorwaarden een reglement vormen. het zittende bestuur de tijd te gunnen tot de ALV van 2012 
Reglementen moeten door de ALV worden erkend als zodanig om een geschikte nieuwe voorzitter te zoeken, echter de 
door ze in den beginne te laten accorderen door de ALV. Dat is vergadering heeft aangegeven dat men dit een te lange termijn 
nooit aan de orde geweest en tevens zijn inschrijfvoorwaarden vindt om zonder voorzitter te zitten. Besloten is dat zowel 
vaak op kortere termijn onderhevig aan externe factoren die vanuit de leden als ook vanuit het bestuur op korte termijn een 
soms wijzigingen tot gevolg hebben. Zo ook hier, waar de extra inspanning wordt verwacht om een geschikte voorzitter 
veiligheidscertificaten van maneges én onduidelijkheden in het naar voren te te schuiven en zodra deze na(a)m(en) bekend zijn 
recht tot gebruik van optuiging van ruiter en paard factoren een bijzondere algemene ledenvergadering te organiseren om 
waren in het besluit tot deze wijziging. Het bestuur moet dus tot een verkiezing te komen.
enigszins de vrijheid hebben om deze aan te passen indien de In de ALV van 2010 is besloten om tijdens de DNA 
situatie daar tussentijds om vraagt. Wel was er verwarring ouderschapscontrole voor  de veulenaangifte voor alle veulens 
ontstaan omdat bepaalde inschrijfvoorwaarden op de AVS een certificaat voor SCID en CA aan te vragen. Dit, om voor 
website waren geplaatst als “regels” welke mogelijk het stamboek een objectieve inzage te krijgen hoe deze DNA 
gemisinterpreteerd kunnen worden als “reglementen”. Dit is mutaties zich in onze fokpopulatie manifesteren en om de 
inmiddels gecorrigeerd. Daarnaast werd geopperd dat ECAHO eigenaren vanaf de geboorte van hun veulens een helder beeld 
misschien wel het voortouw zou moeten nemen in richtlijnen te verschaffen wat de fokmogelijkheden zijn van hun 
voor zadelrubrieken omdat het hier om een showevenement producten. In de tussengelegen periode is ook de test 
gaat, wat een internationale standaard zou moeten hebben.geïmplementeerd bij het van Haeringen laboratorium voor 
Aangaande de wijzigingen voor de zadelrubrieken heeft het Lavender Foal Syndrome (LFS) die, net zoals  SCID en CA, 
bestuur, ook gezien het voorstel om wellicht tot internationale kan leiden tot een dood veulen bij onjuiste combinatie van 
richtlijnen te komen via de ECAHO, gekozen om deze ouderdieren. Daar het van Haeringen Laboratorium een combo 
wijzigingen tijdelijk terug te trekken, totdat duidelijk is waar de test aanbiedt van deze drie certificaten voor slechts € 70,- en 
ECAHO mee zal komen en eventuele implementatie daarvan waar reeds veel leden gebruik van hebben gemaakt, was het de 
zal voorgelegd worden aan de leden. Tevens zal het bestuur insteek van het bestuur om de leden te laten kiezen om ook het 
zoeken naar een formulering waaruit voort moet komen dat er, LFS certificaat standaard mee te nemen in de veulen aangifte, 
ondanks de niet reglementaire status van inschrijfvoorwaarden, daar het niet bekend is in welke mate deze mutatie zich binnen 
belangrijke wijzigingen, wanneer mogelijk, aan de leden zullen de Nederlandse fokpopulatie bevindt.  Het werd duidelijk dat 
worden voorgelegd.de leden op dit moment geen noodzaak zien in nog meer 
Verder is er een motie van wantrouwen jegens het zittende verplichtingen t.a.v. de veulenregistratie en bij gebrek aan 
bestuur ingediend. Ondanks dat het bestuur benieuwd was voldoende voorlichting, die het bestuur ter harte heeft 
naar de stemming en daar zeker de consequenties van had genomen, heeft een grote meerderheid van de leden tegen dit 
willen aanvaarden, is het onze plicht om erop te duiden dat óók voorstel gestemd en daarmee is de test optioneel gebleven. 
een motie van wantrouwen een agendapunt moet zijn wat op Inmiddels heeft het bestuur een verzoek ingediend bij het van 
correcte wijze van tevoren op de agenda geplaatst moet worden. Haeringen laboratorium om ook een aantrekkelijk tarief voor 
Formeel kan er niet in de ALV gestemd worden over zaken die een combotest voor alleen de certificaten SCID en CA plus 
niet op de agenda zijn geplaatst. De motie heeft het overigens ouderschapscontrole te krijgen voor het AVS. Op dit verzoek is 
niet gehaald met slechts 10 stemmen voor deze actie.positief gereageerd, de test is inmiddels geïmplementeerd en 
Tenslotte is op deze vergadering duidelijk geworden dat men deze zal aangeboden worden voor € 65,-  wat uiteindelijk een 
graag wil dat alles volgens de regels gaat. Dat kan het bestuur verhoging betekent van € 17,- t.o.v. de oude 
alleen maar toejuichen. Derhalve zal het bestuur dan ook in de ouderschapscontrole. Een enorme winst t.o.v. een jaar geleden 
toekomst de orde beter gaan handhaven op ledenvergaderingen toen alleen al een SCID en CA onderzoek bij elkaar meer dan 
met de volgende statutaire- en reglementaire uitgangspunten:€ 100,-  kostte.
- Leden zullen de agenda's in de post ontvangen al dan Voor € 5,- extra krijgen leden nu dus tijdens de veulenaangifte 

niet i.c.m. het AVS magazine.een keuze om, aanvullend op de verplichte CA- en SCID 
-certificaten, te opteren voor de combo van drie certificaten. Alleen Ereleden, leden van verdienste, gewone leden en 
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VERSLAG & BESTUURSSTANDPUNTEN 
ALV 2011N.A.V. DE 

NATIONAL CHAMPIONSHIP SHOW, 
WAHO TROPHY 

HENGSTENGALA
VOORDRACHT EN 

Als u dit magazine leest is het inmiddels juli en zijn we een maand verwijderd van de “National 
Championship Show” van het AVS. Buiten de reguliere show rubrieken kan er ook weer 
gereden worden in de zadelrubrieken. Opnieuw wordt er door onze eigen gebruikscommissie 
een dressuurclinic gehouden.

D

Juryleden: Mrs. Stefaniuk, Mr. Poth & Mr Koch. plaatsen beschikbaar, al dan niet gecombineerd met uiteen-
Reserve: Mrs. Modderman lopende sponsormogelijkheden. Op de online agenda van de AVS 

website staat een overzicht van de mogelijkheden. Voor vragen 
over VIP en Sponsoring mag u ook bellen met Aad Kuijf via Tevens zal tijdens dit weekend ook de galarubriek voor AVS 
0651853318 of mail naar info@arabier.com goedgekeurde dekhengsten met minimaal een derde 
Een belangrijk formulier wat u kunt downloaden van de AVS exterieurpremie, een prestatie- en/of fokpredikaat worden 
website is het WAHO Trophy voordrachtformulier. Hierop kunt u georganiseerd. Ook buitenlandse hengsten zijn welkom om deel 
uw voorkeur aangeven van uw favoriete IN NEDERLAND te nemen onder reglementair gestelde voorwaarden.
GEFOKT, GEREGISTREERD en NOG STEEDS IN Binnen het bestuur is de planning al in volle gang voor dit 
LEVENDE LIJVE AANWEZIG Arabisch Volbloedpaard, welk evenement. Wij nodigen dan ook graag iedereen uit om in te 
aantoonbaar, op bijzondere wijze gepresteerd heeft in de sport, schrijven aan de diverse rubrieken of om als toeschouwer dit 
de show en/of de fokkerij, in het heden of het verleden, liefst op spektakel mee te maken. Wij verwachten een druk en gezellig 
een veelzijdig en internationaal niveau. Voorgedragen paarden weekend met een interessante mengelmoes van Sport- en 
worden door een commissie tegen elkaar afgewogen en de Showpaarden! 
eigenaar van de winnaar mag op de Nationale Keuring de Paarden die gedurende het jaar een 1ste Premie hebben behaald 
WAHO Trophy in ontvangst nemen. Aan u het initiatief om één tijdens de keuringen, mogen op de National Championship Show 
van onze kanjers voor te dragen!hun Ster-Lint in ontvangst komen nemen.
Wij hopen op een enthousiaste deelname en een veelzijdig Ook in 2011 worden er weer prestatiepredikaten uitgereikt op 
weekend!!de National Championship Show. Heeft uw paard een prestatie-

predikaat behaald dan kunt u uw paard gratis opgeven voor 
deze uitreiking. Wel stellen wij het prijs als het paard aanwezig 
kan zijn én het liefst vindt de uitreiking plaats onder het zadel 
of voor de kar.
Inschrijven kan via het ledengedeelte van de AVS website. De 
inschrijving zal openblijven tot maandag 1 augustus. Inschrij-
vingen ontvangen na die dag lopen de kans om niet meer in 
behandeling genomen te worden!
Uiteraard is er ook een mogelijkheid tot sponsoring op de 
“National Championship Show”. Er is een beperkt aantal VIP 

donateurs, welke niet zijn geschorst en aan al hun 
financiële verplichtingen hebben voldaan hebben 
toegang tot de algemene vergadering. Ereleden, leden 
van verdienste, leden die korter dan een half jaar lid zijn 
van de vereniging en donateurs onderscheidenlijk als 
adviseurs en toehoorders. Leden die dus niet aan het al 
bovenstaande voldoen zullen de toegang tot de 
vergadering worden geweigerd. (Artikel 14 der statuten)

- De voorzitter leidt de vergadering. (Artikel 3 sub 3 van 
het huishoudelijk reglement) 

Leden zullen op aanwijzing van de voorzitter een beurt tot 
spreken krijgen in de vergadering. Door elkaar praten of 
zonder beurt het woord opeisen zal niet op prijs worden 
gesteld.
Het bestuur is voornemens om een informatieavond te 
organiseren waar u elders in dit blad over kunt lezen. 

- Betalen van achterstallige posten kan niet op de De bedoeling van deze avond is om actueel  spelende zaken 
vergadering zelf worden voldaan en moet uiterlijk om openlijk te bespreken en de leden op de hoogte te stellen 
12:30 u op de laatste werkdag voorafgaand aan de dag van het wel en wee van de dagelijkse beslommeringen die 
van de ALV op de rekening van de vereniging zichtbaar het bestuur bezig houden en hoe een slechts klein aantal 
zijn (Artikel 2 sub 6 van het Huishoudelijk Reglement) mensen binnen deze vereniging hun uiterste best doen om 

- Er kan niet gestemd worden over zaken die niet op de uw vereniging logistiek en financieel op verantwoordelijke 
agenda staan (Artikel 2 sub 5 van het Huishoudelijk wijze draaiende te houden.
Reglement)

AVS Magazine AVS Magazine

Op 27 mei jl. heeft de jaarlijkse ALV van het AVS plaatsgevonden. Hieronder vindt u 
de belangrijkste besluiten en gebeurtenissen n.a.v. deze vergadering.

Yakima, winnaar WAHO Trophy 2010
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Wijzigingen bestuurssamenstelling: Voorgestelde wijzigingen voor het keuringsreglement en de lijst 
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situatie daar tussentijds om vraagt. Wel was er verwarring ouderschapscontrole voor  de veulenaangifte voor alle veulens 
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toekomst de orde beter gaan handhaven op ledenvergaderingen toen alleen al een SCID en CA onderzoek bij elkaar meer dan 
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vergadering zelf worden voldaan en moet uiterlijk om openlijk te bespreken en de leden op de hoogte te stellen 
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afgeronde achterhand door voldoende ontwikkeling van de 
bilspieren. De stuwkracht komt bij deze spierpartij vandaan, 
die over het heupgewricht loopt. De bilspieren kunnen ieder 
wel 30 centimeter in doorsnede worden. De voortstuwing 
komt bij de hamstrings vandaan. De hamstrings lopen vanaf 
het heiligbeen via de eerste staartwervels en het bekken verder 
langs het achterbeen. Uiteindelijk gaan de spieren uit deze 
groep bij de hak over in de achillespees. 
Fouten in de verbinding van de romp en achterhand hebben 
effect op de topline, maar beïnvloeden ook de beweging van 
het paard. Een paard met een hoger kruis dat hoger is dan zijn 
schoft is overbouwd en deze paarden lopen van nature met 
meer gewicht op de voorhand. Dit geeft problemen met 
verzameling maar kan ook slijtage van de voorbenen 
veroorzaken. Wanneer de onderlijn niet diep genoeg ligt bij het 
hart en de flank vermindert dit de ruimte voor de capaciteit 
van hart en longen en is er minder plaats voor de organen van 
het spijsverteringsstelsel. Wanneer de lendenen niet in een 
vloeiende lijn de rug en achterhand verbinden is er vaak sprake 
van een zwakkere rug die minder goed gewicht kan dragen. 
Ditzelfde probleem komt naar boven als de lendenenpartij te 
lang is. De hoek van de valse heup met de zitbeenknobbels 

Het bekken is opgebouwd uit het darmbeen, zitbeen en moet lang zijn voor voldoenden beweging van de achterbenen. 
schaambeen die met elkaar vergroeid zijn. Het darmbeen is Wanneer de hoek en lengte kort zijn heeft dit gevolgen voor 
het grootste onderdeel in het bekken en de buitenste rand van de ruimte van de gangen. Ook kunnen er problemen ontstaan 
dit bot vormt de 'valse heup'. Dit deel van het darmbeen is door verminderde mogelijkheid om klappen tijdens de 
van buitenaf te voelen en wordt zo genoemd omdat het echte beweging op te vangen. De echtelijke heup is het liefst ook 
heupgewricht veel verder naar achteren ligt. De bovenkant van lang en ligt wat schuin in het lichaam om voor voldoende 
het darmbeen vormt het hoogste punt van de romp van het ruimte in de beweging te zorgen. Wanneer de heup te 
paard. Het uiteinde van het zitbeen vormt de zitbeenknobbels. horizontaal in het lichaam ligt hoeft dit niet altijd nadelig te 
De afstand en hoek tussen deze uitsteeksels en de valse heup zijn. Als de achterbenen correct onder het lichaam staan is er 
is het liefst groot om er voor te zorgen dat de achterbenen geen probleem omdat het gewricht zelf dan correct is. Maar 
voldoende ruimte hebben om naar voren te bewegen. als de achterbenen niet voldoende onder de achterhand staan 
Het laatste deel van het bekken is het schaambeen dat het wordt de ruimte in de gangen kleiner. 
aanhechtingspunt is voor de buikspieren. Fouten in de achterhand kunnen dus grote gevolgen hebben 
Naast de spiergroepen die de rug en achterhand verbinden en voor de ruimte en tact in de beweging. Door de verbinding 
ondersteunen zijn de buikspieren betrokken bij het kantelen met de rug speelt dit deel van het paardenlichaam ook een 
van bekken. Het heupgewricht is de verbinding van het bekken belangrijke rol in het draagvermogen van het Arabisch 
met het achterbeen en wordt omgeven door de spieren in de Volbloed paard. 
achterhand. Buiging en rotatie van de heup is mogelijk door de 
verbinding met de lendenen via de musculus iliopsoas. 
Doordat de iliopsoas zo diep in het lichaam loopt is deze spier 
niet oppervlakkig te voelen. De stuwkracht vanuit de 
achterhand komt vanuit de musculus gluteus; de belangrijkste 
sterkspier in dit gebied. De gluteus is ook betrokken bij het 
intrekken van het achterbeen. De hoek in de verbinding van 
het bekken met de ruggengraat bepaalt de kruislengte; een 
kleine hoek geeft een plat kruis en andersom. Het kruis moet 
voldoende lang en breed zijn en sterk gespierd. Dit is van 
belang omdat dit het bereik van de achterbenen vergroot 
en zorg voor een groter draagvermogen van het paard. 
De staart moet een natuurlijke verlenging van de lijn van de 
achterhand zijn. Typisch voor de Arabier is de manier waarop 
de staart gedragen wordt. De staartdracht is namelijk hoger dan 
bij andere rassen, soms wat weg buigend van het lichaam of 
hoog gedragen als een vlag. Wanneer het paard erg 
opgewonden is kan de staart zelfs over de achterhand gekruld 
worden. Soms is de staartinplant zelf ook hoger dan bij andere 
rassen. Ook in dit laatste deel van de ruggengraat heeft het 
Arabisch Volbloed paard minder wervels dan andere rassen. 
Vaak zijn er 16 in plaats van 18 staartwervels aanwezig. 
De kracht vanuit de achterhand komt uit enkele grote 
spiergroepen. Een goed gebouwd en getraind paard heeft een 

In eerdere artikelen is beschreven hoe het Arabisch Volbloed paard zijn trotse houding 
dankt aan de manier waarop zijn hoofd en hals gedragen worden. De schouder speelt 
een belangrijke rol bij het ondersteunen van het gewicht van het hoofd en de hals, 
terwijl de rug sterk moet zijn om voldoende draagkracht te hebben. In dit onderdeel 
wordt de achterhand besproken; het deel van het lichaam waar kracht en voorwaartse 
beweging vandaan komen. 

E

 
 OVER DE ANDERE DIEREN.

DE MENS 
 JE OOK GAAT 

JE BENT DE HEER
ZAL JE VOLGEN 

WAARHEEN
Het heiligbeen is een driehoekig bot dat bestaat uit vijf Door Jalenka van Wijk, m.m.v. mw. T Modderman
samengegroeide wervels. De vergroeiing van deze wervels is 
compleet op een leeftijd van vijf jaar. De samenkomst van het Een ideale verhouding tussen de voorhand, romp en 
heiligbeen met de laatste lendenwervels geeft een scharnierende achterhand is wanneer alle drie de onderdelen vergelijkbaar in 
verbinding. Deze verbinding kan een buiging maken tot 20 lengte zijn. De toplijn loopt van de rug via de lendenen naar 
graden en is daardoor, na de hals en staart, het meest flexibele het kruis. De toplijn van het Arabisch Volbloed moet vloeiend 
deel van de ruggengraat. en redelijk recht verlopen, waarbij de rug iets lager ligt dan het 
Het eerste dwarsuitsteeksel van het heiligbeen is de sacrale kruis. De onderlijn van de Arabier loopt vanaf het punt waar 
vleugel. Samen met de iliciale vleugel van het bekken vormt het hart ligt naar de flank. Deze punten moeten 'dieper' in het 
de sacrale vleugel het SI gewricht. Het SI gewricht kan niet lichaam van het paard liggen. De onderlijn moet langer zijn 
zijwaarts buigen en er is geen rotatie mogelijk maar de dan het rug en lendenen gedeelte van de toplijn. De lendenen 
neerwaartse beweging heeft een belangrijke functie in het zijn belangrijk voor het doorgeven van energie vanuit de 
ronden van de rug. Ook is het SI gewricht verantwoordelijk achterhand. 
voor het kantelen van het bekken tijdens de galop. 
Een andere belangrijke eigenschap van het SI gewricht is dat 
dit de enige plek in het lichaam is waar het horizontale deel 
van het skelet (de ruggengraat) samen komt met de ledematen. 
Dit gebied heeft dan ook een complexe structuur en wordt 
ondersteund door meerdere spiergroepen en ligamenten. 
De musculus iliopsoas is één van de belangrijkste onder-
steunende spieren in dit deel van het paardenlichaam. Deze 
spier is een diepgelegen buigspier die van de onderkant van 
de ledenwervels naar de binnenkant van het bekken loopt. 

De lendenen beslaan het lumbale gedeelte van de ruggengraat 
van het paard. Het Arabisch Volbloed paard heeft vijf in plaats 
van de zes lumbale wervels die bij andere rassen aanwezig zijn. 
De dwarsuitsteeksels van de lumbale wervels bepalen de lengte 
en de breedte van de lendenen. Bij de Arabier is een breed, kort 
en gespierde lendenpartij wenselijk die met een vloeiende lijn 
overloopt in de toplijn. Dit zorgt ervoor dat de rug sterk 
genoeg is om gewicht te dragen. Ook zijn de lendenen 
aanhechtingspunten voor verschillende ligamenten en 
spiergroepen en beschermen ze de onderliggende organen. 
De lendenen kunnen energie en kracht vanuit de achterhand 
doorgeven omdat zij via het heiligbeen de achterhand met 
de romp van het paard verbinden. 

10

Joanneke Wisse

AVS Magazine AVS Magazine

SERIE  DEEL 4: EXTERIEUR, ACHTERHAND

Goed bespierde rug, iets gewelfd en misschien iets lang met 
voldoende sterke lendenen, een mooi vlak kruis dat iets 
langer zou kunnen en een goede staartinplant

Paard met een gezonken bovenlijn en weinig bespierde 
lendenen, het heeft een hoog kruisbeen en een kort kruis 
en is overbouwd.

11

Paard met een goed bespierde rug en een rond hellend kruis, 
het is ook overbouwd.
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Naast de spiergroepen die de rug en achterhand verbinden en voor de ruimte en tact in de beweging. Door de verbinding 
ondersteunen zijn de buikspieren betrokken bij het kantelen met de rug speelt dit deel van het paardenlichaam ook een 
van bekken. Het heupgewricht is de verbinding van het bekken belangrijke rol in het draagvermogen van het Arabisch 
met het achterbeen en wordt omgeven door de spieren in de Volbloed paard. 
achterhand. Buiging en rotatie van de heup is mogelijk door de 
verbinding met de lendenen via de musculus iliopsoas. 
Doordat de iliopsoas zo diep in het lichaam loopt is deze spier 
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intrekken van het achterbeen. De hoek in de verbinding van 
het bekken met de ruggengraat bepaalt de kruislengte; een 
kleine hoek geeft een plat kruis en andersom. Het kruis moet 
voldoende lang en breed zijn en sterk gespierd. Dit is van 
belang omdat dit het bereik van de achterbenen vergroot 
en zorg voor een groter draagvermogen van het paard. 
De staart moet een natuurlijke verlenging van de lijn van de 
achterhand zijn. Typisch voor de Arabier is de manier waarop 
de staart gedragen wordt. De staartdracht is namelijk hoger dan 
bij andere rassen, soms wat weg buigend van het lichaam of 
hoog gedragen als een vlag. Wanneer het paard erg 
opgewonden is kan de staart zelfs over de achterhand gekruld 
worden. Soms is de staartinplant zelf ook hoger dan bij andere 
rassen. Ook in dit laatste deel van de ruggengraat heeft het 
Arabisch Volbloed paard minder wervels dan andere rassen. 
Vaak zijn er 16 in plaats van 18 staartwervels aanwezig. 
De kracht vanuit de achterhand komt uit enkele grote 
spiergroepen. Een goed gebouwd en getraind paard heeft een 

In eerdere artikelen is beschreven hoe het Arabisch Volbloed paard zijn trotse houding 
dankt aan de manier waarop zijn hoofd en hals gedragen worden. De schouder speelt 
een belangrijke rol bij het ondersteunen van het gewicht van het hoofd en de hals, 
terwijl de rug sterk moet zijn om voldoende draagkracht te hebben. In dit onderdeel 
wordt de achterhand besproken; het deel van het lichaam waar kracht en voorwaartse 
beweging vandaan komen. 
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Het heiligbeen is een driehoekig bot dat bestaat uit vijf Door Jalenka van Wijk, m.m.v. mw. T Modderman
samengegroeide wervels. De vergroeiing van deze wervels is 
compleet op een leeftijd van vijf jaar. De samenkomst van het Een ideale verhouding tussen de voorhand, romp en 
heiligbeen met de laatste lendenwervels geeft een scharnierende achterhand is wanneer alle drie de onderdelen vergelijkbaar in 
verbinding. Deze verbinding kan een buiging maken tot 20 lengte zijn. De toplijn loopt van de rug via de lendenen naar 
graden en is daardoor, na de hals en staart, het meest flexibele het kruis. De toplijn van het Arabisch Volbloed moet vloeiend 
deel van de ruggengraat. en redelijk recht verlopen, waarbij de rug iets lager ligt dan het 
Het eerste dwarsuitsteeksel van het heiligbeen is de sacrale kruis. De onderlijn van de Arabier loopt vanaf het punt waar 
vleugel. Samen met de iliciale vleugel van het bekken vormt het hart ligt naar de flank. Deze punten moeten 'dieper' in het 
de sacrale vleugel het SI gewricht. Het SI gewricht kan niet lichaam van het paard liggen. De onderlijn moet langer zijn 
zijwaarts buigen en er is geen rotatie mogelijk maar de dan het rug en lendenen gedeelte van de toplijn. De lendenen 
neerwaartse beweging heeft een belangrijke functie in het zijn belangrijk voor het doorgeven van energie vanuit de 
ronden van de rug. Ook is het SI gewricht verantwoordelijk achterhand. 
voor het kantelen van het bekken tijdens de galop. 
Een andere belangrijke eigenschap van het SI gewricht is dat 
dit de enige plek in het lichaam is waar het horizontale deel 
van het skelet (de ruggengraat) samen komt met de ledematen. 
Dit gebied heeft dan ook een complexe structuur en wordt 
ondersteund door meerdere spiergroepen en ligamenten. 
De musculus iliopsoas is één van de belangrijkste onder-
steunende spieren in dit deel van het paardenlichaam. Deze 
spier is een diepgelegen buigspier die van de onderkant van 
de ledenwervels naar de binnenkant van het bekken loopt. 

De lendenen beslaan het lumbale gedeelte van de ruggengraat 
van het paard. Het Arabisch Volbloed paard heeft vijf in plaats 
van de zes lumbale wervels die bij andere rassen aanwezig zijn. 
De dwarsuitsteeksels van de lumbale wervels bepalen de lengte 
en de breedte van de lendenen. Bij de Arabier is een breed, kort 
en gespierde lendenpartij wenselijk die met een vloeiende lijn 
overloopt in de toplijn. Dit zorgt ervoor dat de rug sterk 
genoeg is om gewicht te dragen. Ook zijn de lendenen 
aanhechtingspunten voor verschillende ligamenten en 
spiergroepen en beschermen ze de onderliggende organen. 
De lendenen kunnen energie en kracht vanuit de achterhand 
doorgeven omdat zij via het heiligbeen de achterhand met 
de romp van het paard verbinden. 
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SERIE  DEEL 4: EXTERIEUR, ACHTERHAND

Goed bespierde rug, iets gewelfd en misschien iets lang met 
voldoende sterke lendenen, een mooi vlak kruis dat iets 
langer zou kunnen en een goede staartinplant

Paard met een gezonken bovenlijn en weinig bespierde 
lendenen, het heeft een hoog kruisbeen en een kort kruis 
en is overbouwd.
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Paard met een goed bespierde rug en een rond hellend kruis, 
het is ook overbouwd.
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Door Cara van der Heijden groep springt ook een NRPS pony mee, Doortje met haar 
amazone Daphne. Leuk om te zien hoe deze combinatie gegroeid Foto's Robin Elzinga
is, vorig jaar was het allemaal nog een beetje spannend en nu ging 
het super!Na weken van voorbereiding in de vorm van administratie, spon-

soren zo ver krijgen dat ze een bijdrage wilden leveren, startlijsten 
maken, jury's regelen en alles wat je verder nog kan bedenken, 
begon voor ons het weekeinde op donderdag 21 april met heel veel 
boodschappen doen en de boerderij inruimen. Nog even de laatste 
details doornemen en wat ons betreft kan het beginnen!
Vrijdagmiddag komen de eerste deelnemers aan. De paarden 
worden op stal gezet en de eerste ruiters zadelen hun paard op 
voor de dressuurles. Terwijl de laatste ruiters aan het lessen zijn, 
maakt een andere groep een buitenrit volgens de Enjoy the Ride 
route die uitgestippeld staat. Paarden worden gewassen, er zitten 
mensen lekker in het zonnetje en Karin en Cara gaan samen aan 
de slag voor het avondeten. Aangezien de pannen bijna leeg waren 
nemen we maar aan dat het goed gesmaakt heeft. Na het eten 
komt Gert-Jan ter Heide van de dierenkliniek Zeddam een lezing 
geven.

De volgende ochtend weer vroeg aan het ontbijt, gezien het grote 
aantal deelnemers moet er op tijd begonnen worden met de 
wedstrijden. Leuk om te vermelden dat in de B/L ring het 
maximale aantal deelnemers was bereikt, met 30 deelnemers per 's Avonds met z'n allen lekker barbecuen, terwijl Esther Groen ons 
ring zaten we helemaal vol! Ook de M/Z ring is goed gevuld, iets verteld over endurance. Dankzij het super lekkere weer, kun-
zowel met NRPS als AVS deelnemers. nen we tot laat buiten zitten voor we ons bed opzoeken om de vol-
Na het dressuurprogramma is het tijd voor de crossles. Shannon gende ochtend weer fit, of iets minder fit, aan het ontbijt te zitten.
v.d. Hoogenband doet hier met haar routinier Gipsy H mee in de 
gevorderdenles, samen Op zondag zijn er wederom goed gevulde 
met Silvia van der Veen dressuurrubrieken, maar voor het eerst ook een 
op AF Thabay. In de volwaardige springwedstrijd. Hieraan doen ruim 
beginnersgroep zien we 100 combinaties uit de hele regio mee. Aan het 
Shannon nog een keer einde van de dag is er nog een rubriek Bestgaand 
terug met haar nieuw rijpaard, welke net als vorig jaar wordt gewon-
aanwinst, de KWPNer nen door Laura Fielt met haar NRPS-er Jersey.
Moontje. Bij haar in de Voor alle uitslagen verwijs ik jullie naar de 

beschikbaar gesteld. Een leuk initiatief waar sommige deelnemers 
nog lang van genoten hebben.Zonder vrijwilligers geen 
weekeinde, dus die wil ik toch nog even extra in het zonnetje 
zetten. Allereerst Getty, de drijvende kracht achter het hele 
evenement. Tussen het organiseren door zag ze ook nog kans om 
met twee paarden aan de start te komen en een winstpuntje in het 
Z te behalen met haar Tobi. Verder ook veel dank aan onze 
ringmeester Teun, 
aan mijn eigen 
echtgenoot-
manusje van alles 
Dennis, de hele 
familie en 
vriendengroep 
van Getty en 

website van het AVS, een aantal hoogtepunten wil ik nog wel even iedereen die 
noemen. Als eerste Debbie Wijland, zij start dit weekeinde voor ons verder heeft 
het eerst met Nagrim in de Z dressuur en weet hierin meteen een geholpen om 
winstpunt te behalen en is hiermee prestatiepredikaat waardig. er een top 

weekeinde van 
te maken!Winnaars Oostervelds Marszas prijs

B: Ilona Bax met KAS Valdes
Tot volgend jaar L: Nadine Koo met Najjar
in IJzerlo! M: Shannon van den Hoogenband met Gipsy H

Z: Getty Ketels met Tobarah van de Pakop
Winnaar van de HJ Westerveld Memorial:  Silke Smis 

Als extra prijs heeft Harrie Ketels van Kroon Arabians voor alle 
prijswinnaars in dit paasweekeinde een doos geschilderde eieren 

IJZERLO 
PAARDEN, VEEL ZON  GEZELLIGHEID

2011 - PAASWEEKEINDE MET
EN  

Wat 8 jaar geleden begon met een wedstrijd voor Arabieren is inmiddels uitgegroeid tot 
een volwaardig evenement, waar niet alleen het AVS maar ook het NRPS ieder jaar weer 
naar uitkijkt. Dit jaar is het programma uitgebreid met een activiteitenweekeinde en een 
springwedstrijd voor paarden en pony's van alle rassen.

AVS Magazine

Silvia van der Veen op AF Thabay

Shannon v.d. Hoogenband 
en Gipsy H 

Debbie Wijland en Nagrim

Nadine Koo 
met Najjar

Sunniva en Krimtini Star

Marijke Slok Soede 
en Vestival
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Ruwvoeronderzoek

Het is ook heel goed om ruwvoeronderzoek te laten doen. U weet dan 
wat u voert en of de mineralengehaltes in het ruwvoer in balans zijn. 
Daarop kunt u uw krachtvoergift afstemmen. Eigenlijk zou het zo 
moeten zijn dat van iedere partij ruwvoer die u voert de analyse bekend 
is. Dit kunt u bereiken door zelf onderzoek te laten doen of door alleen 
maar ruwvoer aan te kopen bij leveranciers die al een ruwvoeranalyse 
van die partij hebben laten doen. Dit is echt van belang, aangezien wij 
heel vaak niet weten wat er in het belangrijkste onderdeel van het dieet 
van het paard zit; het ruwvoer. Als het daar fout gaat, heeft dat zijn 
uitwerking op de gezondheid  en op het welzijn van het gehele paard.
U kunt een ruwvoermonster samen met het bloedmonster opsturen 
(500 gram oftewel een flinke plastic zak vol) naar de GD in Deventer.  

Voor € 111,20 excl. BTW wordt het ruwvoer volledig geanalyseerd 
inclusief de mineralen calcium, magnesium, koper, zink, fosfaat, 
ijzer, kobalt, mangaan en selenium.   

Het is belangrijk dat je minimaal twee uur, maar liever nog drie uur 
vóór je gaat rijden het laatste krachtvoer hebt gegeven. Zodra een 
paard krachtvoer op heeft gaat het lichaam het verteren, waardoor 
even een glucosepiek in het bloed ontstaat. Deze voedingssuikers 
worden in de spieren, lever en vetreserves opgeslagen waardoor 
ongeveer een uur na het voeren een glucosedip ontstaat. We kennen 
dat zelf ook, het zogenaamde wegtrekkertje nadat je hebt gegeten. 
Als je op zo'n moment gaat rijden, dan komt je paard snel de 'man 
met de hamer' tegen.”
Olie heeft als eigenschap dat het goed wordt opgenomen door het Het is daarom ook beter om 
lichaam. Een paard wordt er niet 'heet' van, maar het levert wel veel bijvoorbeeld een muesli met luzerne te 

energie op. Olie heeft echter zuurstof nodig voor de verbranding. Het geven, waar een paard meer en langer op moet kauwen.
werkt dus alleen bij duurprestaties, waarbij een paard niet buiten adem Grote porties krachtvoer zijn helemaal uit den boze. Een paard heeft 
raakt. Ook voor dressuurpaarden is olie een prima energieleverancier. een klein maagje, er past slechts twee liter in. ,,Het maag-darmkanaal is 
Bijkomend voordeel is dat ze er mooi van gaan glanzen.”niet ingesteld op zulke grote doses energie ineens met relatief weinig 
Je kunt natuurlijk zelf plantaardige oliën bijgeven, maar dat vergt enige vezels. Je kunt dus beter vaker kleine beetjes hoogwaardig krachtvoer 
discipline. Je moet nogal wat geven om resultaat te krijgen en de geven dan een keer een grote hoeveelheid met een laag energiegehalte.”
hoeveelheid moet ook dagelijks hetzelfde zijn. Onverzadigde soorten Voor een goede gezondheid zijn mineralen en sporenelementen zeer 
als zonnebloem-, lijn- of tarwekiemolie zijn gezond maar bederven belangrijk. Deze voedingsstoffen moeten niet alleen voldoende 
erg snel. Eenmaal ranzig zal geen paard ze willen eten. aanwezig zijn in het paardenlichaam, maar ook in de juiste 
Bovendien neemt de vitamine E behoefte toe als je olie bijvoert, dus verhoudingen. Hoe krijgt een paard de mineralen en sporenelementen 
daar moet je ook rekening mee houden. Het is eenvoudiger om een binnen die hij of zij nodig heeft? Via ruwvoer en krachtvoer! 
uitgebalanceerd energierijk voer te kiezen, waar alles in de juiste Kijk daarom niet alleen naar het krachtvoer als het over de 
verhouding in zit. Geef niet teveel, verdeeld over meerdere kleine mineralenvoorziening gaat maar ook naar het ruwvoer. 
porties per dag en altijd in combinatie met voldoende ruwvoer.

Mineralen en vitaminen zijn bouwstenen van botten, spieren en de 
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Pavo en werking van organen. Maar een te hoog mineraalgehalte kan leiden 
De Gezondheidsdienst voor Dieren.tot vergiftigingsverschijnselen. Uit onderzoek is gebleken dat een 

behoorlijk aantal paarden problemen heeft met de 
mineralenhuishouding. Daarom heeft de Gezondheidsdienst voor 
Dieren (de GD) een speciale bloedtest ontwikkeld, waarmee uw deze 
mineralenstatus kunt beoordelen. De test bepaalt de gehaltes van 
Calcium, Anorganisch Fosfaat, Magnesium, Koper, Zink, Vitamine E 
en Selenium in het bloed.

Een verstoorde mineralenbalans kan ontstaan door de bemestings-
toestand van de bodem. Paardenweilanden worden niet of arm bemest 
omdat er vaak geen behoefte is aan veel en rijk gras. Maar daardoor 
verdwijnen ook de belangrijke mineralen uit de bodem. Als van arm 
land ruwvoer wordt geoogst zit daar ook een laag gehalte mineralen in. 
Het paard kan ook een stofwisselingsprobleem hebben waardoor hij 
geen of onvoldoende opneemt uit het voedsel. 

Veel kauwen bevordert de speekselproductie en gaat daardoor 
de ontwikkeling van maagzweren tegen, zorgt voor een gezonde 
vertering en beperkt de verveling. Onze paarden op stal kauwen 
veel minder dan paarden in de natuur. Speciaal daarvoor is 
Pavo DailyPlus ontwikkeld, een 
uitgebalan-ceerd ruwvoer dat je mengt 
met krachtvoer. Met Pavo DailyPlus 
doet je paard 2 tot 3 keer zolang over 
zijn krachtvoermaaltijd, kauwt 2 tot 3 
keer zoveel en produceert daardoor meer 
speeksel. 
Pavo DailyPlus is ook erg geschikt voor 
paarden/pony's die alleen gras eten of 
snel dik worden, omdat het weinig eiwit 
en energie bevat. 
Zie www.pavo.nl/dailyplus voor meer 
informatie.

KAUWEN IS GEZOND!

Wilt u een Mineralen Check laten uitvoeren, dan heeft u een 
bloedmonster van uw paard nodig. Wat moet u doen:
· Vraag uw dierenarts een bloedmonster te nemen (voor de test 

zijn twee buisjes bloed nodig)
· Download het formulier Mineralen Check op 

www.gddeventer.com (rubriek GD Paard, 
inzendformulieren)

· De dierenarts stuurt het bloedmonster samen met het 
formulier op naar de GD in Deventer. 

· Binnen 10 werkdagen krijgen zowel de dierenarts als u 
de uitslag van het monster toegestuurd plus een advies. 

· De kosten voor deze test bedragen € 77,45 excl. BTW, en 
exclusief de kosten voor de dierenarts. De factuur hiervoor 
krijgt u rechtstreeks van de GD of via uw dierenarts.

MINERALEN CHECK

HOEVEEL 
KAUWBEWEGINGEN?

1 kg hooi duurt 40 minuten 2200-2500 kauwbewegingen 
1 kg muesli duurt 10 minuten 900 kauwbewegingen
1 kg brokken duurt 10 minuten 600 kauwbewegingen 

Een paard maakt in het wild ongeveer 40.000 kauwbewegingen 
per dag. In de stal loopt het aantal bewegingen terug tot de helft, 
als het dieet bestaat uit 50 procent krachtvoer en 50 procent 
ruwvoer. 

EEN PRETTIGER 

LEVEN 

JUISTE VOER

DOOR 

HET 

P
 ,,Paarden hebben aanwijsbaar een prettiger leven als ze op de juiste manier 
worden gevoerd. Ze zijn erop gebouwd om zo'n 75 procent van hun tijd, 
dag en nacht, laagwaardig ruwvoer te vergaren. Ook 's nachts, want een 
paard heeft niet zo'n zelfde slaapritme als wij, al wordt dat wel vaak 
gedacht. Een paard hoort van nature bijna constant te knabbelen en 
te kauwen. Daar is zijn hele lichaam en zijn brein op ingesteld. 
Voeding heeft dus een enorme invloed op het gedrag van een paard”, 
zegt gedragswetenschapper Dr. Machteld van Dierendonck” 

Zuurgraad

Kauwen is uiterst belangrijk voor een paard. Het is de enige manier 
voor hem om speeksel aan te maken. Dat heeft hij nodig om de 
zuurgraad van z'n maag mee op peil te houden. Zonder speeksel 
wordt het maagsap zo zuur dat een deel van de maagwand aangetast 
kan raken en er zweren ontstaan. Kauwen is voor een paard ook een 
anti-stress methode. Bovendien vermoeden wetenschappers dat een 
paard niet ophoudt met eten bij een volle maag of na het bereiken van 
een bepaald suikergehalte, maar na een bepaald aantal 
kauwbewegingen te hebben gemaakt. Veel kauwen is dus onlosmakelijk 
verbonden met het gevoel van welbevinden van een paard. En als hij 
geen ruwvoer tot zijn beschikking heeft, gaat hij een andere manier 
zoeken om met zijn mond bezig te zijn, wat tot 'ongewenst' gedrag 
kan leiden. Energiebehoefte
Voor een goede gezondheid is het belangrijk dat het maag-darmkanaal Een recreatiepaard redt zich uitstekend op een dieet van goed ruwvoer 
van een paard altijd enige vulling bevat. Welhaast onbeperkt ruwvoer en wat aanvullende mineralen en vitaminen, bijvoorbeeld in de vorm 
geven is de oplossing, maar voor velen gelijk ook een probleem. Want je van een speciale koek. Sportpaarden, drachtige of melkgevende merries 
wilt natuurlijk geen dik paard. Van Dierendonck: ,,Veel ruwvoer is te en jonge paarden hebben daar niet genoeg aan. Krachtvoer bijgeven is 
rijk van kwaliteit. Voor paarden is langstelig arm ruwvoer beter. Daar zit de oplossing, maar daarmee moet je wel voorzichtig zijn. Zomaar iets 
weinig voedingswaarde in en ze moeten er lang op kauwen. Gedorst geven is niet verstandig. Van Dierendonck: ,,Een paard is er niet voor 
hooi, vogeltjeshooi (dat is geoogst na 15 juli als alle vogelnesten zijn gemaakt om brok te eten, maar ook niet om over hoge hindernissen te 
uitgebroed), stro of takken van niet giftige bomen is prima. Oud, springen of zware dressuuroefeningen mee te doen. Toch doen we dat. 
overjarig hooi kan ook, maar dat moet je wel goed natmaken om Dat kan ook wel, maar gebruik je gezonde verstand. Geef krachtvoer, 
schimmelsporen en stof eruit te spoelen.” maar niet meer dan nodig is en altijd in combinatie met voldoende 

ruwvoer, om zijn maag te beschermen. Een paard ruwvoer onthouden 
is een vorm van dierenmishandeling.” 
Teveel krachtvoer maakt een paard dik. Het kauwt makkelijk weg, dus 
er komt slechts weinig speeksel bij vrij, met risico op een te zure maag. 
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Ruwvoeronderzoek

Het is ook heel goed om ruwvoeronderzoek te laten doen. U weet dan 
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Daarop kunt u uw krachtvoergift afstemmen. Eigenlijk zou het zo 
moeten zijn dat van iedere partij ruwvoer die u voert de analyse bekend 
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toestand van de bodem. Paardenweilanden worden niet of arm bemest 
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snel dik worden, omdat het weinig eiwit 
en energie bevat. 
Zie www.pavo.nl/dailyplus voor meer 
informatie.

KAUWEN IS GEZOND!
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MINERALEN CHECK

HOEVEEL 
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1514



16 17

In de klasse M1 gingen Peter Kissen en de goed bewegende merrie nam haar dochter 
Nominacia er met de kampioensbeker vandoor. Peter komt al Stephanie mee met 
sinds jaar en dag op wedstrijden en evenementen van het AVS. Miabka's zoon Jamil 
Vorig jaar was hij ook kampioen met deze merrie in de klasse L2. ibn Eternity. Ons 

fokproduct Maroud De kampioenen in de klasse M2 paarden waren Renee Palland en 
Najib startte zijn haar zeer goed presterende merrie C.R. Soraya. Deze combinatie 
eerste NK en werd ging met veel rust, vertrouwen, takt en regelmaat door de baan 

wat resulteerde in mooie punten. 2e in de L1 met 
zijn amazone Z1 amazone Getty Ketels had haar merrie Tobarah van de Pakop 
Janine Visser. dit jaar goed voor elkaar en zij ging dan ook met een dikke 

winstpunt en de kampioensbeker naar huis toe. 
Een geslaagd NK met 
nieuwe en oude Ook dit jaar zijn er op het NK weer een paar nieuwe combinaties 
gezichten en vooral gestart, wat ons als Commissie van Gebruik natuurlijk vrolijk 
veel blije gezichten.stemt. Dit NK was ook het debuut van Jean Murillo's dekhengst 

JK Catalyst onder Annelieke Stoop. Nicolaï H kennen wij wel 
al maar hij heeft nu een nieuwe amazone gevonden in Daphne 
Plaisier. Ingrid Geurts zadelde niet haar merrie Miabka maar 

AVS Magazine

Dit jaar waren de voorbereidingen voor het NK Dressuur stressvol, want onze vaste 
accommodatie in Soest liet het enkele weken voor de wedstrijd afweten vanwege een dubbele 
boeking. Wij moesten hals over kop op zoek naar een andere geschikte plek voor ons NK. 

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
2011DRESSUUR 

VEELZIJDIGE 
TREFFEN ELKAAR RENSWOUDE

ARABISCHE VOLBLOEDPAARDEN
WEDEROM IN 

Jaarlijks organiseert het Arabisch Volbloedpaarden Stamboek een wedstrijd die 
het Arabische Volbloedpaard op het lijf geschreven staat. De “Arabissimo” is een 
samengestelde wedstrijd die over de spanne van één weekend een maximum van 
een vijftal disciplines mogelijk aanbiedt.
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Door Marijke Slok Soede De klasses L1 en L2 pony's 
waren samengevoegd Foto's Teun Kubbe
omdat Deyonta 
Leeggangers de enige L2 Gelukkig kon De Treekhoeve in Leusden ons twee rijbakken op 
combinatie was. Hij heeft zand aanbieden plus een grote overdekte 20 x 60 baan voor het 
helaas net geen winst losrijden. Wij moesten de dag wel met wat extra bezoekers delen; 
kunnen rijden, maar nam er was namelijk een open dag voor ponykamp kinderen. Die 
wel de kampioensbekers kinderen hadden een carrousel show in elkaar gedraaid met 
mee naar huis met zijn muziek van de Lion King. Dit zorgde dus wel voor wat rumoer, 
atletische merrie maar gaf de dag ook wel weer een gezellige twist. Bovendien 
sporttopper Sinaï al Rai. hebben alle kinderen met volle teugen kunnen genieten van onze 
Tussen alle drukke prachtige Arabische Volbloeden. Ik trof een paar kids zwijmelend 
bezigheden door werd voor Vestival's stal. Ze waren hem paardensnoepjes aan het 
Vestival gezadeld voor voeren. Met blozende wangetjes vertelden ze dat ze hem zo mooi 
onze deelname. vonden. In een split second dacht ik terug aan mijn eigen jeugd, 
Vestival is in eigendom mijn eigen dromen.
van Arabian Fantasie en  
is nog maar enkele 

Om 10:00 uur mocht na het sein van trouwe ringmeester Teun 
maanden 'dressuurpaard'. 

Kubbe de eerste combinatie van start gaan. Annelieke Stoop beet 
Niet onverdienstelijk, 

de spits af en heeft in totaal met maar liefst drie paarden (dus in 
want hij won met de 

totaal zes proeven) meegedaan. Complimenten voor haar 
hoogste score van de dag 

prestaties en dat terwijl zij ook nog nauwelijks geslapen had 
het kampioenschap in 

omdat haar Arabier Paroeskha net die nacht een merrieveulentje 
de klasse L1. 

op de wereld had heeft gezet. 
De uitslagen zijn al de avond na de wedstrijd on line gezet, 

De L2 werd met overmacht gewonnen door Annelieke Stoop dus ik licht de kampioenen er even tussenuit. Tara den Hartog 
en haar veelzijdige fokproduct Amira Lazize. Beide proeven was in de klasse B de enige jeugdruiter en won daarmee ook 
waren overtuigd en sterk gereden, een terecht kampioenskoppel.het kampioenschap met 
In de M1 klasse voor pony's waren er twee jongedames die streden haar schimmelmerrie 
om de eer. Shannon van den Hoogenband en Gipsy H waren de Diva Kossack. 
kampioenen in deze klasse. Helaas net geen winst voor Shannon Toch wil ik benadrukken 
vanwege een loszittend sperriempje was Gipsy H een beetje dat zij een ware kampioen 
geïrriteerd met rijden. is, want zij heeft zeer hoge 

punten behaald, de op 
één na hoogste punten 
van de dag, proficiat Tara! 

Andrea Maclaine Pont 
won het kampioenschap 
B paarden. Zij reed twee 
hele nette winstpunt-
waardige proeven en 
vormt met Gilvana een 
zeer elegante combinatie.

Door Gideon Reisel punten. De zondag wordt afgesloten met een crossparcours over 
het uitdagende terrein van hippisch centrum de Schalm.
Wij hopen op een enthousiaste deelname alhoewel de Arabissimo Er worden dressuurproeven gereden, de paarden worden door een 
maar 40 combinaties kan herbergen. Stalling is beschikbaar en er jury op rastypische kenmerken in stand, stap en vrijheid 
kan op het terrein gecampeerd worden. Ook staat er op de beoordeeld, er wordt 400 meter rengalop op de renbaan  afgelegd, 
zaterdagavond een gezellige BBQ gepland met ruiters grooms en er wordt gesprongen en gecrossed.
de organisatoren van het evenement.Het terrein wat dit allemaal mogelijk maakt op één locatie is het 
Voor meer informatie ga naar www.avsweb.nl en kijk op de Hippisch Centrum De Schalm waar de familie Boonzaaijer de 
evenementen-agenda van 20/21 augustus 2011. Bezoekers zijn scepter zwaait over een fantastische accommodatie die de ruimte 
welkom, de entree is gratis !biedt voor al deze disciplines.

Deze unieke wedstrijd wordt in 2011 opengesteld 
voor alle combinaties met een KNHS startkaart op 
een Arabisch Volbloedpaard, aantoonbaar met een 
stamboekbewijs. Een lidmaatschap van het Arabische 
Volbloedpaarden Stamboek is dus niet vereist. Deze 
stap is genomen om meer geschikte combinaties aan 
te trekken die wellicht geïnteresseerd zijn om aan 
deze stamboekwedstrijd deel te nemen en hun 
krachten in alle disciplines te meten met de 
gevestigde orde.
Op de zaterdag 20 augustus zal er dressuur gereden 
worden op eigen KNHS niveau, zullen de paarden 
een exterieurbeoordeling krijgen en wordt er 400 m 
in rengalop afgelegd op de renbaan.
Op zondag 21 augustus zal er worden gesprongen 
voor zowel de Arabissimo en optioneel ook tijdens 
een formele KNHS springwedstrijd voor KNHS Tara den Hartog met 

Diva Kossack

Annelieke Stoop en Amira Lazize

Andrea Maclaine Pont en Gilvana

Getty Ketels en 
 Tobarah van de Pakop
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C
Door Claudia Mertens, 
Krista Sterrenburg
Foto’s Josefien Spoelder

Claudia: ’Het was best 
spannend om met mijn 

werd het tijd om te gaan eten.  Afspraak was dat iedereen   iets jonge Sumo zo voor het 
'Hollands' zou nemen. Dat had iedereen dus het was veel, lekker eerst op pad te gaan 
èn Hollands. We hadden een overvloed aan hutspot, zuurkool, maar wat heeft ie zich 
pannenkoeken, poffertjes, hachee, haring en nog meer voorbeeldig gedragen en 
lekkernijen!wat was het een leuk en 
Na de maaltijd hebben we een DVD gekeken van met een leerzaam weekeinde!
duidelijke en heldere uitleg van Beatrice Scheltema. Nooit 
geweten dat de halswervels zo laag zaten...! Na al deze informatie 

Het begon vrijdag na een tijd voor ontspanning en werd het lekker laat met een wijntje, 
lange rit van 160 km hapje en veel, heel veel kletsen.
richting Steenwijk  al 
met een buitenrit. 

De volgende ochtend werden wij, de beginners, weer in twee Er waren al wat groepjes 
groepen verdeeld. De eerste groep waar ik in zat had de fotoshoot gevormd omdat niet 
van Josefien. Dus opmaken van de paarden wat Monica op zich iedereen om 16.00 u 
nam en natuurlijk je mooiste showkleding aan. En wat ziet je aanwezig kon zijn. 
paard er anders uit met een beetje make-up, Sumo was ineens een Het bos grensde aan de 
showpaard!!  (Afijn, niet alleen paarden zien er beter uit met manege.  Manege 
make-up.....)Eehzerwold, een grote 
Na de fotoshoot was het ruime accommodatie met grote goed opgestrooide boxen voor de 
tijd voor de trailclinic met paarden, twee binnenbakken, diverse spuitplaatsen en natuurlijk 
Anja Diephout. Het was in een gezellige kantine inclusief professionele keuken waar wij 
de binnenmanege nogal gebruik van mochten maken. Een kort stapritje stond op de 
rumoerig wat mij vooral planning samen met Malu op Kalief en Paulette met Fabanco. 
wat afleidde maar Sumo Sumo kwam net uit de trailer en had de reis nog een beetje in zijn 
bleef geconcentreerd en benen èn al die nieuwe indrukken maakte dat ik het nog een 
heb ik heerlijk gereden. beetje griezelig vond om er direct op te stappen; dus eerst een 
Ik heb zelfs wat uit het trail stukje naast hem gelopen en toen we dieper in het bos waren een 
parcours kunnen oefenen boomstronk opgezocht om op te stijgen. Wat was het toch een fijn 
en wat een handige tip van gevoel om op mijn grote jonge reus zo door het bos te stappen!! 
Anja om je hand laag te houden zodat je paard weet dat  het 
commando is van stilstaan en rust. Als je dat consequent volhoudt Na deze geweldige bosrit was iedereen inmiddels gearriveerd en 
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ENDURANCE TRAININGSDAG

DAWRA WEEKEND

Op 4 september a.s. organiseert de AVS-endurancecommissie 
een trainingsdag met Marly van Ditzhuyzen voor leden en 
niet-leden met een Arabisch Volbloed op Camping Boszicht in 
Laag-Soeren.

In het jubileumjaar is de traditie geboren: 
een DAWRA weekend! Arabieren- en 
westernliefhebbers bij elkaar voor een 
weekend clinics, ritten en bijpraten over 
uiteraard: Western Arabieren! 
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H
Het programma ziet er als volgt uit: Trainingsrit
Vanaf 10 uur Ontvangst met koffie of thee. 's Middags rijden we een 

trainingsrit door het Natio-10.30 uur Theorie over trainen
naal Park Veluwezoom, een 12.30 uur Lunch
van de mooiste en grootste 13.30 uur Paarden klaarmaken voor een rit
aaneengesloten natuur-14.00 uur Vertrek te paard voor een rit door het 
gebieden van Europa en het Nationaal Park Veluwezoom
trainingsgebied van Marly.

rond 17.00 uur Terug op camping Boszicht en na een kop 
thee of anderszins gaat iedereen zijns weegs 

Accommodatie
Je kunt je paard stallen of in 

Theorie
een paddock/weitje te zetten 

De ochtend besteden op de camping. Het is ook mogelijk er een lang weekeinde van 
we aandacht aan het te maken. Je bent dan van harte welkom op de camping.
hoe, wanneer, 
hoeveel, tempo en 

Aanmeldenopbouw van de 
Voor de trainingsdag opgeven bij Marly van Ditzhuyzen: training. Tijdens 
info@de-eenhoorn.com Voor de trainingsdag geldt een min. deze ochtend bestaat 
aantal van 4 personen en een max. van 10. Als er meer de mogelijkheid om 
aanmeldingen zijn organiseren we gewoon een 2e dag.vragen te stellen en 

de problemen 
te bespreken die je Adres en overnachten
bij je trainingen Camping Boszicht, Priesnitzlaan 4, 6957 DE  Laag-Soeren
tegenkomt. tel 0313-420435, website: www.campingboszicht.nl, e-mail: 
Marly van info@campingboszicht.nl. Als je er een lang weekeinde van wil 
Ditzhuyzen zal deze maken neem dan contact op met de camping. Benno Liefstingh 
training geven. zal jullie met plezier ontvangen. Een begeleide buitenrit in de 
Zij  is zelf een zeer omgeving is mogelijk.
ervaren endurance-
ruiter en heeft met Kosten
meerdere paarden Kosten voor deze training zijn: € 7,50 (incl. weidegang overdag) 

vele malen deelgenomen aan klasse 4 en 160 km-ritten. Wil je een stalletje huren neem dan contact op met de camping.

Claudia en Sumo

Helene met CA Carita en Michelle met La Margneta Aura 
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duidelijk uit en dat  met een flinke dosis humor maakte 
deze clinic meer dan de moeite waard. Je zag direct 
resultaat bij de combinaties. Wat een enthousiasme die 
man en wat heeft ie een passie met paarden en de sport, 
leuk en ontzettend leerzaam om daar les van te hebben. 
Ook ik kreeg een weer een aanwijzing waar ik voor de 
rest met mijn rij-carrière met Sumo wat aan zal hebben; 
niet in een grijs gebied je hulp geven maar duidelijk zijn 
zonder grof te worden! dan kun je te allen tijde 

Na de clinic kwam hèt moment van het weekend voor mij; samen je paard in een rust 
met Monica op Ero zijn Sumo en ik een bosritje gaan maken. positie plaatsen en dat is 
Lekker met onze twee puppy paarden met lang teugeltje een uur niet alleen handig voor 
door het bos geslenterd, wat een fijne ervaring en èèn om nooit een trail parcours!
meer te vergeten! Om 16.00 u was het weekend weer ten einde en 's Middags waren de 
na een groepsfoto tijd om afscheid van elkaar te nemen. gevorderden aan de 

beurt met de clinic van 
Maar wat was het Eron Dampier was heel 
voor mij een interessant voor ons 
speciaal weekend; toeschouwers om te zien 
pas drie weken hoe deze Amerikaanse haar manier van rijden en trainen 
geleden na angst overbracht op onze voorbeelden!
van mij kant de rij 
knop weer 's Avonds natuurlijk de gezellige barbecue met daarvoor speciaal 
gevonden te ingehuurde barbecue held Herman waardoor het vlees nòg veel 
hebben met Sumo, beter smaakte. Het was weer veel èn lekker en zoals ieder jaar weer 
was dit zo een een overvloed aan de heerlijke salades van Angela!
grote stap in de Na de barbecue arriveerde Jan Pieter Koopman al met zijn camper. 
goede richting en Jan Pieter verzorgde de clinics voor de zondag. Wat een gepassio-
kunnen we met deze ervaringen lekker doortrainen en starten op neerde paardenjongeman is hij; zodra hij uit zijn camper stapte 
de AVS Western Riding Cup op 21 augustus in Zeist. Ik heb er nu begon hij al les te geven en hebben wij tot in de late uurtjes al heel 
al zin!“ veel tips en ervaringen met hem kunnen delen.

Na een kort nachtje begon de zondag al om 10 uur 
met de clinic van Jan Pieter. Hij liet ons om de 
beurt rijden en zo konden we ook van elkaar leren. 
Hij legt zijn “simpele” systeem heel luid en 

Krista: ’Het DAWRA Weekend is altijd erg geslaagd, met 
elkaar op een locatie, gezellig eens kunnen bijpraten - want 
daar kom je op een wedstrijd gewoon niet aan toe. En 
daarnaast natuurlijk fijn met je paard aan de slag, tussen 
andere Arabierenliefhebbers. Het stond me fraai, maar ik 
had deze keer zelf geen Volbloed Arabier bij me, maar deze 
doet er qua attitude en lenigheid absoluut niet voor onder: 
Bluebird Eclipse, een 8-jarige Morgan Horse hengst.

Op zaterdag werd begonnen met twee trailclinics. De animo 
was zo groot, dat de beginnersgroepen gesplitst moesten 
worden. Wat ontzettend fijn om dit te zien! Anja gaf heel 
prettig les, je zag iedereen op een kalme manier aan de slag 
zijn met de hindernissen. Ideale benaderingswijze, ook voor 
jonge paarden. In de middag mochten we met de 
gevorderden aan de slag met Eron Dampier. 
Deze Amerikaanse woont tegenwoordig in België en geeft 
heel gedreven en zeer gedetailleerd les. Zeer technisch, maar 
duidelijk te volgen was haar punt van deze dag: ’lope is the 
moneymaker!’ Oftewel: alle aandacht ging uit naar het verbeteren 
van de pleasuregalop. Na een uiteenzetting over drive-legs, balance 
legs etc. werden we aan de slag gezet met pittig buigoefeningen 
voor onze paarden. Zeer belangrijk: heupcontrole! Dus daar 
gingen we, paarden keurig in frame, op eigen benen. Ging dit 
verkeerd: oefening voor de heup, waardoor je direct de balance-

legs trainde. Machtig 
interessant om te 
volgen, de clinic was 
dan ook veel te snel 
naar mijn zin 
voorbij. Ik had nog 
wel uren de clinic 
kunnen volhouden!

Heel speciaal vind ik de foto’s van Josefien Spoelder geworden. 
Om even de zinnen Zeker de modelfoto’s, waar de paarden en ruiters fraai opgemaakt 

op wat anders te zetten zijn we daarna even het bos in gegaan - en in hun mooiste showkleding ten tonele verschenen. In 
heerlijk draven over de paden, die mooie kruloortjes voor je combinatie met het prachtige weer zijn er echt ’Amerikaanse’ 
gespitst! beelden ontstaan, vooral die van Eva en Romanza, Claudia en 

Sumo en Monica met Erogon mogen er zijn, en deze laatste: wat 
Zondag gaf Jan Pieter Koopman alle clinics, weer twee  voor de een prachtige combinatie vormen zij samen!
beginners (Horsemanship) en één voor de gevorderden (Western 
Riding). Zijn enthousiasme is ongekend, uur na uur heeft hij les Mede DAWRA-leden, dankjulliewel weer voor dit fijne weekend!
staan geven - en ieder kon op zijn volle aandacht rekenen. Mijn 
complimenten daarvoor! Bluebird Eclipse had het fenomeen 
changeren nog maar net onder controle... dus dit was natuurlijk 
extra tof om te doen! Zeker in zo’n clinic kun je nog eens goed 
zien hoe een correct changement behoort te gaan, wat je als 
training/correctie kunt doen als de achterhand te langzaam is of 
wanneer er te weinig sprong is. De saamhorigheid tussen de 
amazones was ook groot, zeker als er even stevig gewerkt moest 
worden om een soepel gesprongen changement te verkrijgen, was 
er een groot applaus als het lukte!

Het was echt een prachtig weekend, we troffen het met het weer, 
hebben lekker buiten kunnen zitten en ook nog veel buiten 
kunnen rijden. De paarden onderling, dat ging ook gewoon 
makkelijk en goed. Zouden sommigen elkaar al herkennen? 
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Eva en haar Romanza RZA
Krista met Bluebird Eclipse (Morgan Horse) en Anja met Nepass

Geerte met Its a Kind of Magic (NRPS)

Evelien met Nasedo
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Malu en Kalief

Marja en Shadan
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Op zaterdag werd begonnen met twee trailclinics. De animo 
was zo groot, dat de beginnersgroepen gesplitst moesten 
worden. Wat ontzettend fijn om dit te zien! Anja gaf heel 
prettig les, je zag iedereen op een kalme manier aan de slag 
zijn met de hindernissen. Ideale benaderingswijze, ook voor 
jonge paarden. In de middag mochten we met de 
gevorderden aan de slag met Eron Dampier. 
Deze Amerikaanse woont tegenwoordig in België en geeft 
heel gedreven en zeer gedetailleerd les. Zeer technisch, maar 
duidelijk te volgen was haar punt van deze dag: ’lope is the 
moneymaker!’ Oftewel: alle aandacht ging uit naar het verbeteren 
van de pleasuregalop. Na een uiteenzetting over drive-legs, balance 
legs etc. werden we aan de slag gezet met pittig buigoefeningen 
voor onze paarden. Zeer belangrijk: heupcontrole! Dus daar 
gingen we, paarden keurig in frame, op eigen benen. Ging dit 
verkeerd: oefening voor de heup, waardoor je direct de balance-

legs trainde. Machtig 
interessant om te 
volgen, de clinic was 
dan ook veel te snel 
naar mijn zin 
voorbij. Ik had nog 
wel uren de clinic 
kunnen volhouden!

Heel speciaal vind ik de foto’s van Josefien Spoelder geworden. 
Om even de zinnen Zeker de modelfoto’s, waar de paarden en ruiters fraai opgemaakt 

op wat anders te zetten zijn we daarna even het bos in gegaan - en in hun mooiste showkleding ten tonele verschenen. In 
heerlijk draven over de paden, die mooie kruloortjes voor je combinatie met het prachtige weer zijn er echt ’Amerikaanse’ 
gespitst! beelden ontstaan, vooral die van Eva en Romanza, Claudia en 

Sumo en Monica met Erogon mogen er zijn, en deze laatste: wat 
Zondag gaf Jan Pieter Koopman alle clinics, weer twee  voor de een prachtige combinatie vormen zij samen!
beginners (Horsemanship) en één voor de gevorderden (Western 
Riding). Zijn enthousiasme is ongekend, uur na uur heeft hij les Mede DAWRA-leden, dankjulliewel weer voor dit fijne weekend!
staan geven - en ieder kon op zijn volle aandacht rekenen. Mijn 
complimenten daarvoor! Bluebird Eclipse had het fenomeen 
changeren nog maar net onder controle... dus dit was natuurlijk 
extra tof om te doen! Zeker in zo’n clinic kun je nog eens goed 
zien hoe een correct changement behoort te gaan, wat je als 
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amazones was ook groot, zeker als er even stevig gewerkt moest 
worden om een soepel gesprongen changement te verkrijgen, was 
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hebben lekker buiten kunnen zitten en ook nog veel buiten 
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T
Door Toto Modderman Ze heeft een goedgevormde lange hals, die past bij het nog erg 
Foto’s Jan Kan ranke lichaam. Het lichaam is vrij lang en moet nog uit zwaren. 

Ook toont zij nu nog een licht overbouwd zijn, het is duidelijk 
Tijdens de Amateurkeuring werd ook de eerste premiekeuring dat deze merrie nog in de groei is. Het pijpbeen van het 
voor hengsten en merries georganiseerd door het AVS. voorbeen is wat lang met een iets weke kootstand, 
Door allerlei omstandigheden was de datum voor deze het achterbeen is vrij correct, maar mist nog bespiering.
keuring vroeger dan ooit, gelukkig werkte het vroege en De stap is ruim, krachtig en taktmatig, de draf is ruim, 
zachte voorjaar mee, waardoor vrijwel alle paarden al in dragend met veel takt. Tweede premie met 390 punten.
een mooi zomerkleed verschenen.
Zeven paarden werden ter keuring aangeboden; vier merries, Thirsa Corvus, bruine 
twee hengsten en een ruin; drie paarden werden niet merrie, geboren 1996, 
premiewaardig bevonden. v.Saoud van Jonker uit 

Poteha v.Mohayed.
Geprimeerde paarden Fokker: E.J. Kraai te 
E.M. Pinacolada, schimmelmerrie, geboren 2005, v. Exotic Wedde. Eig.: M. 
uit Pepreska v.Ekstern Bosch te Rotterdam
Fokker: B. v.d. Putte, Belgie Thirsa Corvus heeft 
Eig.: Mevr. Clarissa A. Schutte te Dordrecht. voldoende Arabisch 
Pinacolada werd in een mooie conditie voorgebracht, heeft type en toont voor 
een goede Arabische uitstraling maar is wat klein en fijn. haar leeftijd goed 
Ze heeft een sprekend goed hoofd en een bijzonder fraaie hals, droog beenwerk. Het 
met een goede diepe borst en sterke ruglijn, het kruis is helaas hoofd is voldoende 
behoorlijk kort met een wat lage staartinplant. De pijpen zijn met een groot oog, de hals heeft voldoende lengte, doch komt 
erg fijn, maar het beenwerk is wel hard en droog en correct. iets laag uit de borst en neigt daardoor naar onderhals. Het 
De hoeven zijn klein en smal, de rechter voorhoef toont een lichaam is diep met een lange ietwat steile schouder, de rug is 
gebroken voetas. De stap is kort, maar correct, de draf is ruim wat lang en licht gezonken (leeftijd), het kruis is vrij kort en 
voldoende. Tweede premie met 376 punten. licht dalend. De bespiering van de achterhand is sterk met een 

lange broekspier. Het voorbeen toont een afwijkende as en 
Pshyfa, bruine steile kootstanden, het achterbeen daarentegen is sterk en  
merrie, geboren correct. De stap is ruim en correct, de draf is dragend, ruim en 
2008, v.Psytadel correct. Derde premie met 366 punten.
uit Sifra v.Bora
Fokker/Eig.: Habib's Amir, bruine ruin, geboren 2007, v.Padesh uit 
J.M.C. v.d. G.B. Habibi v.Inshallah's Fayoum.Fokker: B. Morees te 
Hoogenband- Amsterdam. Eig.: S.D. Mollers te Almere.
Dingjan te Habib's Amir is een elegante typische Arabische ruin, die 
Hyppolytushoef. beloftes inhoudt als rijpaard. Hij werd in een topconditie 
Deze driejarige voorgebracht. Het front is fraai waarbij de lange goed 
merrie deed gevormde hals direct in het oog springt.
nog erg jeugdig De romp is sterk met een goed ontwikkeld schoft en goed 
aan en moet schouderpartij  de lendenpartij moet sterker bespierd worden, 
nog uitgroeien, het paard werkt nog niet. Het beenwerk toont voldoende 

zij toont echter wel een goed Arabisch type. Ze heeft een kwaliteit, de stap is ruim en taktmatig, de draf is dragend, 
sprekend Arabisch hoofd met een groot oog en een mooi correct, ruim en taktmatig.
fijne snuit. Eerste premie: 403 punten.

A

Een voorbij waaiend boterhamzakje, kinderwagens, een toeterende auto, spelende kinderen 
en een blaffende hond zijn allemaal dagelijkse gebeurtenissen die in de geest van veel paarden 
een levensbedreigende situatie vormen. Schrik- en paniekaanvallen zijn  het gevolg. 
Gedragingen van het paard waar de eigenaar niets aan kan doen, maar die toch grote schades 
kunnen veroorzaken.

PRAKTIJK: AANSPRAKELIJKHEID bevestigd door de Hoge Raad in zijn arrest van 1 april 2011.  manegeruiter en onderlinge afspraken. De aansprakelijkheid kan 
In deze kwestie kreeg een jong meisje op de manege een trap in daardoor  van geval tot geval verschillen. Het leerstuk van de 
haar gezicht van een paard dat aldaar beleerd werd. De Hoge Raad aansprakelijkheid kan daarom zeer complex zijn, waarbij verdeling 
oordeelde dat een beleringsactiviteit hoort bij de uitoefening van van de aansprakelijkheid ook tot de mogelijkheden behoort. 
het bedrijf van een manege. De manege is aansprakelijk.

mr. A.J. (Anja) Roos
De zojuist besproken aansprakelijkheden omvatten een aantal Omny de Vries Advocaten
eenvoudigere gevallen. In de praktijk is het veelal niet zo Gespecialiseerd in:
eenvoudig en zullen diverse omstandigheden en factoren een rol - Hippisch en agrarisch recht
spelen. Hierbij kan gedacht worden aan een onveilige omgeving, - Bestuursrecht/Ruimtelijke ordening
een fout van de trainer of de risicoaanvaarding van een - Arbeidsrecht

AVS Magazine AVS Magazine

2322

WIE IS 
VOOR 

AANSPRAKELIJK 
GEDRAGINGEN VAN UW PAARD?

PREMIEKEURING BUNSCHOTEN

A
Aansprakelijkheid voor de bezitter zijn hoofd ook maar overwegen om zijn paard beschikbaar te 
Iedere paardenbezitter probeert ongelukken te voorkomen, maar stellen. De eigenaren die hun paard wel beschikbaar hebben 
paarden zijn en blijven levende wezens die kunnen schrikken, gesteld kan ik gerust stellen: u bent niet zonder meer aansprakelijk 
vluchten en ander onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen. voor de schade die uw paard heeft veroorzaakt!
Menig paard is wel eens losgebroken en in paniek of uit pure De aansprakelijkheid komt in deze gevallen bij de manegehouder 
nieuwsgierigheid het dorp in of een parkeerterrein opgerend. te liggen. De manegehouder laat zijn klanten tegen betaling aan 
Over het algemeen lopen deze escapades met een sisser af, maar de lessen deelnemen en dient daarbij zorg te dragen voor de 
het kan natuurlijk voorkomen dat het paard bij zijn uitstapje iets materialen en dus ook voor de paarden. De manegehouder zet uw 
of iemand schade berokkent. paard in, in de uitoefening van zijn bedrijf. De manegeklant sluit 
Volgens het Nederlandse recht is de bezitter van een dier een lesovereenkomst met de manegehouder, waar u verder volledig 
aansprakelijk voor de schade die dit dier aanricht. De wet gaat buiten blijft. Veelal zal de manegeklant er geen enkele weet van 
hierbij uit van een risicoaansprakelijkheid. Dit betekent dat alle hebben dat hij of zij op een particulier paard zit. Kortom, 
gedragingen van een dier aan de bezitter worden toegerekend. uw paard wordt in feite als een bedrijfsmiddel ingezet.
Voor de aansprakelijkheid is  niet vereist dat u een zekere controle 
over het dier had en/of het dier feitelijk in uw macht had. Als uw Gebruik in de uitoefening van een bedrijf
paard schrikt en vervolgens op holgeslagen door de plaatselijke Dat er sprake is van gebruik in de uitoefening van een bedrijf is van 
dorpsstraat dendert, bent u als bezitter aansprakelijk voor de groot belang. Uit de wet vloeit namelijk voort dat degene die een 
schade die het paard daarbij veroorzaakt. Hierbij is het niet van dier gebruikt in de uitoefening van een bedrijf in de plaats treedt 
belang dat u de schade niet kon verhinderen. Voor deze eigen van degene die normaal gesproken aansprakelijk is voor de schade 
energie en het ontoerekenbare aspect van een paard bent u dus die het dier veroorzaakt. Met andere woorden, de manegehouder 
risico-aansprakelijk ook al valt u zelf niets te verwijten. stapt in de schoenen van de bezitter van het paard, uw schoenen 

dus. De manegehouder is dus aansprakelijk voor de schade die 
Het uitgeleende paard uw paard tijdens de les veroorzaakt. Een eventuele wettelijke 
Maar hoe zit het nu met de aansprakelijkheid indien u om aansprakelijkheid hoeft dus geen beletsel te vormen bij 
de stallingkosten te drukken uw paard beschikbaar stelt aan de de afweging of u uw paard gezien het financiële voordeel 
manegehouder? Het komt toch met enige regelmaat voor dat beschikbaar gaat stellen aan de manegehouder. De wet houdt 
een paard van een particuliere eigenaar ingezet wordt bij de u bij eventuele schade uit de wind.
manegelessen. Ter compensatie ontvangt de eigenaar van het 
paard veelal een korting op de stallingkosten. Paard in training
De ruiters die deelnemen aan deze lessen zijn over het algemeen Bij het beleren, het keuringsklaar maken of anderszins trainen van 
onervaren en dikwijls onhandig. De meeste paardenmensen onder een paard, komt het veelal voor dat een paard ergens anders gestald 
ons hebben een dergelijke les wel eens gade geslagen; minimaal wordt. Gedurende de periode waarbij het paard beleerd of 
zeven paarden in een kleine bak, ruiters die volledig het overzicht getraind wordt, komt het op de stal van de 'trainer' te staan. 
kwijt zijn en als klap op de vuurpijl is er altijd wel een paard dat Tijdens deze logeerpartij kan uw paard natuurlijk ook schade 
het helemaal gehad heeft en besluit om met ruiter en al tegen de berokkenen. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid? U heeft 
verkeersstroom in te gaan rijden. Eén of meerdere valpartijen op dat moment namelijk geen toezicht op het paard en zal er op 
zullen niet uitblijven. Het een en ander is bij een goede afloop in moeten vertrouwen dat de trainer de nodige zorgvuldigheid en 
de meeste gevallen buitengewoon kostelijk en vermakelijk om voorzichtigheid in acht neemt. Veelal heeft u een professional 
te aanschouwen. Helaas is het niet iedereen gegund om na het ingeschakeld vanwege zijn of haar deskundigheid. Maar deze 
simpelweg afkloppen van de kleren de les te hervatten. Wat nu deskundigheid is uiteraard geen garantie dat uw paard geen schade 
als de ruiter bij de val letsel oploopt? Het kan zomaar uw paard zal veroorzaken. Uit de rechtspraak blijkt dat bij het extern laten 
geweest zijn die de veroorzaker is van het geheel. Bent u dan trainen van een paard, het bedrijf welke u hiervoor heeft 
aansprakelijk voor de schade die de ruiter opgelopen heeft? U kon ingeschakeld aansprakelijk is voor de schade die uw paard 
er immers niets aan doen, u zat er zelf niet op en u was ook niet gedurende die periode veroorzaakt. Deze aansprakelijkheid is 
degene die in de bak de aanwijzingen gaf. U heeft enkel en alleen net als bij de aansprakelijkheid bij het uitgeleende paard gebaseerd 
uw paard beschikbaar gesteld in ruil voor stallingkosten. Indien de op het feit dat er sprake is van gebruik in de uitoefening van een 
eigenaar hier aansprakelijk is, zal menig bezitter met geen haar op bedrijf, ex artikel 6:181 lid 1 BW. Dit is onlangs nog eens 
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ons hebben een dergelijke les wel eens gade geslagen; minimaal wordt. Gedurende de periode waarbij het paard beleerd of 
zeven paarden in een kleine bak, ruiters die volledig het overzicht getraind wordt, komt het op de stal van de 'trainer' te staan. 
kwijt zijn en als klap op de vuurpijl is er altijd wel een paard dat Tijdens deze logeerpartij kan uw paard natuurlijk ook schade 
het helemaal gehad heeft en besluit om met ruiter en al tegen de berokkenen. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid? U heeft 
verkeersstroom in te gaan rijden. Eén of meerdere valpartijen op dat moment namelijk geen toezicht op het paard en zal er op 
zullen niet uitblijven. Het een en ander is bij een goede afloop in moeten vertrouwen dat de trainer de nodige zorgvuldigheid en 
de meeste gevallen buitengewoon kostelijk en vermakelijk om voorzichtigheid in acht neemt. Veelal heeft u een professional 
te aanschouwen. Helaas is het niet iedereen gegund om na het ingeschakeld vanwege zijn of haar deskundigheid. Maar deze 
simpelweg afkloppen van de kleren de les te hervatten. Wat nu deskundigheid is uiteraard geen garantie dat uw paard geen schade 
als de ruiter bij de val letsel oploopt? Het kan zomaar uw paard zal veroorzaken. Uit de rechtspraak blijkt dat bij het extern laten 
geweest zijn die de veroorzaker is van het geheel. Bent u dan trainen van een paard, het bedrijf welke u hiervoor heeft 
aansprakelijk voor de schade die de ruiter opgelopen heeft? U kon ingeschakeld aansprakelijk is voor de schade die uw paard 
er immers niets aan doen, u zat er zelf niet op en u was ook niet gedurende die periode veroorzaakt. Deze aansprakelijkheid is 
degene die in de bak de aanwijzingen gaf. U heeft enkel en alleen net als bij de aansprakelijkheid bij het uitgeleende paard gebaseerd 
uw paard beschikbaar gesteld in ruil voor stallingkosten. Indien de op het feit dat er sprake is van gebruik in de uitoefening van een 
eigenaar hier aansprakelijk is, zal menig bezitter met geen haar op bedrijf, ex artikel 6:181 lid 1 BW. Dit is onlangs nog eens 
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Het vorige overzicht was tot half april, de Nederlandse endurance ruiters hadden even 
twee weekjes vrij. Mei begint meteen goed met een spannende buitenlandse wedstrijd 
in Mont le Soie (België), een wedstrijd in Hongarije (Babolna) en in Nederland de 
wedstrijd in Ommen.

Door Esther Groen 4e plaats. Direct erachteraan kwam Vamena (Menes x Veranda 
(v.Naftalin) van Eelke van Drunen op een 5e plaats. Nienke Klomp 
met Nikita Fantasia (Stalone x Amurath Kateefa (v.Abrahim) kwam Mont le Soie is een pittige wedstrijd vroeg in het seizoen. Dus een 
op een 8e plaats. De klasse 2 had twee afstanden: 53 km en 70 km. goede voorbereiding is cruciaal. De Nederlandse combinaties 
Beste Arabier op de 53 km was van Tineke Hogendijk, zij reed startten op verschillende afstanden. De 100 km CEI* rit was 
Khayr (Bas Safari x AF Shanaya (v.Sha Lazio) naar de 5e plaats met succesvol voor Helene Baaijen met Karel, zijn officiële naam is 
13,5 km/uur. Monique Rensen en Daway (Tabak x Djevoesjka Nib Karashkan Star (Sheikan Star x Agar's Haracha Star (v.Agar's 
(v.Neon)  kwamen op de 12e plaats met 10,7 km/uur. Op de 70 km Habi). Op de 120 km waren meer Nederlanders met een Arabisch 
deden de zusjes de Boer goede zaken, op de 1e en 2e plaats kwamen Volbloed aan de start verschenen en omdat het mogelijk was om 
Caro en oudere zus Yara met Raiyah (Nizjni x Kristy) en Sumaya G op twee dagen 120 km te starten waren er twee klassementen.  
(Monitor x Sand by Themenes), nog een Giesbers fokproduct De meeste startten op 30 april, beste Nederlander was Theo 
bezette de 4e plaats: Fortuna G (v.Darike).  De klasse 3 over 100 km Heldens met zijn fijne Arabier D-Prodigy (Primo x Dolce Vita 
werd gewonnen door de enige Arabische Volbloed die meedeed: (v.Gil) met 15,11 km/uur. Hij reed samen met de gelegenheids-
Wazir (v. Markema) van Tineke Brouwer legde deze afstand in combinatie Dimitria Coljee met Pachinco (Nard x  Penzjina 
13,7 km/uur af. Er was ook een klasse 4 over 126 km uitgeschreven, (v.Niznji). Barbara Peterse die de eigenaar en ruiter van Pachinco 
maar hier kwamen geen van de deelnemers aan de finish.is, was namelijk hoogzwanger ten tijde van deze wedstrijd. Jeanne 

Linnewever en Riki's Macho Man (Drug x Skalica (v.Peleng) Op 22 mei deed een groepje Nederlanders mee met een kleine 
kwamen er vlak achteraan met een 4e plaats en 15,03 km/uur. internationale wedstrijd in Etalle (België), naast de standaard 
Op 1 mei reed Carmen Römer de Duits gefokte Gitana 220 nationale afstanden (t/m 80 km ) werd hier ook een 100 km CEI* 
(v.Elart) naar een mooie 7e plaats met een snelheid van 14,06 wedstrijd verreden.  Een mooie plek voor jonge combinaties om 
km/uur, fijne revanche voor de dag ervoor waar haar NRPS-er hun eerste internationale kwalificatie te verkrijgen. Nieuwe 
Luna G  bij de finish werd afgekeurd. Op de 160 km in Mont le combinatie Carmen Römer deed het goed met Indigo 132 
Soie kwam Jannet van Wijk van start. Haar 2e 160 rit in drie (Senador x Shams Isis), zij reden naar de 2e plaats met 
weken en uiteraard met een anders paard. Ook deze rit werd zeer 14,7 km/uur. 4e Werd Esther Groen met Moragh Akhdhar 
goed afgesloten en Zaira Star (Agar's Habi x Pasch Hianca (Mendoza's Moreno x Agar's Haracha Star (v.Agar's Habi), zij 
(v.Pasch Bianco) tikte haar 3e 160-er af met 13,8 km/uur. reden 13,71 km/uur. Op de 8e plaast eindigde  de in de Eifel 

woonachtige Lisette van Druenen met Escapade El Nadeem In Babolna (Hongarije) kwam Marly van Ditzhuyzen aan de start 
(RH Menushkin x Bint Maheera) met 13 km/uur.met Czarownica LB (Afganistan x Czorna (v.Wirzow), nog steeds 

maar half hersteld van netelroos maar toch de 2e 160-er dit jaar Op 28 mei werd in Compiegne (Frankrijk)oa  een 100 km 
voor haar uitgereden! Zij werden 7e met een gemiddelde snelheid wedstrijd verreden, de jonge Nederlandse Liselore van Zetten 
van 13,7 km/uur. deed mee met Kain (Sheikan Star x Hamasa Fasiha (v.Farag), een 

paard in eigendom van Helene Baaijen. Zij reden naar een hele In Nederland werd op datzelfde moment ook endurance gereden, 
nette 8e plaats met een snelheid van 18, 84 km/uur!zij het op iets kortere afstanden. In Ommen werd de mogelijkheid 

gegeven om 35 en 55 km te rijden. De wedstrijd zat vol, dus dat is Sommigen vinden het de mooiste wedstrijd van Nederland, in 
altijd mooi. Op de 35 km was de beste Arabier Vamena (Menes x ieder geval is het de enige wedstrijd in NL met een flink hoogte 
Veranda (v.Naftalin) van Eelke van Drunen op een 6e plaats. Op verschil: Dutch Mountains Endurance in Banholt was dit jaar op 
de 10e plaats kwam Marielle Dekker met ND' s Matrix (Mat x 28 mei. Er werden vijf afstanden verreden: 26, 53, 62, 88 en dit 
Amerika (v.Madiar). Op de 55 km was de beste Arabier op een 2e jaar voor het eerst 124 km. In de klasse 1 was de beste Arabische 
plaats te vinden: Jovanni (of Gerda's Joy) (Chantal`s Alcazar x Volbloed JNT Callista (Kais x Mykibra (v.Bora) op een 3e plaats, 
Anjelka (v.Alegro ). Op de 6e plaats kwamen Virginie van Voorst vlak daarna kwam Rahanoeka Star (Sihanouk x Rachanie 
tot Voorst met haar Polydor (Kaleb SA x Pandorea (v.Pandaz). (v.Purpur) met ruiter Anouk Nijssen en op de 9e plaats volgde 

Yannick Radelmakers met Agar's Shugran (Grand Duc x Agar's Op 13 en 14 mei werd in Leersum een 1- en een 2-daagse 
Mabsut (v.Purpur). In de klasse 2 62 km kwamen geen endurance wedstrijd verreden over verschillende afstanden. 
Nederlandse Arabieren in de eindlijst, in de 50 km werd de beste Het was een pittige wedstrijd met vooral in het tweedaagse 
Arabier op de 3e plaats Moniet el Barrad (v.IBN Barada) met segment was een redelijke uitval bij het overigens vrij kleine 
14,26 km/uur, Desiree Hanen werd 5e met Kascheera DA deelnemers-veld. In de klasse 2 (2 x 35 km) waren geen Arabische 
(Khajura-San x Scheera DA (v.Plakat)) met 12,31 km/uur, Volbloeden in de uitslag, de klasse 3 (2 x 53 km) had als winnaar 
op de 6e plaats kwam Marie Danielsson met haar Nekst Djilan Boelen met Lightning Rose QA (Aurilla Gold x Naomi 
(Ekstern x Necessa (v.Pers). Rose (v.Taqah). Op de 4e plaats kwamen Susan de Boer-Sap en 

Lancelot (v.Elton). Winnaar van de klasse 4 (2 x 70 km) waren De klasse 3 over 88 km had als nr 1 t/m 3 Arabische Volbloeden. 
Dominique Kolling en haar Cortez Libertad (Louro x CA Joya Nr 1 werd Desert Rose Numir (Mir Khan x Numeri (v.Negasymi) 
(v.CA Furioso). van Chantal Doorn, dit paard was vorig jaar nog ernstig ziek met 

maagklachten en maakt een mooie comeback! Op de 2e plaats Op de eendaagse wedstrijd was over 5 afstanden, de klasse 1 was 
kwamen Yvonne Overes en haar paard Barq Madjied Star (Agar's over 35 km en de beste Arabier op deze afstand was King of Road 
Habi x Nusada (v.Tombent des Neiges) en op de 3e plaats Julliete Grand Duc x NDS Khabale (v.Naik)van Annika Bleeker op een 
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Lam met AB Salina (Marwan x Speedy V Kossack)3e, de 4e plaats 
in deze afstand was voor Tineke Brouwen met Wazir (v.Markema).
Op de 160 km was de snelste Nederlander Yvonne van der Velde 
met Joy Escobar (Kais x Shimala), zij wonnen de Fasna Trail EN 
het Nederlands Kampioenschap, op de 6e plaats kwam een nieuwe 
combinatie: Suzanne Pen met Depozit (Parusnik x Djemma) 
en in het begin voorop, maar afgezakt en toch knap uitgereden 
op de 7e plaats kwamen Angela Jonkman en Bayan Bin Bora 
(BKA IL Nero x Bora).

Door Yvonne van der Velde

Er blinkt heel wat
Jawel, de 2e Nederlands gouden plak is binnen gehaald. De 
resultaten even op een rij sinds het bestaan van het Nederlands 
Kampioenschap in 2002.
- 2 x goud met Cherain (2007) en JOY Escobar (Kais/Shimala) 

(2011)
- 2 x zilver met Roos (2002) en Beatle (2004)
- 2 x brons beide met Roos (2003 + 2005)
In 2006 won Roos de 100 km op het NK, in 2008 + 2009 mocht 
het op het allerlaatste moment op de 160 km bij Esco niet lukken 
en in 2010 werd het NK niet georganiseerd.  Al met al een lijstje 
die aantoont dat wij graag vooraan staan en waar we heel erg trots 
op zijn.

Tactiek
Onverwacht was deze overwinning zeker. We gingen van start met 
als doel goed finishen en het behalen van een snelheid van 15 km 
per uur. Dit hebben wij gehaald en hiermee zijn we uiterst 
tevreden. Het behalen van de Nederlandse titel én de CEI 
overwinning is een extra, een hele grote dot slagroom op de 
feesttaart. Omdat het zo onverwacht is, is het nu nog moeilijk te 
beseffen. Het is wel (weer) een voorbeeld dat het rijden met de 
juiste wedstrijdtactiek je heel ver brengt.

Beste smidVervoorn met Bashim (G Baschier x Silvana (v.G Silkustat). De 
Dankbaar ben ik onze smid Onno Grund. Verleden maand op klasse 4 had twee finishers, maar geen van beide reed een Arabier.
30 april moest ik de 120 km Mont le Soie, een verplichte selectie-Op 4 juni werd de enige Nederlandse CEI wedstrijd verreden in 
wedstrijd voor het EK Florac-team, nog afzeggen wegens Ermelo, tevens is dit altijd het NL kampioenschap over 160 km. 
kreupelheid bij Esco. Hij had een voetontsteking gekregen wegens Dit jaar was het weer exceptioneel warm en het deelnemers veld 
een overbelasting veroorzaakt door foutief hoefbeslag. Ook voor was groot en internationaal. Toch was het endurance A-kader 
de drie weken later vervangende wedstrijd Castelsagrat (F) liep voor het overgrote deel niet op deze wedstrijd aanwezig. 
Esco nog niet goed genoeg. Onno heeft met twee smidsbeurten De nieuwe bondscoach had besloten dat deze vormbehoud op 
(waarvan de laatste de dag voor de wedstrijd !) Esco weer helemaal tempo moesten tonen on een wedstrijd met meer heuvels als 
toppie gemaakt. Er zijn maar weinig smeden die zulk topwerk af voorbereiding op het EK in Florac. Vanwege het warme weer en 
kunnen leveren. Ik ben hem dan ook zeer dankbaar en weet dat de mulle ondergrond was er een relatief groot uitvalspercentage. 
een belangrijk deel van deze overwinning van zijn hand komt. Even kort de uitslagen van de Nederlandse Arabieren op een rijtje, 

een verslag van Yvonne van der Velde, de nieuwe NL Kampioene 
Echte vakmensenmet Arabische Volbloed valt hier ook te lezen. Op de 90 km 
Maar ook mijn grooms Paul, Ingrid en Marga hebben hun Junioren heeft Caro de Boer met overtuiging de 90 km wedstrijd 
onmisbare bijdrage geleverd en puik werk neergezet. gewonnen met Raiyah (Nizjni x Kristy) de 10e plaats in deze 
Later op de dag kwamen de niet-in-dienst-zijnde-grooms Leo, afstand was voor Suzanne van Rijswijk met Yordan (v.Alexander), 
Astrid en Djimmer ons aanmoedigen. Het was een echte op de 120 km Young Riders werd Joyce van den Berg met Bas de 
verrassing en heel goed Leo weer in het enduranceterrein te zien Cardonne (Barour de Cardonne x Bochnia), bij de senioren werd 
nadat hij door een ernstige blessure en dito operatie/revalidatie Yannick Rademakers 2e met Fortuna G (v.Darike) en werd Janet 

Door Theo Heldens

Voor het derde jaar oprij ben ik in Mont Le Soie gestart op 
de 120 km afstand. Twee jaar geleden ben ik er gestart als 
voorbereiding voor de wedstrijd in Compiegne voor 8-jarige 
paarden, ik vond het toen zo'n mooie en goed georgani-
seerde wedstrijd in een zo'n prachtige omgeving dat ik het 
vorig jaar weer ben gestart op dezelfde afstand als voor-
bereiding op de wedstrijd Alp D´Huez en Florac. Dit jaar 

was het een observatie 
wedstrijd voor de kader-
leden. Eén kaderlid is 
gestart op de 160 km en 
maar liefst vijf op de 120 
km. Ik ben uiteindelijk 
2de geworden met een 
snelheid van 15.11 km/u.
Het parcours ligt in een 
prachtige omgeving met 
veel hoogte verschillen 
en veel variaties in 

bodembedekking, veel stenige paden sommige uitgesleten 
door omlaag stromend water maar ook zandpaden die met 
regen veranderen in modderpaden, bospaden met boom-
wortels, asfaltwegen omhoog en omlaag dus eigenlijk alle 
soorten paden. Het is steeds blijven opletten waar je paard 
moet lopen zeker als je wat sneller wil rijden dat het jammer 
is dat je niet meer van de mooie natuur met die prachtige 
vergezichten en die pittoreske dorpjes  kunt genieten.
Een pluimpje voor de organisatie voor het perfect laten 
verlopen van de hele wedstrijd, van het begin tot het einde is 
alles goed geregeld en georganiseerd en het parcours is zo 
goed gemarkeerd dat je eigenlijk niet fout kunt rijden.
Het is voor de ruiters en paarden uit Nederland een echte 
uitdaging om hier zulk een technisch moeilijk parcours te 
rijden, voor vele blijft het een droom, maar steeds meer 
Nederlanders gaan de uitdaging toch aan en diegene die de 
rit weet uit te rijden zal er met een tevreden gevoel aan terug 
denken.

MONT LE SOLE

NEDERLANDS KAMPIOEN 
ENDURANCE 2011
Y. VAN DER VELDE & JOY ESCOBAR
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Het vorige overzicht was tot half april, de Nederlandse endurance ruiters hadden even 
twee weekjes vrij. Mei begint meteen goed met een spannende buitenlandse wedstrijd 
in Mont le Soie (België), een wedstrijd in Hongarije (Babolna) en in Nederland de 
wedstrijd in Ommen.

Door Esther Groen 4e plaats. Direct erachteraan kwam Vamena (Menes x Veranda 
(v.Naftalin) van Eelke van Drunen op een 5e plaats. Nienke Klomp 
met Nikita Fantasia (Stalone x Amurath Kateefa (v.Abrahim) kwam Mont le Soie is een pittige wedstrijd vroeg in het seizoen. Dus een 
op een 8e plaats. De klasse 2 had twee afstanden: 53 km en 70 km. goede voorbereiding is cruciaal. De Nederlandse combinaties 
Beste Arabier op de 53 km was van Tineke Hogendijk, zij reed startten op verschillende afstanden. De 100 km CEI* rit was 
Khayr (Bas Safari x AF Shanaya (v.Sha Lazio) naar de 5e plaats met succesvol voor Helene Baaijen met Karel, zijn officiële naam is 
13,5 km/uur. Monique Rensen en Daway (Tabak x Djevoesjka Nib Karashkan Star (Sheikan Star x Agar's Haracha Star (v.Agar's 
(v.Neon)  kwamen op de 12e plaats met 10,7 km/uur. Op de 70 km Habi). Op de 120 km waren meer Nederlanders met een Arabisch 
deden de zusjes de Boer goede zaken, op de 1e en 2e plaats kwamen Volbloed aan de start verschenen en omdat het mogelijk was om 
Caro en oudere zus Yara met Raiyah (Nizjni x Kristy) en Sumaya G op twee dagen 120 km te starten waren er twee klassementen.  
(Monitor x Sand by Themenes), nog een Giesbers fokproduct De meeste startten op 30 april, beste Nederlander was Theo 
bezette de 4e plaats: Fortuna G (v.Darike).  De klasse 3 over 100 km Heldens met zijn fijne Arabier D-Prodigy (Primo x Dolce Vita 
werd gewonnen door de enige Arabische Volbloed die meedeed: (v.Gil) met 15,11 km/uur. Hij reed samen met de gelegenheids-
Wazir (v. Markema) van Tineke Brouwer legde deze afstand in combinatie Dimitria Coljee met Pachinco (Nard x  Penzjina 
13,7 km/uur af. Er was ook een klasse 4 over 126 km uitgeschreven, (v.Niznji). Barbara Peterse die de eigenaar en ruiter van Pachinco 
maar hier kwamen geen van de deelnemers aan de finish.is, was namelijk hoogzwanger ten tijde van deze wedstrijd. Jeanne 

Linnewever en Riki's Macho Man (Drug x Skalica (v.Peleng) Op 22 mei deed een groepje Nederlanders mee met een kleine 
kwamen er vlak achteraan met een 4e plaats en 15,03 km/uur. internationale wedstrijd in Etalle (België), naast de standaard 
Op 1 mei reed Carmen Römer de Duits gefokte Gitana 220 nationale afstanden (t/m 80 km ) werd hier ook een 100 km CEI* 
(v.Elart) naar een mooie 7e plaats met een snelheid van 14,06 wedstrijd verreden.  Een mooie plek voor jonge combinaties om 
km/uur, fijne revanche voor de dag ervoor waar haar NRPS-er hun eerste internationale kwalificatie te verkrijgen. Nieuwe 
Luna G  bij de finish werd afgekeurd. Op de 160 km in Mont le combinatie Carmen Römer deed het goed met Indigo 132 
Soie kwam Jannet van Wijk van start. Haar 2e 160 rit in drie (Senador x Shams Isis), zij reden naar de 2e plaats met 
weken en uiteraard met een anders paard. Ook deze rit werd zeer 14,7 km/uur. 4e Werd Esther Groen met Moragh Akhdhar 
goed afgesloten en Zaira Star (Agar's Habi x Pasch Hianca (Mendoza's Moreno x Agar's Haracha Star (v.Agar's Habi), zij 
(v.Pasch Bianco) tikte haar 3e 160-er af met 13,8 km/uur. reden 13,71 km/uur. Op de 8e plaast eindigde  de in de Eifel 

woonachtige Lisette van Druenen met Escapade El Nadeem In Babolna (Hongarije) kwam Marly van Ditzhuyzen aan de start 
(RH Menushkin x Bint Maheera) met 13 km/uur.met Czarownica LB (Afganistan x Czorna (v.Wirzow), nog steeds 

maar half hersteld van netelroos maar toch de 2e 160-er dit jaar Op 28 mei werd in Compiegne (Frankrijk)oa  een 100 km 
voor haar uitgereden! Zij werden 7e met een gemiddelde snelheid wedstrijd verreden, de jonge Nederlandse Liselore van Zetten 
van 13,7 km/uur. deed mee met Kain (Sheikan Star x Hamasa Fasiha (v.Farag), een 

paard in eigendom van Helene Baaijen. Zij reden naar een hele In Nederland werd op datzelfde moment ook endurance gereden, 
nette 8e plaats met een snelheid van 18, 84 km/uur!zij het op iets kortere afstanden. In Ommen werd de mogelijkheid 

gegeven om 35 en 55 km te rijden. De wedstrijd zat vol, dus dat is Sommigen vinden het de mooiste wedstrijd van Nederland, in 
altijd mooi. Op de 35 km was de beste Arabier Vamena (Menes x ieder geval is het de enige wedstrijd in NL met een flink hoogte 
Veranda (v.Naftalin) van Eelke van Drunen op een 6e plaats. Op verschil: Dutch Mountains Endurance in Banholt was dit jaar op 
de 10e plaats kwam Marielle Dekker met ND' s Matrix (Mat x 28 mei. Er werden vijf afstanden verreden: 26, 53, 62, 88 en dit 
Amerika (v.Madiar). Op de 55 km was de beste Arabier op een 2e jaar voor het eerst 124 km. In de klasse 1 was de beste Arabische 
plaats te vinden: Jovanni (of Gerda's Joy) (Chantal`s Alcazar x Volbloed JNT Callista (Kais x Mykibra (v.Bora) op een 3e plaats, 
Anjelka (v.Alegro ). Op de 6e plaats kwamen Virginie van Voorst vlak daarna kwam Rahanoeka Star (Sihanouk x Rachanie 
tot Voorst met haar Polydor (Kaleb SA x Pandorea (v.Pandaz). (v.Purpur) met ruiter Anouk Nijssen en op de 9e plaats volgde 

Yannick Radelmakers met Agar's Shugran (Grand Duc x Agar's Op 13 en 14 mei werd in Leersum een 1- en een 2-daagse 
Mabsut (v.Purpur). In de klasse 2 62 km kwamen geen endurance wedstrijd verreden over verschillende afstanden. 
Nederlandse Arabieren in de eindlijst, in de 50 km werd de beste Het was een pittige wedstrijd met vooral in het tweedaagse 
Arabier op de 3e plaats Moniet el Barrad (v.IBN Barada) met segment was een redelijke uitval bij het overigens vrij kleine 
14,26 km/uur, Desiree Hanen werd 5e met Kascheera DA deelnemers-veld. In de klasse 2 (2 x 35 km) waren geen Arabische 
(Khajura-San x Scheera DA (v.Plakat)) met 12,31 km/uur, Volbloeden in de uitslag, de klasse 3 (2 x 53 km) had als winnaar 
op de 6e plaats kwam Marie Danielsson met haar Nekst Djilan Boelen met Lightning Rose QA (Aurilla Gold x Naomi 
(Ekstern x Necessa (v.Pers). Rose (v.Taqah). Op de 4e plaats kwamen Susan de Boer-Sap en 

Lancelot (v.Elton). Winnaar van de klasse 4 (2 x 70 km) waren De klasse 3 over 88 km had als nr 1 t/m 3 Arabische Volbloeden. 
Dominique Kolling en haar Cortez Libertad (Louro x CA Joya Nr 1 werd Desert Rose Numir (Mir Khan x Numeri (v.Negasymi) 
(v.CA Furioso). van Chantal Doorn, dit paard was vorig jaar nog ernstig ziek met 

maagklachten en maakt een mooie comeback! Op de 2e plaats Op de eendaagse wedstrijd was over 5 afstanden, de klasse 1 was 
kwamen Yvonne Overes en haar paard Barq Madjied Star (Agar's over 35 km en de beste Arabier op deze afstand was King of Road 
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Lam met AB Salina (Marwan x Speedy V Kossack)3e, de 4e plaats 
in deze afstand was voor Tineke Brouwen met Wazir (v.Markema).
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(2011)
- 2 x zilver met Roos (2002) en Beatle (2004)
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Tactiek
Onverwacht was deze overwinning zeker. We gingen van start met 
als doel goed finishen en het behalen van een snelheid van 15 km 
per uur. Dit hebben wij gehaald en hiermee zijn we uiterst 
tevreden. Het behalen van de Nederlandse titel én de CEI 
overwinning is een extra, een hele grote dot slagroom op de 
feesttaart. Omdat het zo onverwacht is, is het nu nog moeilijk te 
beseffen. Het is wel (weer) een voorbeeld dat het rijden met de 
juiste wedstrijdtactiek je heel ver brengt.

Beste smidVervoorn met Bashim (G Baschier x Silvana (v.G Silkustat). De 
Dankbaar ben ik onze smid Onno Grund. Verleden maand op klasse 4 had twee finishers, maar geen van beide reed een Arabier.
30 april moest ik de 120 km Mont le Soie, een verplichte selectie-Op 4 juni werd de enige Nederlandse CEI wedstrijd verreden in 
wedstrijd voor het EK Florac-team, nog afzeggen wegens Ermelo, tevens is dit altijd het NL kampioenschap over 160 km. 
kreupelheid bij Esco. Hij had een voetontsteking gekregen wegens Dit jaar was het weer exceptioneel warm en het deelnemers veld 
een overbelasting veroorzaakt door foutief hoefbeslag. Ook voor was groot en internationaal. Toch was het endurance A-kader 
de drie weken later vervangende wedstrijd Castelsagrat (F) liep voor het overgrote deel niet op deze wedstrijd aanwezig. 
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toppie gemaakt. Er zijn maar weinig smeden die zulk topwerk af voorbereiding op het EK in Florac. Vanwege het warme weer en 
kunnen leveren. Ik ben hem dan ook zeer dankbaar en weet dat de mulle ondergrond was er een relatief groot uitvalspercentage. 
een belangrijk deel van deze overwinning van zijn hand komt. Even kort de uitslagen van de Nederlandse Arabieren op een rijtje, 

een verslag van Yvonne van der Velde, de nieuwe NL Kampioene 
Echte vakmensenmet Arabische Volbloed valt hier ook te lezen. Op de 90 km 
Maar ook mijn grooms Paul, Ingrid en Marga hebben hun Junioren heeft Caro de Boer met overtuiging de 90 km wedstrijd 
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Door Theo Heldens

Voor het derde jaar oprij ben ik in Mont Le Soie gestart op 
de 120 km afstand. Twee jaar geleden ben ik er gestart als 
voorbereiding voor de wedstrijd in Compiegne voor 8-jarige 
paarden, ik vond het toen zo'n mooie en goed georgani-
seerde wedstrijd in een zo'n prachtige omgeving dat ik het 
vorig jaar weer ben gestart op dezelfde afstand als voor-
bereiding op de wedstrijd Alp D´Huez en Florac. Dit jaar 

was het een observatie 
wedstrijd voor de kader-
leden. Eén kaderlid is 
gestart op de 160 km en 
maar liefst vijf op de 120 
km. Ik ben uiteindelijk 
2de geworden met een 
snelheid van 15.11 km/u.
Het parcours ligt in een 
prachtige omgeving met 
veel hoogte verschillen 
en veel variaties in 

bodembedekking, veel stenige paden sommige uitgesleten 
door omlaag stromend water maar ook zandpaden die met 
regen veranderen in modderpaden, bospaden met boom-
wortels, asfaltwegen omhoog en omlaag dus eigenlijk alle 
soorten paden. Het is steeds blijven opletten waar je paard 
moet lopen zeker als je wat sneller wil rijden dat het jammer 
is dat je niet meer van de mooie natuur met die prachtige 
vergezichten en die pittoreske dorpjes  kunt genieten.
Een pluimpje voor de organisatie voor het perfect laten 
verlopen van de hele wedstrijd, van het begin tot het einde is 
alles goed geregeld en georganiseerd en het parcours is zo 
goed gemarkeerd dat je eigenlijk niet fout kunt rijden.
Het is voor de ruiters en paarden uit Nederland een echte 
uitdaging om hier zulk een technisch moeilijk parcours te 
rijden, voor vele blijft het een droom, maar steeds meer 
Nederlanders gaan de uitdaging toch aan en diegene die de 
rit weet uit te rijden zal er met een tevreden gevoel aan terug 
denken.

MONT LE SOLE

NEDERLANDS KAMPIOEN 
ENDURANCE 2011
Y. VAN DER VELDE & JOY ESCOBAR
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maanden uit de running was. Zij  ruilden hun toeschouwers- potje van. Kop naar beneden, benen niet op willen tillen, nog niet 
funktie binnen de kortste keren in voor groomwerk en zo hadden eens draven willen.....vreselijk, wat liep hij het daar te verknallen. 
we het 2e deel van de wedstrijd zes grooms om de combinatie Godzijdank draafde hij wel aan op de terugweg. Maar wat was ik 
heen. Vele handen maken licht werk, helemaal als ze zo bang. 
geroutineerd zijn en een prachtig staaltje vakmanschap volgde. Het nachtmerrie-scenario van 2009 (waar Esco afgekeurd werd op 
Esco en ik hoefden alleen het werk te voltooien. de finish nadat we als 1e NL over de streep waren gekomen) zag 

ik weer opnieuw langs flitsen en ik had het niet meer. Het waren 
de spannendste seconden van mij leven en ik vond het vreselijk. Twijfel
Ik spring nog liever met vrije val uit het vliegtuig. Tot de laatste dag twijfelde ik of ik Esco wel mee zou nemen. 
Esco vind duidelijk het voordraven flauwekul en hij probeert daar Hij liep uiteindelijk nog maar net een paar daagjes goed en ik had 
zich te drukken als een puber die de handwas van een grote vette het liever gehad dat hij enkele weken later op wedstrijd ging ook 
vaat moet doen. Op dit punt is enige verbetering nog wenselijk...al was hij conditioneel goed voor elkaar. Ik dacht serieus erover 

om Jochie mee te nemen.  Zelfs tijdens het inpakken de dag voor De goedkeuring maakte daarom weer een golf van emotie los.
vertrek wist ik het nog niet. Totdat ik 's avonds zag dat ik onbewust 
de spullen van Esco had ingeladen. En daar ik geen zin had alles Feestje
om te wisselen heb ik gewoon het bijbehorende paard We konden dus het feestgewoel in. Eerst het paard uitgebreid 
meegenomen. naverzorgen en alles opruimen. Hierna bracht onze eettent-

speurneus Leo ons naar het beste plaatselijk restaurant waar 
Niet zwaar meerdere enduranceluitjes de locatie nog aan een goede na-avond 
De wedstrijd zelf vond ik niet zwaar. Ik had vanwege de lange omzet hielpen. We kregen champagne van onze collega's en vele 
droogte diepe mulle zandstukken verwacht. Deze waren er hier en warme felicitaties. 
daar wel maar zeker niet veel en alles bij elkaar vond ik er minder We hebben hier genoten van een heerlijke verwennerij voor de 
diepe stukken zand dan voorgaande jaren. Bij de briefing werd uit- en inwendige mens. Verse asperges, lentebier, goede wijn 
gewaarschuwd voor zelfs harde bodem. Daar mijn paarden echter en geweldig gezelschap. Het leven is mooi.
rots en steenbodem gewend zijn, was voor ons deze bodem heerlijk 
dempend. Het was redelijk warm maar gelukkig werd 3/4 deel van De dag erna
het parcours in de koele schaduw van de bomen verreden. De volgende dag had Esco mooie droge beentjes en stond er fris 
Op de vetgate was het wel heet en leek het zelf een stoofpan. en glanzend bij. Hij loopt weer soepeltjes door de wei maar mag 
Esco stond daar soms te hijgen en ook zijn turgor was niet nog eventjes van wat vakantie genieten.
optimaal. Hij was zeker niet de enige vertelden de vets en gezien 
de omstandigheden was het normaal. Aangezien Esco zijn waardes 
allemaal goed waren en ook de re-inspections keurige cijfers gaf 
was er geen moment van twijfel.
De hele wedstrijd dronk en at Esco lekker, plaste mooi, mestte 
goed, had lekkere glimoogjes en vond alles een geweldig spel. Hij 
was op zijn bekende 'jongehonden'-manier in de vetgate wat druk 
en drammerig maar bleef goed hanteerbaar. In het veld heeft hij 
keurig gehoorzaamd en werkte prettig samen. Tot de laatste ronde. 
Hij vond het inmiddels Esco-bedtijd en wilde wel het mandje in. 
Ik heb hem aardig moeten motiveren om ook de laatste ronde het 
tempo strak vast te kunnen houden.

Spannend!!!
Presenteert Esco zich vaak sloom en hangerig gedurende de vet-
inspectie, bij de finishkeuring maakte hij er ditmaal helemaal een 

SINT OEDENRODE
AVS NATIONALE C SHOW

Op zondag 26 juni 2011 reisde Arabierenlievend Nederland af naar Manege Pijnhorst te 
St. Oedenrode voor de Nationale C-Show Zuid 2011, waar dit jaar ruim 60 Arabische 
Volbloedpaarden zich aan een internationale, vakkundige jury presenteerden. De juryleden 
voor deze gelegenheid waren de heer N. Jung uit Duitsland, de heer E. Jones uit Groot-
Brittannië en mevrouw R. Schibler uit Zwitserland.

Valeria F

Yusriyyah 

Bess-Lakia

Justilicious

O

Pazh'Layla (Valerio Ibn Eternity VI x Pazhkaia v.Kaleb SA), gefokt Door Aad Oomen
Foto’s Jan Kan en in eigendom van K.I. Zeevenhoven uit Zwiggelte, volgde als 

nummer twee met o.a. 2x 20 en 1x 19 voor haar fantastische 
bewegingen. De nummers drie en vier waren ex aequo Nikita 
Cygnus (ES Proshnec x Violetta v.Balaton), gefokt door E.A. Blaak 
uit Enkhuizen en in eigendom van D.S.R.N. Vos uit Osterwald, 
en Emira H (Gasir x Mazuna's Katmilah v.Fayat El Gezirah), 
gefokt en in eigendom van L. Harthoorn uit Oud-Vossemeer. 

Om 9.30 uur 
ging de eerste 
rubriek van start 
en deze bestond 
uit vijf jaarling-
merries. 
De winnaar in 
deze rubriek Habib's Umoya (AF Umoyo x GB Habibi v.Insjallah's Fayoum), 
werd de gefokt door B. Morees uit Amsterdam en in eigendom van 
exotische S.D. Mollers uit Almere, sloot de rubriek met een vijfde plaats.
Yusriyyah Bij de driejarige merries mocht de typische en ruim bewegende (Monarcos DD x Yusra v.Sattaam), gefokt door de Koninklijke Valeria F (Valerio Ibn Eternity VI x Veranda v.Naftalin) gefokt Stallen van Jordanië en in eigendom van C.A. van Wengerden uit en in eigendom van de familie Kuijf, Forelock's Arabians, uit Zevenhoven. De tweede plaats ging naar Bess-Lakia (Ibn Estasha x Nieuwkoop zich als eerste van de vier opstellen. Wat is die merrie Kashi-Mira v.Eternity Ibn Navaronné-D), gefokt en in eigendom een showkanon! Malinkaya's White Satin (RH Menuschkin x van Bessewacht Arabians uit Koewacht en de derde plaats was voor Riki's Malinkaya v.G Silkustat), gefokt door C.L. de Graaf-Wolf Prikuna Kossack (Kunar T x Pribaltika v.Balaton) van de Kossack uit Spakenburg en in eigendom van H. Wolf uit Spakenburg, Stud uit Beemster. Deze top drie binnen de rubriek jaarlingmerries werd tweede. AF Verhima (AF Umoyo x Verdira v.Hiro), gefokt uitte zich zeer expressief in de ring, wat resulteerde in hun door Arabian Fantasie en in eigendom van Lippert Arabians uit respectievelijke ranking. De rubriek werd gesloten door AF Duvala Roehl, sloot de top drie in deze rubriek en Sayra (MM Sultan x (Duval x Sultasza v.MM Sultan) op de vierde plaats, gefokt door AF Shari v.Riki's Shabri), gefokt door B.W.J. Vodde uit Almere en Arabian Fantasie uit Rijssen en in eigendom van de combinatie in eigendom van Y. Kempe-Wasseur uit Almere, volgde als vierde.Arabian Fantasie en M. Baas uit Lutten, en Zahida (Jhullyus Ibn 

Eternity-D x Passada's Pachana v.AS Sinans Pacha), gefokt en in 
Na de junior merries eigendom van P.A.M. Böhmer uit Aalten, op de vijfde plaats.
waren de junior 
hengsten aan de beurt 

In de daaropvolgende rubriek van tweejarige merries meldden zich en de rubriek 
eveneens vijf deelnemers. Hier ging de winst naar de mooie jaarlinghengsten, 
Marwan's Valentine (Marwan Al Shaqab x TM Walencia bestaande uit drie 
v.Emfatyk), gefokt en in eigendom van E. Dorssers en J. Dorssers- deelnemers, werd 
Mierop, Bluebell Arabians, uit Panningen. Een merrie met een gewonnen door de 
schitterende hoofd- en halspartij die ze goed liet zien. De bruine chique Justilicious 
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eveneens vijf deelnemers. Hier ging de winst naar de mooie jaarlinghengsten, 
Marwan's Valentine (Marwan Al Shaqab x TM Walencia bestaande uit drie 
v.Emfatyk), gefokt en in eigendom van E. Dorssers en J. Dorssers- deelnemers, werd 
Mierop, Bluebell Arabians, uit Panningen. Een merrie met een gewonnen door de 
schitterende hoofd- en halspartij die ze goed liet zien. De bruine chique Justilicious 
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(WH Justice x TM Walencia v.Emfatyk), gefokt door en in De daaropvolgende ruinenrubriek werd gewonnen door de altijd 
eigendom van voornoemd echtpaar Dorssers-Mierop. Hiermee showende, voormalig derde premie dekhengst Vestival (Karnaval 
volgde hij het voorbeeld van zijn knappe één jaar oudere halfzus x Verdjina v.Balaton), gefokt bij Brouwer Arabians uit Hichtum 
die kort daarvoor de rubriek tweejarige merries won. Een ware en in eigendom van Arabian Fantasie. ES Rajesh (Sivmen B x 
verrassing in deze rubriek was Shaqir Lazize (Entebbe CA x Raquin v.Amal), gefokt door ES Arabians uit Axel en in eigendom 
Ysabella F v. Almonito), gefokt en in eigendom van de familie van S. Baggerman uit Rotterdam, werd tweede, gevolgd door 
Stoop, Lazize Arabians, uit St. Oedenrode, die zich waanzinnig de nummer drie Habib's Amir (Padesh x GB Habib v.Insjallah's 
goed liet zien. Met een terechte 3x 19 op beweging werd hij dan Fayoum), gefokt door B. Morees uit Amsterdam en in eigenom 
ook knap tweede. SL Badr Hari (WH Justice x Salaa Diva v.Salaa van S.D. Mollers uit Almere.
El Dine), gefokt door J. Vaessen uit Margraten en in eigendom 
van C.L. de Graaf-Wolf uit Spakenburg werd derde. Na de juniorrubrieken volgden de kampioenschappen 

juniormerries en juniorhengsten. Eerst waren de juniormerries aan 
de beurt en zes rubrieksfavorieten betraden de ring. De Gold 
Medal was uiteindelijk voor de beeldschone Yusriyyah, met de 
Silver Medal voor Valeria F en de Bronze Medal voor Bess-Lakia. 
In het kampioenschap juniorhengsten, met zes baldadige jonge 
hengsten, bestond het erepodium uit een Gold Medal voor 
Justilicious, gevolgd door een Silver Medal voor Strike of Gold en 
een Bronze Medal voor Yokidoki F.

Helaas slechts twee deelnemers in de volgende rubriek van 
tweejarige hengsten. Strike of Gold (v. MCA Magnum Gold x 
Psytaniums Mist v.Psytanium), gefokt door C. Vantorre uit België 
en in eigendom van C.L. de Graaf-Wolf uit Spakenburg, deed 
zijn naam eer aan en schreef de winst bij de tweejarige hengsten op Volgend op de juniorkampioenschappen werd een zadelrubriek 

zijn naam. Pass Patou voor merries verreden waaraan vier combinaties deelnamen. 
(Papillon x AHN De jonge amazone Tara den Hartog met haar ook nog jonge paard 
Khyllyah v.Tempter), Diva Kossack (Gomel x Dania v.Negasimyi) wist zich, naar mijn 
gefokt door K. Vodde- mening geheel terecht, als eerste te plaatsen in deze rubriek. Tara 
de Vries uit Almere en reed de proef ogenschijnlijk makkelijk en haar paard toonde zeer 
in eigendom van de elastische gangen onder het zadel. Een mooie tweede plaats was er 
combinatie K. Vodde- voor de merrie AF Zjaba (Kubay Khan x AF Zazou v.Anthal) met 
de Vries en H.A. haar berijdster Maaike Baake. Voor een combinatie die pas sinds 
Bisschop uit Almere, enkele weken onder het zadel traint was dit een ongekend knappe 
mocht aansluiten op prestatie.
de tweede plaats. De hierop volgende zadelrubriek voor hengsten en ruinen werd 

gewonnen door C.L. de Graaf-Wolf op de mooie schimmel 
Bij de driejarige MA Kailash (Kubinec x Lunara v. Arben), met een mooie tweede 
hengsten won de plaats voor de kampioen van de ruinen Vestival met amazone 

imposante schimmel Yokidoki F (Valerio Ibn Eternity VI x Yarra Marijke Slok Soede.
v. Abakan). Deze nummer één werd gefokt bij Forelock's Arabians Diva Kossack en MA Kailash mochten het met hun respectievelijke 
en is ook in eigendom van C.A. van Wengerden uit Zevenhoven, amazones vervolgens tegen elkaar opnemen in het kampioenschap 
die een tweede rubriekswinnaar de hare mocht noemen. Tweede zadelrubriek en opnieuw kwam Tara den Hartog hier als beste uit 
werd Just Noyz (WH Justice x Spring Kantata v.Normativ), gefokt naar voren. Een hele mooie prestatie, zo'n jonge combinatie 
door L. Lyall uit Groot-Brittannië en in eigendom van N. Bojawal belooft wat voor de toekomst!
uit Geleen. Deze jonge hengst, met zijn aparte voskleur, heeft in 
vergelijking met voorgaande jaren veel progressie doorgemaakt. Na de zadelrubrieken ving de pauze aan en ook tijdens de pauze 
Met slechts één puntje verschil was het tussen de nummers één was er door de organisatie voor showelement gezorgd. Mevrouw 
en twee in deze rubriek een ware nek-aan-nek race en de uitslag B. Morees uit Amsterdam presenteerde haar premiemerrie 
had dan ook zomaar anders kunnen zijn. De derde plaats in deze GB Habibi (Insjallah's Fayoum x El Layla Walayla 
rubriek werd ingenomen door Habib's Baron (SA Krasinov x v.Alexander) tezamen met enkele nakomelingen. Een aantal 
GB Habibi v.Insjallah's Fayoum), gefokt door B. Morees uit hiervan waren die ochtend al aan de hand en onder het zadel in 
Amsterdam en in eigendom van K.E. Kramer uit Amsterdam. de ring verschenen. Onder de voorgestelde nakomelingen van 

eigendom van E.A. Loots, ZjaKuba Arabians, uit Goor. Een mooi 
donkerbruin merrieveulen dat goed in het type staat en de hoogste 
punten voor bewegen van de rubriek bemachtigde. Naar mijn idee 
had dit merrietje hoger kunnen eindigen dan een vierde plaats.

Omdat de Oosters gekostumeerde rubriek helaas kwam te 
vervallen werd gelijk verder gegaan met de rubriek hengstveulens. 
Bij de hengstveulens was er opnieuw winst voor Forelock's 
Arabians, dit keer met Forelock's Yucatan (Psytadel x Yarra 

v.Abakan). Wederom een zeer 
typisch veulen dat het showen 
al heel goed onder de knie 
heeft. Eroyal T (AV Montoya x 
Rigona v.Abakan), gefokt door 
L. Schutrups, Stal Thrianta, 
uit Schoonoord en ook in 
eigendom van de gezusters Van 
Duyvenbode uit Zwinderen, 
werd tweede met de Silver 
Medal. Dit parmantige, luxe 
hengstje toonde een goede GB Habibi 
oprichting en paradeerde deftig bevonden zich 
door de ring. De Bronze Medal o.a. een eerste 
was er voor de mooie, stoere premie ruin en 

Rivaii KA (ES Rivas x Ymaanii v. MM Sultan), gefokt en in een merrie die 
eigendom van Kooiker Arabians uit Vreden.eerder die dag de 
In het overall kampioenschap veulens mochten Forelock's Lunette zadelrubriek had 
en Forelock's Yucatan het tegen elkaar opnemen. Na overwogen meegereden en 
juryberaad werd deze eer aan Forelock's Yucatan toebedeeld.later die dag nog 

een rubriek aan 
Na de allerjongsten werd het tijd voor de oudere paarden en de de hand zou winnen. Een stammerrie met een fokgroep, bestaande 
seniorrubrieken gingen dan ook van start.In de rubriek vier t/m uit paarden die zich dus duidelijk lenen voor meerdere disciplines.
zes jarige merries won Habib's Exellenta (Gasir x GB Habibi Als afwisseling op de Arabieren, gaf vervolgens de Grand Prix 
v.Insjallah's Fayoum), gefokt door mevrouw B. Morees uit amazone Rachel Ivtsan met haar paard Skyline een 
Amsterdam en in eigendom van M. Borman uit Beverwijk. dressuurdemonstratie.
Tweede werd de moeder van de mooie nummer vier van de 
merrieveulens, ZK Marazja (Marcipan x AF Zjaba v.Kubay Khan), Na de pauze stonden de veulenrubrieken inclusief –kampioen-

schappen op het programma. Naar mijn idee de twee mooiste 
klassen van de dag, die dit jaar weer van uitmuntende kwaliteit 
waren. 
Bij de merrieveulens ging de rubriekswinst en Gold Medal naar 
het ongelooflijk luxe vosje Forelock's Lunette (Kais x La Belle 
v.Abakan) gefokt en in eigendom van Forelock's Arabians. 
Een veulen met een prachtig type en wat wist dit dametje zich al 
goed te showen voor haar leeftijd. De eveneens zeer luxe Ero's 
Romantique (Marhaabah x Raville P v.Durango), gefokt en in 
eigendom van de gezusters Van Duyvenbode uit Zwinderen, 
vond het allemaal wat eng waardoor ze wat twijfelachtig showde, 
maar wist zich desondanks op een mooie tweede plaats te zetten en 
de Silver Medal in de wacht te slepen. Derde en dus Bronze Medal 
werd de rastypische AF Kamilah (AF Cupido x AF Karimah 
v.Aparan), gefokt en in eigendom van Arabian Fantasie. 
Een opvallende verschijning vond ik ook de nummer vier, 
ZK Mazjuna (Kunar T x AF Marazja v.Marcipan) gefokt en in 
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(WH Justice x TM Walencia v.Emfatyk), gefokt door en in De daaropvolgende ruinenrubriek werd gewonnen door de altijd 
eigendom van voornoemd echtpaar Dorssers-Mierop. Hiermee showende, voormalig derde premie dekhengst Vestival (Karnaval 
volgde hij het voorbeeld van zijn knappe één jaar oudere halfzus x Verdjina v.Balaton), gefokt bij Brouwer Arabians uit Hichtum 
die kort daarvoor de rubriek tweejarige merries won. Een ware en in eigendom van Arabian Fantasie. ES Rajesh (Sivmen B x 
verrassing in deze rubriek was Shaqir Lazize (Entebbe CA x Raquin v.Amal), gefokt door ES Arabians uit Axel en in eigendom 
Ysabella F v. Almonito), gefokt en in eigendom van de familie van S. Baggerman uit Rotterdam, werd tweede, gevolgd door 
Stoop, Lazize Arabians, uit St. Oedenrode, die zich waanzinnig de nummer drie Habib's Amir (Padesh x GB Habib v.Insjallah's 
goed liet zien. Met een terechte 3x 19 op beweging werd hij dan Fayoum), gefokt door B. Morees uit Amsterdam en in eigenom 
ook knap tweede. SL Badr Hari (WH Justice x Salaa Diva v.Salaa van S.D. Mollers uit Almere.
El Dine), gefokt door J. Vaessen uit Margraten en in eigendom 
van C.L. de Graaf-Wolf uit Spakenburg werd derde. Na de juniorrubrieken volgden de kampioenschappen 

juniormerries en juniorhengsten. Eerst waren de juniormerries aan 
de beurt en zes rubrieksfavorieten betraden de ring. De Gold 
Medal was uiteindelijk voor de beeldschone Yusriyyah, met de 
Silver Medal voor Valeria F en de Bronze Medal voor Bess-Lakia. 
In het kampioenschap juniorhengsten, met zes baldadige jonge 
hengsten, bestond het erepodium uit een Gold Medal voor 
Justilicious, gevolgd door een Silver Medal voor Strike of Gold en 
een Bronze Medal voor Yokidoki F.

Helaas slechts twee deelnemers in de volgende rubriek van 
tweejarige hengsten. Strike of Gold (v. MCA Magnum Gold x 
Psytaniums Mist v.Psytanium), gefokt door C. Vantorre uit België 
en in eigendom van C.L. de Graaf-Wolf uit Spakenburg, deed 
zijn naam eer aan en schreef de winst bij de tweejarige hengsten op Volgend op de juniorkampioenschappen werd een zadelrubriek 

zijn naam. Pass Patou voor merries verreden waaraan vier combinaties deelnamen. 
(Papillon x AHN De jonge amazone Tara den Hartog met haar ook nog jonge paard 
Khyllyah v.Tempter), Diva Kossack (Gomel x Dania v.Negasimyi) wist zich, naar mijn 
gefokt door K. Vodde- mening geheel terecht, als eerste te plaatsen in deze rubriek. Tara 
de Vries uit Almere en reed de proef ogenschijnlijk makkelijk en haar paard toonde zeer 
in eigendom van de elastische gangen onder het zadel. Een mooie tweede plaats was er 
combinatie K. Vodde- voor de merrie AF Zjaba (Kubay Khan x AF Zazou v.Anthal) met 
de Vries en H.A. haar berijdster Maaike Baake. Voor een combinatie die pas sinds 
Bisschop uit Almere, enkele weken onder het zadel traint was dit een ongekend knappe 
mocht aansluiten op prestatie.
de tweede plaats. De hierop volgende zadelrubriek voor hengsten en ruinen werd 

gewonnen door C.L. de Graaf-Wolf op de mooie schimmel 
Bij de driejarige MA Kailash (Kubinec x Lunara v. Arben), met een mooie tweede 
hengsten won de plaats voor de kampioen van de ruinen Vestival met amazone 

imposante schimmel Yokidoki F (Valerio Ibn Eternity VI x Yarra Marijke Slok Soede.
v. Abakan). Deze nummer één werd gefokt bij Forelock's Arabians Diva Kossack en MA Kailash mochten het met hun respectievelijke 
en is ook in eigendom van C.A. van Wengerden uit Zevenhoven, amazones vervolgens tegen elkaar opnemen in het kampioenschap 
die een tweede rubriekswinnaar de hare mocht noemen. Tweede zadelrubriek en opnieuw kwam Tara den Hartog hier als beste uit 
werd Just Noyz (WH Justice x Spring Kantata v.Normativ), gefokt naar voren. Een hele mooie prestatie, zo'n jonge combinatie 
door L. Lyall uit Groot-Brittannië en in eigendom van N. Bojawal belooft wat voor de toekomst!
uit Geleen. Deze jonge hengst, met zijn aparte voskleur, heeft in 
vergelijking met voorgaande jaren veel progressie doorgemaakt. Na de zadelrubrieken ving de pauze aan en ook tijdens de pauze 
Met slechts één puntje verschil was het tussen de nummers één was er door de organisatie voor showelement gezorgd. Mevrouw 
en twee in deze rubriek een ware nek-aan-nek race en de uitslag B. Morees uit Amsterdam presenteerde haar premiemerrie 
had dan ook zomaar anders kunnen zijn. De derde plaats in deze GB Habibi (Insjallah's Fayoum x El Layla Walayla 
rubriek werd ingenomen door Habib's Baron (SA Krasinov x v.Alexander) tezamen met enkele nakomelingen. Een aantal 
GB Habibi v.Insjallah's Fayoum), gefokt door B. Morees uit hiervan waren die ochtend al aan de hand en onder het zadel in 
Amsterdam en in eigendom van K.E. Kramer uit Amsterdam. de ring verschenen. Onder de voorgestelde nakomelingen van 

eigendom van E.A. Loots, ZjaKuba Arabians, uit Goor. Een mooi 
donkerbruin merrieveulen dat goed in het type staat en de hoogste 
punten voor bewegen van de rubriek bemachtigde. Naar mijn idee 
had dit merrietje hoger kunnen eindigen dan een vierde plaats.

Omdat de Oosters gekostumeerde rubriek helaas kwam te 
vervallen werd gelijk verder gegaan met de rubriek hengstveulens. 
Bij de hengstveulens was er opnieuw winst voor Forelock's 
Arabians, dit keer met Forelock's Yucatan (Psytadel x Yarra 

v.Abakan). Wederom een zeer 
typisch veulen dat het showen 
al heel goed onder de knie 
heeft. Eroyal T (AV Montoya x 
Rigona v.Abakan), gefokt door 
L. Schutrups, Stal Thrianta, 
uit Schoonoord en ook in 
eigendom van de gezusters Van 
Duyvenbode uit Zwinderen, 
werd tweede met de Silver 
Medal. Dit parmantige, luxe 
hengstje toonde een goede GB Habibi 
oprichting en paradeerde deftig bevonden zich 
door de ring. De Bronze Medal o.a. een eerste 
was er voor de mooie, stoere premie ruin en 

Rivaii KA (ES Rivas x Ymaanii v. MM Sultan), gefokt en in een merrie die 
eigendom van Kooiker Arabians uit Vreden.eerder die dag de 
In het overall kampioenschap veulens mochten Forelock's Lunette zadelrubriek had 
en Forelock's Yucatan het tegen elkaar opnemen. Na overwogen meegereden en 
juryberaad werd deze eer aan Forelock's Yucatan toebedeeld.later die dag nog 

een rubriek aan 
Na de allerjongsten werd het tijd voor de oudere paarden en de de hand zou winnen. Een stammerrie met een fokgroep, bestaande 
seniorrubrieken gingen dan ook van start.In de rubriek vier t/m uit paarden die zich dus duidelijk lenen voor meerdere disciplines.
zes jarige merries won Habib's Exellenta (Gasir x GB Habibi Als afwisseling op de Arabieren, gaf vervolgens de Grand Prix 
v.Insjallah's Fayoum), gefokt door mevrouw B. Morees uit amazone Rachel Ivtsan met haar paard Skyline een 
Amsterdam en in eigendom van M. Borman uit Beverwijk. dressuurdemonstratie.
Tweede werd de moeder van de mooie nummer vier van de 
merrieveulens, ZK Marazja (Marcipan x AF Zjaba v.Kubay Khan), Na de pauze stonden de veulenrubrieken inclusief –kampioen-

schappen op het programma. Naar mijn idee de twee mooiste 
klassen van de dag, die dit jaar weer van uitmuntende kwaliteit 
waren. 
Bij de merrieveulens ging de rubriekswinst en Gold Medal naar 
het ongelooflijk luxe vosje Forelock's Lunette (Kais x La Belle 
v.Abakan) gefokt en in eigendom van Forelock's Arabians. 
Een veulen met een prachtig type en wat wist dit dametje zich al 
goed te showen voor haar leeftijd. De eveneens zeer luxe Ero's 
Romantique (Marhaabah x Raville P v.Durango), gefokt en in 
eigendom van de gezusters Van Duyvenbode uit Zwinderen, 
vond het allemaal wat eng waardoor ze wat twijfelachtig showde, 
maar wist zich desondanks op een mooie tweede plaats te zetten en 
de Silver Medal in de wacht te slepen. Derde en dus Bronze Medal 
werd de rastypische AF Kamilah (AF Cupido x AF Karimah 
v.Aparan), gefokt en in eigendom van Arabian Fantasie. 
Een opvallende verschijning vond ik ook de nummer vier, 
ZK Mazjuna (Kunar T x AF Marazja v.Marcipan) gefokt en in 
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klassen was goed. 
Naar mijn mening 
heeft de jury de 
paarden goed 
weten te 
kwalificeren, 
al waren ze soms 
wat scheutig met 
punten op benen 
en beweging. 
En inderdaad 
viel mij ook op 
dat vooral de 
junior- en 
veulenrubrieken 
van goede 
kwaliteit waren. 
Dit is in mijn 
ogen een goed 
teken want met 
de jonge dieren 
fundeer je de 
toekomst.

Dit jaar heb zadel met Ilona Bax, nu weer eens in de showring te zien. 
ik wederom, en ik denk velen met mij, ontzettend genoten van Derde in deze rubriek mocht opstellen de fantastisch bewegende 
de AVS Nationale C-Show Zuid 2011 die opnieuw fantastisch Sagrand (Grand x Savanna v. Naslednik), gefokt en in eigendom 
was georganiseerd. Ik wil dan ook de organisatie hartelijk van E.E.H. Calis-de Wit uit Amsterdam.
bedanken en een groot compliment maken en op naar volgend 
jaar! Wie weet staat deze mooie buitenshow in het Brabantse 

Na afloop van de achttien rubrieken van die dag stonden voor het land dan wel op de internationale showkalender van de ECAHO.
slot nog de kampioenschappen seniormerries en –hengsten nog op 
het programma, als ook het Best Bewegend Paard en de Best of Show.
Bij de seniormerries betraden zes rubrieksfavorieten de ring en 
uiteindelijk werd het, overigens zeer stijlvolle, kampioenslint 
omgehangen bij de mooie, parelwitte Peppi. Silver Medal 
kampioen werd AF Karimah en de Bronze Medal was er voor 
AF Zjaba.
Voor het kampioenschap seniorhengsten meldden zich vier 
hengsten en uiteraard ging de Gold Medal hier naar de 
geweldenaar ES Rivas. Rector's Aristocrates mocht zich opstellen 
voor de Silver Medal en de Bronze Medal was er voor Masud T.
De trofee voor Best Bewegend Paard ging naar Sagrand, die geheel 
terecht met wederom 3x 20 met trots deze titel mocht dragen.

Als klap op de vuurpijl volgde uit alle kampioenen nog de 
verkiezing van Best of Show. De internationale jury koos hier 
unaniem voor Yusriyyah, de rubriekswinnaar jaarlingmerries en 
Gold Medal winnaar juniormerries. Niet alleen Yusriyyah's 
eigenaresse C.A. van Wengerden uit Zevenhoven, maar ook 
voorbrenger Bluebell Arabians was dolblij met deze uitslag. 
Voor Bluebell Arabians betekende dit namelijk, naast 
diverse rubriekswinsten en kampioenschappen, tevens een 
zesde (!!!) Best of Show titel op rij. Daar konden ze trots en 
tevreden terug mee naar Panningen afreizen.

Een feestelijk einde van een mooie dag met een mooie show 
brak aan. Toen ik aan het einde van de dag jurylid mevrouw 
R. Schibler vroeg om een algemene indruk te geven van de 
show en de kwaliteit van de paarden, vertelde ze dat ze erg te 
spreken was over de show en dat haar algemene indruk goed 
was. Ze was erg te spreken over de kwaliteit van de 
kampioenen en vooral de kwaliteit binnen de allerjongste 

M.L. Strijbos-Puts, Cadanz Arabians, uit Linne en de merrie 
Estopa-Joy (Libanon Aladin x Ja-Granada v.Ja-Askowan), 
gefokt en in eigendom van J.M.G.M. den Otter uit Well, 
werden respectievelijk tweede en derde.

De Liberty klasse kende helaas veel uitvallers maar desalniettemin 
wist Ysabella F (Almonito x Yosraya v.Abakan), gefokt door 
Forelock's Arabians en in eigendom van L.W.M. Stoop-
Rooijackers uit St. Oedenrode, na een hele mooie performance 
glorieus de winst op haar naam te zetten.

Op deze klasse volgde de rubriek vier t/m zesjarige hengsten. 
Vijf deelnemers, met een eerste plaats voor Rector's Aristocrates 
(Extreme x Wasifa J v.Ekstern), gefokt door H. Rector uit België. 
Trotse eigenaresse C.L. de Graaf-Wolf uit Spakenburg mocht 
wederom de ring betreden om de eerste prijs in ontvangst te 
nemen. Een tweede plaats was er voor de donkere vos Masud T 
(Massimo Ibn Mirokan x Kupona v. Kupol), gefokt door L. 

gefokt en in eigendom van ZjaKuba Arabians. EM Pinacolada Schutrups en in eigendom van P.R. Mulder, PeKa Arabians, uit 
(Exotic x Pepreszka v.Ekstern), gefokt door B. van de Putte uit Schoonoord. Deze hengst, met zijn geweldige gangen, blijft een 
België en in eigendom van C.A. Schutte uit Dordrecht, sloot de genot om naar te kijken.
rubriek met een derde plaats.

Bij de zeven t/m negen jarige merries was de winst alweer voor 
Forelock's Arabians, ditmaal met hun merrie Peppi (v.Piligrim), 
gefokt door de Tersk Stud uit Rusland. Een sneeuwwitte schimmel 
met een betoverende uitstraling en werkelijk fantastische gangen 
die met 3x 20 werden gewaardeerd. De vrouwelijke AF Karimah 
(Aparan x YA Karma v.Karnaval), gefokt en in eigendom van 
Arabian Fantasie was een goede tweede in deze rubriek. Mazuna's 
Rafica (Ibn Orashaan x Fikria S v.Fikri), gefokt door J. Machura 
uit Poortvliet en in eigendom van S. Pijlman uit Veenoord, mocht 
zich als derde opstellen.

De laatste 
rubriek van 
de dag was de 
rubriek tien 
jaar en oudere 
hengsten. De laatste merrierubriek van tien jaar en oudere merries werd 
Nummer één gewonnen door AF Zjaba, gefokt door Arabian Fantasie en in 
hier werd eigendom van ZjaKuba Arabians. Deze seniormerrie werd eerder 
ES Rivas die dag tweede in de zadelrubriek merries en zag die dag al dochter 
(Sivmen B x en kleindochter presteren in de showring. Een mooie merrie, still 
Raquin going strong! 
v.Amal), gefokt door ES Arabians uit Axel en in eigendom van De mooie Bess-
Kooiker Arabians uit Vreden. Deze hengst blies vriend en vijand Chandirah 
omver met zijn geweldige performance en wist zich met een (Kulak x 
verpletterend puntentotaal van 279 punten, het hoogste aantal Libanon Abaone 
van de dag, aan kop van de rubriek te plaatsen. Zijn halfbroer v.Abakan), 
AR Sivmayall (Sivmen B x Zolitha v.Prins Abdullah Nomar van gefokt door 
het Oosterveld), gefokt en in eigendom van I.M.M. Lopez y van Bessewacht 
Breemen, Arabian Ranch, uit Marienheem werd tweede. Erg leuk Arabians en in 
om deze mooie hengst, die al vele jaren furore maakt onder het eigendom van 

ES Rivas

AF Karimah

AF Zjaba

Rector's Aristocrates 

Masud T

Best Bewegend Paard: Sagrand

Best of Show: Yusriyyah

Mw. I. Stoop, het jurykorps dhr. E. Jones uit Groot-Brittannië, 
mevr. R. Schibler uit Zwitserland en dhr. N. Jung uit Duitsland, 
dhr. P. Stoop
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klassen was goed. 
Naar mijn mening 
heeft de jury de 
paarden goed 
weten te 
kwalificeren, 
al waren ze soms 
wat scheutig met 
punten op benen 
en beweging. 
En inderdaad 
viel mij ook op 
dat vooral de 
junior- en 
veulenrubrieken 
van goede 
kwaliteit waren. 
Dit is in mijn 
ogen een goed 
teken want met 
de jonge dieren 
fundeer je de 
toekomst.
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Bij de seniormerries betraden zes rubrieksfavorieten de ring en 
uiteindelijk werd het, overigens zeer stijlvolle, kampioenslint 
omgehangen bij de mooie, parelwitte Peppi. Silver Medal 
kampioen werd AF Karimah en de Bronze Medal was er voor 
AF Zjaba.
Voor het kampioenschap seniorhengsten meldden zich vier 
hengsten en uiteraard ging de Gold Medal hier naar de 
geweldenaar ES Rivas. Rector's Aristocrates mocht zich opstellen 
voor de Silver Medal en de Bronze Medal was er voor Masud T.
De trofee voor Best Bewegend Paard ging naar Sagrand, die geheel 
terecht met wederom 3x 20 met trots deze titel mocht dragen.

Als klap op de vuurpijl volgde uit alle kampioenen nog de 
verkiezing van Best of Show. De internationale jury koos hier 
unaniem voor Yusriyyah, de rubriekswinnaar jaarlingmerries en 
Gold Medal winnaar juniormerries. Niet alleen Yusriyyah's 
eigenaresse C.A. van Wengerden uit Zevenhoven, maar ook 
voorbrenger Bluebell Arabians was dolblij met deze uitslag. 
Voor Bluebell Arabians betekende dit namelijk, naast 
diverse rubriekswinsten en kampioenschappen, tevens een 
zesde (!!!) Best of Show titel op rij. Daar konden ze trots en 
tevreden terug mee naar Panningen afreizen.

Een feestelijk einde van een mooie dag met een mooie show 
brak aan. Toen ik aan het einde van de dag jurylid mevrouw 
R. Schibler vroeg om een algemene indruk te geven van de 
show en de kwaliteit van de paarden, vertelde ze dat ze erg te 
spreken was over de show en dat haar algemene indruk goed 
was. Ze was erg te spreken over de kwaliteit van de 
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mogen dus niet uit het oog worden verloren. De Franse fokker Door Hanneke Rosman-Brand

Foto's Morfar al Assaf, Jan Kan, Wim Huybers de heer Akel stelde dat je moet fokken met een doel, en je moet 
het doel voor ogen houden ook wanneer het tegen zit. Bij paarden 

Fokkers, trainers en eigenaren van Arabische renpaarden, van fokken gaat het immers om resultaten op een lange termijn. 
Amerika tot Australië, van Polen tot Oman, kregen de gelegen- In het Midden-Oosten worden tegenwoordig ook de 'gewone 
heid om deel te nemen aan bijeenkomsten waarbij panels van burgers' aangemoedigd om Arabische Volbloeds te fokken, 
specialisten en ervaringsdeskundigen over interessante en zij lopen daarbij tegen problemen aan waar wij hier in het 
onderwerpen discussieerden. Iedereen was het erover eens dat Westen nauwelijks bij stil staan. Allereerst voeding, een punt 
een dergelijk evenement in een behoefte voorzag en dat het voor dat ook in latere sessies terug zou komen. Gras ontbreekt, 
herhaling vatbaar was. De aanwezigen werden op hun wenken en daardoor ook de voor de opfok onontbeerlijke weidegang 
bediend toen tijdens het Galadiner bekend werd gemaakt dat voor jonge paarden. Want hoewel wij het Arabische paard graag 
het volgende congres in Europa zou plaatsvinden, en wel… als het harde en sobere paard zien, is inmiddels wel bewezen dat 
in Nederland. betere voeding leidt tot betere prestaties. Maar ook bestrijding 

van parasieten, voor ons de gewoonste zaak van de wereld, is in 
Vrijwel direct nadat bekend was geworden dat Nederland was andere delen van de wereld nog niet zo vanzelfsprekend of 
verkozen als locatie voor het volgende congres, nam de heer gemakkelijk te realiseren. Aanhoren hoe het in andere landen is, 
De Ruiter, voorzitter van de DARC, contact op met onder andere de problemen waar andere fokkers mee kampen, het is boeiend 
het ministerie van Buitenlandse Zaken en de excellenties de heer om te horen. Merkwaardigerwijs was er een groot aantal 
Beschoor Plug, ambassadeur voor Nederland in de Verenigde buitenlandse toehoorders, merkwaardigerwijs waren er slechts 

Arabische Emiraten, en Ali Thani enkele Nederlandse toehoorders….
Al Suwaidi, ambassadeur voor de 
VAE in Nederland. Want de 's Middags kwamen training en racen aan de orde. Er werd 
organisatie van een dergelijk gesproken over de verschillen in aanpak tussen Engelse Volbloeds 
prestigieus evenement brengt veel en Arabische Volbloeds; de Arabische Volbloeds zijn gemakke-
met zich mee, en steun op het lijker in goede conditie te krijgen, en blijven ook langer goed in 
hoogste niveau is daarbij van groot conditie, fysiek. Het moeilijkste is ze fris in het hoofd te houden. 
belang. Zijne Excellentie Ali Thani Stalmanagement kwam aan de orde; iedereen is het er over eens 
Al Suwaidi is een groot liefhebber dat paarden veel vrije beweging nodig hebben voor het welzijn, 
van het Arabische Volbloed en al maar in de praktijk is het vaak zo dat er op trainingsstallen weinig 
jaren graag te gast op Duindigt bij mogelijkheden zijn om paarden te laten ontspannen in paddocks. 
de internationale races. Hij was dan Men wordt zich er de laatste jaren wel van bewust dat dit van 
ook van meet af aan zeer betrokken belang is om paarden gezond te houden en probeert het 
bij het gebeuren. stalmanagement hierop aan te passen. 
Van 16 tot en met 18 juni was het In landen als Irak, maar ook Rusland, wordt met tweejarigen 
dan zover, in het Hilton hotel in gekoerst. Dr. Al Nujaifi uit Irak, wiens familie zich al ruim 300 
Den Haag vond de eerste jaar bezig houdt met het fokken van Arabische volbloeds, vertelde 
conferentie in Europa plaats, met hoe men in Irak begint met de training. De eerste acht maanden 
bijeenkomsten in de ochtend- en wordt er uitsluitend gestapt, over harde grond, om de pezen en 
middaguren; alle bijeenkomsten botten te harden. In andere landen wordt de training anders 
werden live uitgezonden op het aangepakt, maar 'goed observeren' en 'feeling' werden vrijwel 
Abu Dhabi Sport Channel. door iedereen genoemd als zijnde de belangrijke factoren om 

de paarden gezond te houden.
De eerste dag stond Fokkerij en Rennen & Training op de 
agenda. Tijdens de discussies kwam onder andere aan de orde Op donderdagavond vond er een fantastisch diner plaats op 
hoe succesvolle fokkers selecteerden en eigenlijk is dat heel Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. De schitterend aangelegde 
eenvoudig: alleen fokken met paarden die zich bewezen hebben tuin met een grote waterpartij, feeëriek verlicht door de volle maan, 
in de sport, uit grootouders die zich ook bewezen hebben in de het eeuwenoude kasteel, de gasten keken hun ogen uit. Maar liefst 
sport. Ook werd besproken hoe door goede selectie van fokdieren veertien ambassadeurs uit alle Arabische landen hadden de 
blessures voorkomen kunnen worden; hardheid en correctheid uitnodiging geaccepteerd, slechts de ambassadeur van Jordanië was 

afwezig omdat hij op reis was. De ambiance was adembenemend, Ze vertelde over haar 'couveuseafdeling' voor ernstig zieke 
en de sfeer was fantastisch. Hoe kan het ook anders, met zoveel veulens, waar studenten in ploegendienst waken over de zeer 
liefhebbers van het Arabische Volbloed bij elkaar. zieke en zwakke veulens. De meiden hebben meer geduld, 

en dat is vaak hard nodig bij veulens die niet meer willen drinken. 
Maar een veulen weegt toch al gauw 80-100 kg, en als je dat moet 
optillen, is het wel fijn als 'de jongens' daarbij helpen. Kortom, 
man en vrouw moeten samenwerken. Een mooie metafoor in 
deze context.

Hebben vrouwen een wezenlijk andere aanpak dan mannen in 
hun omgang met paarden? Daarover waren alle dames het eens: 
JA. Loving Tender Care, ofwel liefdevolle en zachte verzorging, 
het verzorgende element, is een typische vrouwelijke eigenschap. 
En juist Arabische Volbloeds, die gevoeliger en intelligenter zijn 
dan andere rassen, zijn veel gevoeliger voor een vriendelijke 
benadering in de training. 
Ook in het panel zat Hare Excellentie Sheikha Najla Al Qassimi, 
de eerste vrouwelijke ambassadeur voor de VAE en gestationeerd 
in Zweden. Zij vertelde hoe de vrouw in de maatschappij in het 
Midden-Oosten steeds meer haar rol als gelijkwaardige partner 
krijgt, en hoe vrouwelijke sporters daarbij een voorbeeldfunctie 
hebben. Zelf is zij, als eerste vrouwelijke ambassadeur, ook een 
zeer belangrijk rolmodel voor de vrouwen uit de Emiraten.
De conclusie van deze sessie was dat het 'vrouw zijn' geen enkele 
belemmering is in de rensport met Arabische volbloeds; in 
tegendeel, het is in de omgang met het Arabische paard vaak 
een pluspunt.

Op vrijdag stonden 'Vrouwen in de Arabische rensport', 
's Middags zat er een panel van dierenartsen, en er werd gevolgd door 'Dierenartsen & Voeding' op het programma.
gediscussieerd over voeding, medicatie en veterinaire kwesties. Vrouwenemancipatie, in de westerse wereld al lang geen dis-
Er werd onder andere gesproken over de gevoeligheid van het cussiepunt meer, is een actueel thema in de Golfstaten en wordt 
Arabisch volbloed voor blessures van het zachte weefsel en hoe breed gesteund door Sheik Mansoor. 'Vrouwen in de rensport' 
dit te voorkomen door de juiste training; echter ook de was daarom een belangrijk onderwerp tijdens de conferentie. 
correctheid van de bouw is hierbij van groot belang. Een paard (Daarbij moet men in het achterhoofd houden dat deze confe-
dat niet goed in balans loopt, zal eerder blessures oplopen dan rentie ongelooflijk veel media-aandacht kreeg in de Golfstaten 
een goed bewegend paard. Hier ligt dus een taak voor de fokkers. en men wil graag horen hoe het in Westerse landen gaat.)
Daarna spitste de discussie zich toe op medicatie, preventie, wat De General Women's Union, de Vrouwenbond waarvan Sheikha 
mag wel en wat is doping. Medicatie, al dan niet preventief, Fatima bint Mubarak, de moeder van Sheik Mansoor, de 
zorgde voor een levendige discussie. De Franse dierenarts Roland voorzitter is, zet zich in om de vrouw in het Midden-Oosten een 
Devolz, werkzaam als dopingexpert bij France Galop, houdt er positie te geven die gelijkwaardig is aan de man. Sport vervult 
een zeer duidelijke mening op na, zero tolerance, en vond daarbij daarbij een belangrijke rol, en vooral ook de paardensport, juist 
Russel Malton, afkomstig uit Nieuw-Zeeland maar werkzaam in omdat mannen en vrouwen gelijke kansen hebben op de rug van 
de VAE, tegenover zich. Malton stelde dat je, als je een totale een paard.
nullijn aanhoudt, een paard niet Om die reden werd tijdens de Emirates Racing Day op zondag de 
kunt helpen als het medische prestigieuze Fegentri-koers voor amateurrijders dames gesponsord 
verzorging nodig heeft. door de General Women Association en UAE Women Sport. 

Het panel van de vrijdagochtend-sessie bestond dan ook Een ander onderwerp dat in deze 
uitsluitend uit dames, elk met hun eigen ervaring en verhaal. sessie aan de orde kwam, waren 
Moderator Susanna Santesson, zelf amateurjockey in haar jongere ziektes waardoor sommige 
jaren, vertelde hoe zij moest opboksen tegen de 'gevestigde orde' landen de grenzen gesloten 
van de Fegentri-club, de vereniging van Gentlemen riders en de houden voor andere landen. Dit 
strijd die zij heeft gevoerd om het ook voor dames-amateurs werpt aanzienlijke hindernissen 
mogelijk te maken om deel te nemen aan de rensport op het op voor deelname in de sport, 
hoogste niveau. Panellid dr. Inge Wijnberg vertelde hoe Jeanette maar beperkt ook de fokkerij, 
Donker, de eerste vrouwelijke dierenarts in Nederland, moest omdat fokkers bijvoorbeeld het buurland niet in mogen waar een 
opboksen tegen de vooroordelen van de leraren, maar de interessante hengst staat. De fokkers in het Midden-Oosten 
emancipatie van de vrouw is hard gegaan in deze beroepsgroep: snakken naar informatie, zo bleek wel. Ook op het gebied van 
heden ten dagen is in Nederland 80% van de studenten in de voeding, zowel voor paarden in training als fokmerries en paarden 
opleiding diergeneeskunde van het 'zwakke geslacht'. in opfok. Zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn, stellen collega-
Mevrouw Wijnberg benadrukte in haar betoog dat juist in dit fokkers in andere landen voor grote problemen. Iedereen was het 
beroep mannen en vrouwen eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. erover eens dat er wel een heel congres aan voeding kan worden 
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ARABIAN HORSE

DEN HAAG 16-19 JUNI

WORLD  RACING 
CONFERENCE

In september vorig jaar vond de eerste World Arabian Horse Racing Conference plaats in 
Abu Dhabi, georganiseerd door het Sheik Mansoor bin Zayed Al Nahyan Global Arabian 
Horse Racing Festival in samenwerking met IFAHR, de International Federation for 
Arabian Horse Racing. 

Zijne Excellentie Ali Thani 
Al Suwaidi ambassadeur 
voor de VAE in Nederland 
opent het congres

V.l.n.r.: Susanna Santesson, secretaris Fegentri, Lara Sawaya,
directeur Sheik Mansoor bin Zayed Al Nahyan Global
Arabian Horse Racing Festival, Hare Excellentie Sheikha
Najla Al Qassimi, eerste vrouwelijke ambassadeur voor de
VAE, Hannie Maasdijk (NL/Qatar), dr. Inge Wijnberg (NL), 
Genny Haynes (GB), Kathy Smoke (VS).
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werden live uitgezonden op het aangepakt, maar 'goed observeren' en 'feeling' werden vrijwel 
Abu Dhabi Sport Channel. door iedereen genoemd als zijnde de belangrijke factoren om 

de paarden gezond te houden.
De eerste dag stond Fokkerij en Rennen & Training op de 
agenda. Tijdens de discussies kwam onder andere aan de orde Op donderdagavond vond er een fantastisch diner plaats op 
hoe succesvolle fokkers selecteerden en eigenlijk is dat heel Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. De schitterend aangelegde 
eenvoudig: alleen fokken met paarden die zich bewezen hebben tuin met een grote waterpartij, feeëriek verlicht door de volle maan, 
in de sport, uit grootouders die zich ook bewezen hebben in de het eeuwenoude kasteel, de gasten keken hun ogen uit. Maar liefst 
sport. Ook werd besproken hoe door goede selectie van fokdieren veertien ambassadeurs uit alle Arabische landen hadden de 
blessures voorkomen kunnen worden; hardheid en correctheid uitnodiging geaccepteerd, slechts de ambassadeur van Jordanië was 

afwezig omdat hij op reis was. De ambiance was adembenemend, Ze vertelde over haar 'couveuseafdeling' voor ernstig zieke 
en de sfeer was fantastisch. Hoe kan het ook anders, met zoveel veulens, waar studenten in ploegendienst waken over de zeer 
liefhebbers van het Arabische Volbloed bij elkaar. zieke en zwakke veulens. De meiden hebben meer geduld, 

en dat is vaak hard nodig bij veulens die niet meer willen drinken. 
Maar een veulen weegt toch al gauw 80-100 kg, en als je dat moet 
optillen, is het wel fijn als 'de jongens' daarbij helpen. Kortom, 
man en vrouw moeten samenwerken. Een mooie metafoor in 
deze context.

Hebben vrouwen een wezenlijk andere aanpak dan mannen in 
hun omgang met paarden? Daarover waren alle dames het eens: 
JA. Loving Tender Care, ofwel liefdevolle en zachte verzorging, 
het verzorgende element, is een typische vrouwelijke eigenschap. 
En juist Arabische Volbloeds, die gevoeliger en intelligenter zijn 
dan andere rassen, zijn veel gevoeliger voor een vriendelijke 
benadering in de training. 
Ook in het panel zat Hare Excellentie Sheikha Najla Al Qassimi, 
de eerste vrouwelijke ambassadeur voor de VAE en gestationeerd 
in Zweden. Zij vertelde hoe de vrouw in de maatschappij in het 
Midden-Oosten steeds meer haar rol als gelijkwaardige partner 
krijgt, en hoe vrouwelijke sporters daarbij een voorbeeldfunctie 
hebben. Zelf is zij, als eerste vrouwelijke ambassadeur, ook een 
zeer belangrijk rolmodel voor de vrouwen uit de Emiraten.
De conclusie van deze sessie was dat het 'vrouw zijn' geen enkele 
belemmering is in de rensport met Arabische volbloeds; in 
tegendeel, het is in de omgang met het Arabische paard vaak 
een pluspunt.

Op vrijdag stonden 'Vrouwen in de Arabische rensport', 
's Middags zat er een panel van dierenartsen, en er werd gevolgd door 'Dierenartsen & Voeding' op het programma.
gediscussieerd over voeding, medicatie en veterinaire kwesties. Vrouwenemancipatie, in de westerse wereld al lang geen dis-
Er werd onder andere gesproken over de gevoeligheid van het cussiepunt meer, is een actueel thema in de Golfstaten en wordt 
Arabisch volbloed voor blessures van het zachte weefsel en hoe breed gesteund door Sheik Mansoor. 'Vrouwen in de rensport' 
dit te voorkomen door de juiste training; echter ook de was daarom een belangrijk onderwerp tijdens de conferentie. 
correctheid van de bouw is hierbij van groot belang. Een paard (Daarbij moet men in het achterhoofd houden dat deze confe-
dat niet goed in balans loopt, zal eerder blessures oplopen dan rentie ongelooflijk veel media-aandacht kreeg in de Golfstaten 
een goed bewegend paard. Hier ligt dus een taak voor de fokkers. en men wil graag horen hoe het in Westerse landen gaat.)
Daarna spitste de discussie zich toe op medicatie, preventie, wat De General Women's Union, de Vrouwenbond waarvan Sheikha 
mag wel en wat is doping. Medicatie, al dan niet preventief, Fatima bint Mubarak, de moeder van Sheik Mansoor, de 
zorgde voor een levendige discussie. De Franse dierenarts Roland voorzitter is, zet zich in om de vrouw in het Midden-Oosten een 
Devolz, werkzaam als dopingexpert bij France Galop, houdt er positie te geven die gelijkwaardig is aan de man. Sport vervult 
een zeer duidelijke mening op na, zero tolerance, en vond daarbij daarbij een belangrijke rol, en vooral ook de paardensport, juist 
Russel Malton, afkomstig uit Nieuw-Zeeland maar werkzaam in omdat mannen en vrouwen gelijke kansen hebben op de rug van 
de VAE, tegenover zich. Malton stelde dat je, als je een totale een paard.
nullijn aanhoudt, een paard niet Om die reden werd tijdens de Emirates Racing Day op zondag de 
kunt helpen als het medische prestigieuze Fegentri-koers voor amateurrijders dames gesponsord 
verzorging nodig heeft. door de General Women Association en UAE Women Sport. 

Het panel van de vrijdagochtend-sessie bestond dan ook Een ander onderwerp dat in deze 
uitsluitend uit dames, elk met hun eigen ervaring en verhaal. sessie aan de orde kwam, waren 
Moderator Susanna Santesson, zelf amateurjockey in haar jongere ziektes waardoor sommige 
jaren, vertelde hoe zij moest opboksen tegen de 'gevestigde orde' landen de grenzen gesloten 
van de Fegentri-club, de vereniging van Gentlemen riders en de houden voor andere landen. Dit 
strijd die zij heeft gevoerd om het ook voor dames-amateurs werpt aanzienlijke hindernissen 
mogelijk te maken om deel te nemen aan de rensport op het op voor deelname in de sport, 
hoogste niveau. Panellid dr. Inge Wijnberg vertelde hoe Jeanette maar beperkt ook de fokkerij, 
Donker, de eerste vrouwelijke dierenarts in Nederland, moest omdat fokkers bijvoorbeeld het buurland niet in mogen waar een 
opboksen tegen de vooroordelen van de leraren, maar de interessante hengst staat. De fokkers in het Midden-Oosten 
emancipatie van de vrouw is hard gegaan in deze beroepsgroep: snakken naar informatie, zo bleek wel. Ook op het gebied van 
heden ten dagen is in Nederland 80% van de studenten in de voeding, zowel voor paarden in training als fokmerries en paarden 
opleiding diergeneeskunde van het 'zwakke geslacht'. in opfok. Zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn, stellen collega-
Mevrouw Wijnberg benadrukte in haar betoog dat juist in dit fokkers in andere landen voor grote problemen. Iedereen was het 
beroep mannen en vrouwen eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. erover eens dat er wel een heel congres aan voeding kan worden 
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DEN HAAG 16-19 JUNI

WORLD  RACING 
CONFERENCE

In september vorig jaar vond de eerste World Arabian Horse Racing Conference plaats in 
Abu Dhabi, georganiseerd door het Sheik Mansoor bin Zayed Al Nahyan Global Arabian 
Horse Racing Festival in samenwerking met IFAHR, de International Federation for 
Arabian Horse Racing. 

Zijne Excellentie Ali Thani 
Al Suwaidi ambassadeur 
voor de VAE in Nederland 
opent het congres

V.l.n.r.: Susanna Santesson, secretaris Fegentri, Lara Sawaya,
directeur Sheik Mansoor bin Zayed Al Nahyan Global
Arabian Horse Racing Festival, Hare Excellentie Sheikha
Najla Al Qassimi, eerste vrouwelijke ambassadeur voor de
VAE, Hannie Maasdijk (NL/Qatar), dr. Inge Wijnberg (NL), 
Genny Haynes (GB), Kathy Smoke (VS).
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besteed, temeer omdat uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat stemming was buitengewoon. Iedereen had het driedaagse 
het standaard voer voor Engelse Volbloed renpaarden eigenlijk congres als zeer nuttig én plezierig ervaren. Toen, voorafgaand 
helemaal niet geschikt is voor Arabische Volbloeden. De laatste aan het diner, bekend werd gemaakt dat het volgende congres 
hebben veel meer ruwvoer en veel minder granen nodig. zal plaatsvinden in Berlijn, een stad met een enorme geschiedenis, 

en een schitterende renbaan, Hoppegarten, werd dit met groot 
enthousiasme ontvangen in de zaal.Een derde zeer interessant onderwerp werd naar voren gebracht 

door de in Zweden geboren, maar in Amerika woonachtige 
dierenarts Mikael Holmstrom. Hij heeft zich gespecialiseerd in En wat is een congres over renpaarden zonder renpaarden in actie. 
biomechanica. Op basis van een enorme hoeveelheid gegevens Meteen nadat vorig jaar de datum van het congres bekend werd, 
betreffende afstamming, afstanden waarover door familie werd ging de heer De Ruiter, voorzitter van de DARC, aan de slag om 
gepresteerd, maar ook meetbare gegevens over de fysieke een uniek renprogramma op te stellen. Sponsoring is daarbij van 
gesteldheid van het paard, kan bij jonge ongetrainde paarden essentieel belang. Maar sponsoring krijg je niet cadeau; daar 
met redelijke zekerheid worden aangegeven of het paard zijn ijn overtuigingskracht en goede 'chemie' voor nodig. Veel 
aankoopprijs op een veiling zal kunnen terugverdienen voor hangt af van de persoon, en dat is de heer De Ruiter absoluut 
zijn nieuwe eigenaar. Dit wordt genetic profiling genoemd. toevertrouwd. Daarbij ging het niet alleen om ondersteuning van 
Dr. Holmstrom noemde graag enkele namen van topvolbloeds het prijzengeld, maar ook de hele entourage, de aankleding en die 
die na zijn advies werden aangekocht. Voorts geeft hij in zijn was fantastisch. Niet in de laatste plaats dankzij de enorme inzet 
praktijk adviezen aan trainers over welke afstand het paard het van mevrouw De Ruiter, en een groep vrijwilligers die hielpen bij 
beste zal lopen, ook weer op basis van genetische gegevens de praktische invulling, zoals de aankleding met prachtige 
(bloedlijnen), spierstructuur en andere fysieke kenmerken. bloemenarrangementen rond de winnaarsring, bij de finish en 

uiteraard boven in de Clingendaelzaal waar alle gasten werden Fascinerende wetenschappelijke ontwikkelingen, waarbij ik -
ontvangen. en de mensen naast mij ook - tegelijkertijd ook een beetje het 

gevoel kreeg 'maar daar heeft een goede trainer geen computer 
voor nodig, dat is ervaring, talent en kennis, ofwel het 
“paardengevoel”'. Emirates Racing Day

Nederland kent slechts één renbaan waarop wordt gegaloppeerd 
De zaterdagochtend werd gevuld met een sessie over de toekomst en de meetings bestaan altijd uit een combinatie van rennen 
van de rensport met Arabische Volbloeds; deze ziet er zeer en draverijen. Dat was op 19 juni niet anders, maar de heer 
rooskleurig uit, dankzij de ondersteuning die in Noord-Europa, De Ruiter had het in samenspraak met de Nederlandse Draf-en 
maar ook in Amerika en Australië wordt gegeven door onder Rensport voor elkaar gekregen dat er niet zomaar een draverij 
andere Sheik Mansoor. De vergelijking met voetbal werd was, maar dat de Grote Prijs der Lage Landen werd verreden, 
getrokken, de kleinere fokkers en eigenaren (lees 'kleine clubs') een van de belangrijkste koersen in het jaar voor de dravers-
vormen een kweekvijver van talent. De kleine clubs kunnen nooit mensen. Hierdoor kon een programma van zeer hoge kwaliteit 
de concurrentie aangaan met de grote clubs als het op financiën worden aangeboden aan de vele buitenlandse gasten. 
aankomt, maar met drie clubs kun je geen competitie spelen. De eerste ren van de dag was de IFAHR CUP; hieraan mochten 
Zo is het ook in de rensport, het speelveld wordt interessanter uitsluitend paarden in Nederlands bezit en/of getraind in de 
naarmate er meer verscheidenheid in deelnemers is. Aansluitend Benelux meedoen. Deze IFAHR CUP is ingesteld door de 
kreeg het publiek gelegenheid om vragen te stellen over de IFAHR en zal telkens in combinatie met de Conferentie worden 
onderwerpen die werden besproken in de voorgaande dagen verreden, en dan alleen toegankelijk zijn voor eigenaren van het 
en als de medewerkers van het Hilton hotel niet een einde aan land waar de conferentie wordt gehouden. De afstand was 2000 
de bijeenkomst hadden gemaakt, hadden de discussies nog wel meter en het totale 
een paar uur door gegaan. prijzengeld bedroeg 

€10.000, waarvan iets 
Het congres werd officieel afgesloten met een galadiner in het meer dan de helft voor 
Hotel des Indes, waarbij opnieuw vrijwel alle ambassadeurs de winnaar. Serouda 
aanwezig waren. Het chique Hotel des Indes heeft in zijn rijke du Breuil (Dormane x 
verleden vele beroemdheden als gast mogen verwelkomen, zoals Jamaala du Breuil, 
de Franse keizerin Eugénie, President Paul Kruger van Transvaal, eigenaar/trainer Karin 
Sheik Feisal van Saoudi-Arabië, Mata Hari, keizer Haile Selassie, v.d. Bos) nam vroeg in 
de Maharadja van India, maar ook Josephine Baker, Anna Pavlova de koers de leiding en 
en vele internationaal beroemde schrijvers verbleven in het hotel. stond deze niet meer af. Er werd fel gevochten om de tweede plek 
Bij deze grandeur en chique hoorde uiteraard de dresscode door de merrie Shakia Dormala (Dormane x Saklia, fokker/ 
smoking en avondkleding. De gasten van het Arabian Race Horse eigenaar Mw. De Ruiter-Floor, trainer mw. Diana Dorenberg) 

Conference voelden en Alligator Kossack (Marwan x Azedine, fokker Kossack Stud, 
zich echter meteen eigenaar/trainer de heer Otermans), waarbij Shakia Dormala 
thuis in deze deftige het pleit in haar voordeel beslechtte.
omgeving en de 

paard, de Zwitserse Nil Ishan Ibn Al Sakbe op het laatste moment 
ziek gemeld en zo restte haar niets dan toekijken.
Deze koers mocht zich met recht internationaal noemen, 
met paarden uit Nederland, Zwitserland, Zweden, Duitsland 
en Frankrijk en Irak, en rijders uit Groot-Brittannië, Ierland, 
Duitsland, Zwitserland, Zweden, Denemarken, Qatar, VAE, 
en Oman. De Nederlandse eigenaar-trainer Frank Nibbering 
had de zeer ervaren Britse Rachel King gevraagd voor zijn 
Sankado (Sandokan x Svetlana), en daarvan kreeg hij geen spijt. 
Hij mocht zich na 2 minuten en 18.8 seconden winnaar noemen, 
na strijd met Athlete del Sol (Dormane x A la Volee) van eigenaar-
trainer Karin v.d. Bos, die de Zweedse Tina Henriksson 
(wereldkampioen 2010) had gevraagd haar paard te rijden. 
Phraseur Kossack (Prince d'Orient x Pengalia Kossack, fokker 
Kossack Stud, eigenaar/trainer de heer Otermans), gereden door 
de Nederlandse Jadey Pietrasiewicz werd derde. 

De volgende koers was de HH SHEIKA FATIMA BINT De belangrijkste koers van de dag was de HH SHEIK ZAYED 
MUBARAK LADIES FEGENTRI CUP over 1900 meter. Deze BIN SULTAN AL NAHYAN LISTED CUP. Deze ren is een van 
ren was om meerdere redenen van groot belang. De Fegentri-club de koersen uit het renprogramma van het HH Sheik Zayed Bin 
is een organisatie die zich bezig houdt met rensport voor Sultan Al Nahyan Flat Racing Festival en werd nu voor het derde 

amateurrijders jaar op Duindigt verreden. De verwachting vooraf was dat ook dit 
en organiseert jaar de doorgaans veel sterkere Franse paarden op het erepodium 
onder andere 
een Wereld-
kampioenschap, 
zowel voor 
dames als voor 
heren. Door in 
koersen te rij-
den (en goed te 

presteren) verzamelen de jockeys punten, en wie de meeste 
punten heeft, wordt wereldkampioen. De koersen worden overal 
ter wereld verreden, de rijders worden aangewezen door de 
amateurvereniging in hun eigen land, op basis van hun prestaties. 
Voor de Fegentri was dit dus een zeer belangrijke ren, omdat er 
punten voor het wereldkampioenschap verdiend konden worden.
De koers werd verreden onder patronage van H.K.H Sheikha 
Fatima Bint Mubarak, de voorzitter van de General Women's 

Union. Er waren twee 
amateurjockeys uit de 
Verenigde Arabische Emiraten 
aanwezig, Shahtra Al Hajjaj en 
Fatma Jassem Saeed, en een 
rijder uit Oman, Fatma al 
Manji; voor hen was deze koers 

zouden komen te staan. Maar dat pakte heel anders uit! het debuut in een internationale 
De grote favoriet, Rasheeqa (Amer x Norah), eigenaar/fokker koers, en er rustte dan ook een 
Z.K.H. Sheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani, trainer de heer zware druk op hun schouders 
A. de Mieulle, die vorig seizoen in Qatar en Frankrijk 4 x op rij om het goed te doen. Ook 
won, eindigde slechts op de vierde plek! Plaatsen 1 en 3 waren Khadija Al Bastaki uit Qatar 
voor de Nederlandse eigenaren, terwijl de nummer 2, Vizir zou rijden, zij heeft al veel meer 
des Cedres ook niet vrij was van enige Nederlandse invloed, ervaring, maar helaas werd haar 
de moeder van dit paard is namelijk een fokproduct van de 
Kossack Stud.
Lange tijd ging Bachi Bouzouk (Pepe le Mocco x Fifine 
Appapalou) aan kop; de inmiddels 8-jarige hengst wordt getraind 
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V.l.n.r. Loek van der Ham, voorzitter Nederlandse Amatrice- en Amateurrijders 
Vereniging, Susanna Santesson, secretaris Fegentri, de heer de Ruiter, voorzitter 
Dutch Arabian Racing Committee, mevrouw de Ruiter. 
De heer en mevrouw de Ruiter hebben zich maandenlang onvermoeibaar ingezet 
om de Emirates Racing Day tot stand te brengen.

Serouda du Brueil wint met gemak de IFAHR cup

Karin v.d.Bos wordt met haar schitterende 
overwinning gefeliciteerd door de heer Sami Al Bunain, 
voorzitter van de IFAHR

Shahtra Al Hajjaj en rechts 
Fatma al Marri vlak voor hun 
internationale debuut in 
de Fegentrikoers

Sankado wint met een halslengte 
voor Athlete del Sol

Trotse eigenaar Frank Nibbering 
in de winnaarsring. Links mevr. 
Noura Khalifa Al Suwaidi, 
Directeur van de Emirates General 
Women's Association en voorzitter 
van de UAE Women Sport, deelde de ereprijzen uit. 
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zijn nieuwe eigenaar. Dit wordt genetic profiling genoemd. toevertrouwd. Daarbij ging het niet alleen om ondersteuning van 
Dr. Holmstrom noemde graag enkele namen van topvolbloeds het prijzengeld, maar ook de hele entourage, de aankleding en die 
die na zijn advies werden aangekocht. Voorts geeft hij in zijn was fantastisch. Niet in de laatste plaats dankzij de enorme inzet 
praktijk adviezen aan trainers over welke afstand het paard het van mevrouw De Ruiter, en een groep vrijwilligers die hielpen bij 
beste zal lopen, ook weer op basis van genetische gegevens de praktische invulling, zoals de aankleding met prachtige 
(bloedlijnen), spierstructuur en andere fysieke kenmerken. bloemenarrangementen rond de winnaarsring, bij de finish en 

uiteraard boven in de Clingendaelzaal waar alle gasten werden Fascinerende wetenschappelijke ontwikkelingen, waarbij ik -
ontvangen. en de mensen naast mij ook - tegelijkertijd ook een beetje het 

gevoel kreeg 'maar daar heeft een goede trainer geen computer 
voor nodig, dat is ervaring, talent en kennis, ofwel het 
“paardengevoel”'. Emirates Racing Day
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De zaterdagochtend werd gevuld met een sessie over de toekomst en de meetings bestaan altijd uit een combinatie van rennen 
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een paar uur door gegaan. prijzengeld bedroeg 

€10.000, waarvan iets 
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Kossack Stud.
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Appapalou) aan kop; de inmiddels 8-jarige hengst wordt getraind 
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V.l.n.r. Loek van der Ham, voorzitter Nederlandse Amatrice- en Amateurrijders 
Vereniging, Susanna Santesson, secretaris Fegentri, de heer de Ruiter, voorzitter 
Dutch Arabian Racing Committee, mevrouw de Ruiter. 
De heer en mevrouw de Ruiter hebben zich maandenlang onvermoeibaar ingezet 
om de Emirates Racing Day tot stand te brengen.

Serouda du Brueil wint met gemak de IFAHR cup

Karin v.d.Bos wordt met haar schitterende 
overwinning gefeliciteerd door de heer Sami Al Bunain, 
voorzitter van de IFAHR

Shahtra Al Hajjaj en rechts 
Fatma al Marri vlak voor hun 
internationale debuut in 
de Fegentrikoers

Sankado wint met een halslengte 
voor Athlete del Sol

Trotse eigenaar Frank Nibbering 
in de winnaarsring. Links mevr. 
Noura Khalifa Al Suwaidi, 
Directeur van de Emirates General 
Women's Association en voorzitter 
van de UAE Women Sport, deelde de ereprijzen uit. 
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banden heeft met Nederland. 
TAQA steunde niet alleen de koers, 
zij maakten ook het paviljoen 
mogelijk waarin de gasten bij 
aankomst werden onthaald op een 
drankje, en waar na afloop van alle 
koersen het feestje van – met name 
de Nederlandse fokkers en 
eigenaren – nog lang door ging.
In het paviljoen was een 
tentoonstelling van schilderijen en 
tekeningen van Anja Meeldijk te 
bewonderen en kon men een 
fotoreportage van het HH Sheik 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan Flat 
Racing Festival bekijken. 
De DARC is TAQA zeer erkentelijk 
dat dit bedrijf het paviljoen en de 
draverskoers wilde sponsoren. 

Hierna was het tijd voor de SHELL 
EMIRATES CHALLENGE
Dit was een koers over een wat 
langere afstand, namelijk 2150 
meter en er stonden acht paarden 

door eigenaar Frank 
Nibbering en werd 
gereden door René 
Piechulek. In de 
laatste 150 meter 
kwam de aanval van 
Vizir des Cedres, 
gereden door de 
Franse topjockey 
Charles Nora, maar Poulain Kossack, ongelooflijk 
knap gereden door amateurrijder Jadey 
Pietrasiewicz, bleek de sterkste, terwijl het publiek 
op de tribune uitzinnig werd door de – onverwachte 
– Nederlandse overwinning. Poulain Kossack 
(Nougatin x Pengalia Kossack), gefokt door de 
Kossack Stud en getraind door zijn eigenaar Huub 
Otermans, had overigens al eerder getoond over de 
nodige kwaliteiten te beschikken; hij won immers ook de 
North European Derby 2010 en heeft met deze overwinning 
meegerekend bijna €50.000 voor zijn eigenaar verdiend. 

ingeschreven. Djardokan (Sandokan x Djarbela) was favoriet, Hoewel geen ren, moet de Grote Prijs der Lage Landen worden 
maar door de vele regen was de baan behoorlijk zwaar, en dan kan genoemd, omdat deze draverskoers werd gefinancierd door 
het op een langere afstand zomaar heel anders uitpakken. Het was TAQA, het nationale energiebedrijf uit Abu Dhabi dat nauwe 
dus spannend! Lange tijd lag Sakina de Faust (Al Sakbe x Kanita 
de Carrere, eigenaar de heer Al Bunain, trainer Mw. Diana 
Dorenberg) op kop en jockey Charles Nora reed de 5-jarige 
merrie mooi zuinig door de bochten, gevolgd door de Duitse 
deelnemer Padischak (Baron of Tersk x Palanga). Echter in de 
laatste 300 meter kwam Djardokan, gereden door Jadey 
Pietrasiewicz en tot dan toe in de achterhoede, ontzettend sterk 
naar voren. Het 'peloton' liet een gat vallen, waardoor ook 
Parmant (Kerbella x Pyreah, eigenaar/fokker mw. De Ruiter-
Floor, trainer de heer R. Litt) goed mee naar voren kon komen, 
maar de relatief onervaren vierjarige hengst vormde geen 
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Poulain Kossack wint in 
een sterk internationaal 
veld met gemak de HH 
Sheikh Zayed Bin Sultan 
Al Nahyan Listed Cup

TAQA ondersteunde royaal niet alleen het gezellige paviljoen, 
maar ook een van de grootste draverskoersen van het jaar: 
de Grote Prijs der Lage Landen 

Winnaar draverskoers Zandokan Eden en 
Frank Westerveld

Karin v.d Bos had haar 
paarden goed in vorm. 
Voor de 2e keer op de 
Emirates Racing Day 
stond ze in de win-
naarsring, ditmaal na 
de overwinning in de 
SHELL EMIRATES 
CHALLENGE  die ze 
won met Djardokan. 
Zij ontvangt een extra 
prijs uit handen van 
dhr. A. Calitz (SHELL)

Slechts in de driejarigen koers konden 
de Fransen domineren, Naseem wint 

na felle strijd voor Adeaunis

De heer Sami Al Bunain uit Qatar reikte 
de ereprijzen voor de QATAR NEAR 
DOHA CUP uit.

bedreiging voor Djardokan. Zowel voor jockey Jadey als eigenaar-
trainer Karin v.d. Bos werd dit de tweede overwinning van de 
dag. Derde was Tequila de Breuil (Dormane x Jamaa du Breuil), 
getraind door en in eigendom van Mw. Diana Dorenberg.

De laatste koers van de dag was een koers voor driejarigen, 
de QATAR NEAR DOHA CUP.  Deze koers werd gefinancierd 
vanuit de onlangs opgerichte stichting QATAR North European 

Sol x Nowara D.A.) de vierde plek bezette. Arabian Racing. Dit fonds wordt ondersteund vanuit Qatar, en 
De onervaren Nederlandse driejarigen heeft als doel de kleinere fokkers en eigenaren in de Noord-
konden geen partij bieden.Europese landen aan te moedigen weer, of meer, te investeren in 

hun kleinschalige fokkerij; zo zal de kwaliteit van de paarden 
En zo kwamen vier internationale binnen enkele jaren kunnen verbeteren. De QATAR NEAR 
Arabierendagen dan eindelijk ten einde. Een DOHA CUP werd gelopen over 1300 meter, een sprintafstand. 
schitterende rendag in een fantastische In Frankrijk, waar men door het mildere klimaat veel vroegere 
ambiance, met maar liefst vijf koersen voor veulens fokt, en het renseizoen ook veel vroeger begint dan in de 
Arabische Volbloeds op de racecard, een noordelijke Europese landen, komen ook de driejarigen al veel 
unicum in Europa. Een driedaags congres dat vroeger in het seizoen aan de start dan bij ons. Naseem (Ma Habb 
opnieuw een platform bood voor uitwisseling x Aryaan, gefokt door en in eigendom van Sheik Mansoor Bin 
van gedachten en delen van ervaring; vooral tussen de sessies was Zayed Al Nahyan) was al drie maal gestart en daarbij ook drie-
er royaal tijd om met elkaar in gesprek te gaan. En na twee edities maal geplaatst. Hij was dan ook de grote favoriet en maakte deze 
is duidelijk dat hier grote behoefte aan is. De conferentie biedt rol onder de Franse jockey Jean-Baptiste Hamel waar, hoewel 
liefhebbers van het Arabische Volbloed uit alle werelddelen de hij in de laatste 250 meter sterk onder druk werd gezet door 
gelegenheid om samen te komen in een ontspannen sfeer, wat Adeaunis (Darweesh x Dandyna, in eigendom van en getraind 
op te steken van elkaar, nieuwe contacten te leggen. En dat zijn door de heer Totain), die hiervoor slechts één koers had gelopen. 
de idealen van Sheik Mansoor bin Zayed Al Nahyan; leren van Derde op vele lengtes werd Shafifa (Nizam x Mabrookah, gefokt 
elkaar, vriendschap tussen verschillende culturen, waarbij sport door en in eigendom van Sjeik Abdullah Bin Khalifa Al Thani, 
en het Arabische Volbloed de factoren zijn die mensen bij elkaar en getraind door Mr. A. De Mieuille, terwijl het eigen fokproduct 
brengen. Tot ziens in Berlijn!van onze zuiderbuur Johan Verstreepen, Chimco D.A. (Altis del 

Zijn Excellentie Ali Thani Al Suwaidi deelt graag de prijzen 
uit voor de Listed Cup
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WEDSTRIJD
KOSSACK STUD
HEMELVAART DRESSUUR  

2 juni 2011, in Zuid Oost Beemster wordt wederom de jaarlijkse open bedrijvendag 
georganiseerd. Op weg naar de Kossack Stud is het al een drukte van belang, voor 
veel bedrijven staan al behoorlijke aantallen fietsen en auto's geparkeerd.

Door Sandra Boogaard erg chique zijn. Rob den Hartog verteld hierbij dat het de 
Foto Hans Vermeulen bedoeling is dat zijn dochter Tara in de toekomst met deze 

paarden de wedstrijdsport in zal gaan. Gezien de rijkunsten van 
Ook op de Kossack Stud, die vandaag haar accommodatie Tara en de kwaliteit van de paarden belooft dit heel wat.  
beschikbaar stelt aan de commissie gebruik is al veel Hierna is het de beurt aan de Arabieren; uiteraard oude 
bedrijvigheid. Voor de proeven van start kunnen gaan is er wat bekenden als de hengsten Marwan, Kupol en Kunar T en de 
discussie om een van de zandbanen. Deze baan is recent van merries met daarbij namen als; Naomi C. Kossack, Pribaltika 
vers zand voorzien, bovendien heeft het al heel lang niet en Prisiage met aan de voet de veulens van dit jaar.
geregend, een probleem wat veel eigenaren van zandbanen Ook worden twee nieuwe merries voorgesteld Beatrix (v.Aja 
zullen hebben momenteel is dan ook dat de baan erg zwaar is, Shakakhan) en Albania (v.Balaton). Albania wist op de Show 
hier is bijna niet tegen aan te sproeien. Na overleg met de jury in Alkmaar nog een Silver Medal in de wacht te slepen. 
wordt besloten dat er gewoon gestart kan worden in deze baan. Na de onderbreking gaan we door met de B paarden. Hier 
Helaas zijn er geen starts in het Z waardoor gelijk met het maakt Sonja Zonderhuis haar rentree, dit doet ze zeer sterk 
M2-paarden wordt begonnen, deze wordt overtuigend door beide proeven te winnen en hierdoor met vier 
gewonnen door Masja Habraken met FS Bengal Bay winstpunten  naar huis te gaan. De tweede plaats gaat hier 
(v.FS Bengali) die voor beide proeven het hoogste aantal naar Lieke Brandt met de spierwitte Emily Pladykta (v.Plakat)
punten scoorde. De winst in het L1 komt op naam van Annelieke Stoop, samen 
In het M1 gaat Carola Hansen met Grafitte (v.Karat) in beide met Ysabella F rijdt ze twee keurige proeven met in de eerste 
proeven met de winst aan de haal. Tweede wordt Peter Kissen proef een score van maar liefst 210 punten! 
met Nominacia (v.Namaz) in de eerste proef en Mirjam van De nummers twee zijn respectievelijk Karin de Graaf met 
Woerkom met haar Pedya (v.Gil) in de tweede proef. de typishe M.A. Kailash (v.Kubinec) en Patrica Kroon met 
Bij de pony's is er 1 start in het M1, Shannon van de Aviv-Asmar Boeni (v.Sjapoer).
Hoogeband en Gipsy H (v.Chantal's Alaczar) debuteren in In het L2 word er stuivertje gewisseld, de eerste proef wordt 
deze klasse en weten direct hun eerste winstpunt binnen te gewonnen door Silvia van der Veen van A.F. Thabay (v.Kubay 
halen. Khan), tweede in deze proef is Annelieke Stoop. In de tweede 
Tegelijkertijd worden ook de B-proeven voor de pony's proef is het net andersom. Vermeldenswaardig is wel dat 
verreden. Tara den Hartog en Diva Kossack (v.Gomel) Annelieke deze proef met maar liefst 210 punten wint.
verschijnt hier als eerste aan de start bij de pony's en rijd Wat betekent dat ze, eigenlijk twee keer, het hoogste aantal 
twee sterke proeven waardoor zij in totaal drie winstpunten punten van de dag scoort. 
bij elkaar rijd en in beide proeven 
eerste wordt. 
Het programma wordt onderbroken 
voor de presentatie van een aantal 
paarden van de Kossack Stud. 
Inmiddels is het erg druk geworden 
op het terrein van de Kossack Stud, 
vele bezoekers waaronder de 
liefhebbers van het Arabische 
Volbloedpaard maar ook mensen die 
in het kader van de open bedrijven 
dag gewoon eens een kijkje komen 
nemen, hebben zich verzameld 
achter het stallencomplex. Zij staan 
zeker vijf rijen dik over de hele lengte 
van het complex, een fors aantal dus.
De presentatie start met twee 
schitterend zwarte dressuurpaarden, 
die beide veel beweging bezitten en 
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WEDSTRIJD
KOSSACK STUD
HEMELVAART DRESSUUR  

2 juni 2011, in Zuid Oost Beemster wordt wederom de jaarlijkse open bedrijvendag 
georganiseerd. Op weg naar de Kossack Stud is het al een drukte van belang, voor 
veel bedrijven staan al behoorlijke aantallen fietsen en auto's geparkeerd.

Door Sandra Boogaard erg chique zijn. Rob den Hartog verteld hierbij dat het de 
Foto Hans Vermeulen bedoeling is dat zijn dochter Tara in de toekomst met deze 

paarden de wedstrijdsport in zal gaan. Gezien de rijkunsten van 
Ook op de Kossack Stud, die vandaag haar accommodatie Tara en de kwaliteit van de paarden belooft dit heel wat.  
beschikbaar stelt aan de commissie gebruik is al veel Hierna is het de beurt aan de Arabieren; uiteraard oude 
bedrijvigheid. Voor de proeven van start kunnen gaan is er wat bekenden als de hengsten Marwan, Kupol en Kunar T en de 
discussie om een van de zandbanen. Deze baan is recent van merries met daarbij namen als; Naomi C. Kossack, Pribaltika 
vers zand voorzien, bovendien heeft het al heel lang niet en Prisiage met aan de voet de veulens van dit jaar.
geregend, een probleem wat veel eigenaren van zandbanen Ook worden twee nieuwe merries voorgesteld Beatrix (v.Aja 
zullen hebben momenteel is dan ook dat de baan erg zwaar is, Shakakhan) en Albania (v.Balaton). Albania wist op de Show 
hier is bijna niet tegen aan te sproeien. Na overleg met de jury in Alkmaar nog een Silver Medal in de wacht te slepen. 
wordt besloten dat er gewoon gestart kan worden in deze baan. Na de onderbreking gaan we door met de B paarden. Hier 
Helaas zijn er geen starts in het Z waardoor gelijk met het maakt Sonja Zonderhuis haar rentree, dit doet ze zeer sterk 
M2-paarden wordt begonnen, deze wordt overtuigend door beide proeven te winnen en hierdoor met vier 
gewonnen door Masja Habraken met FS Bengal Bay winstpunten  naar huis te gaan. De tweede plaats gaat hier 
(v.FS Bengali) die voor beide proeven het hoogste aantal naar Lieke Brandt met de spierwitte Emily Pladykta (v.Plakat)
punten scoorde. De winst in het L1 komt op naam van Annelieke Stoop, samen 
In het M1 gaat Carola Hansen met Grafitte (v.Karat) in beide met Ysabella F rijdt ze twee keurige proeven met in de eerste 
proeven met de winst aan de haal. Tweede wordt Peter Kissen proef een score van maar liefst 210 punten! 
met Nominacia (v.Namaz) in de eerste proef en Mirjam van De nummers twee zijn respectievelijk Karin de Graaf met 
Woerkom met haar Pedya (v.Gil) in de tweede proef. de typishe M.A. Kailash (v.Kubinec) en Patrica Kroon met 
Bij de pony's is er 1 start in het M1, Shannon van de Aviv-Asmar Boeni (v.Sjapoer).
Hoogeband en Gipsy H (v.Chantal's Alaczar) debuteren in In het L2 word er stuivertje gewisseld, de eerste proef wordt 
deze klasse en weten direct hun eerste winstpunt binnen te gewonnen door Silvia van der Veen van A.F. Thabay (v.Kubay 
halen. Khan), tweede in deze proef is Annelieke Stoop. In de tweede 
Tegelijkertijd worden ook de B-proeven voor de pony's proef is het net andersom. Vermeldenswaardig is wel dat 
verreden. Tara den Hartog en Diva Kossack (v.Gomel) Annelieke deze proef met maar liefst 210 punten wint.
verschijnt hier als eerste aan de start bij de pony's en rijd Wat betekent dat ze, eigenlijk twee keer, het hoogste aantal 
twee sterke proeven waardoor zij in totaal drie winstpunten punten van de dag scoort. 
bij elkaar rijd en in beide proeven 
eerste wordt. 
Het programma wordt onderbroken 
voor de presentatie van een aantal 
paarden van de Kossack Stud. 
Inmiddels is het erg druk geworden 
op het terrein van de Kossack Stud, 
vele bezoekers waaronder de 
liefhebbers van het Arabische 
Volbloedpaard maar ook mensen die 
in het kader van de open bedrijven 
dag gewoon eens een kijkje komen 
nemen, hebben zich verzameld 
achter het stallencomplex. Zij staan 
zeker vijf rijen dik over de hele lengte 
van het complex, een fors aantal dus.
De presentatie start met twee 
schitterend zwarte dressuurpaarden, 
die beide veel beweging bezitten en 
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