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Op 25 november a.s. zal een BALV in congrescentrum 
“de Schakel” te Nijkerk plaatsvinden. De formele uitnodiging 
en de concept agenda zal u tegelijk met dit magazine 
ontvangen. 
De definitieve agenda zal 11 november  ter download worden 
aangeboden op de AVS website in verband met 
kostenbesparing. Een exemplaar kan u desgewenst per post 
worden opgestuurd.

De natte zomer van 2011 begint plaats te maken voor de herfst 
en gaan we een wat  rustige tijd tegemoet. Gelukkig hebben we 
tijdens de show en wedstrijddagen wel medewerking gehad van 
de zon en mede daarom kunnen we terug kijken op een 
geslaagde C-show in Raalte, dank aan de organisatie onder het 
toeziend oog van de familie Groeneveld.

Uiteraard de Nationale show in Ermelo, waar we prachtige 
paarden hebben gezien en de winnaars met mooie kransen 
behangen. Uiteraard veel dank aan de organisatie.
Tevens nog een geslaagde dressuurwedstrijd in Heerjansdam, 
waar de familie van Velzen heeft gezorgd voor een prachtige 
wedstrijd op een geweldige locatie.

Ook Horse Event is achter de rug en duizenden belang-
stellenden hebben onze stand bezocht. We hebben mede 
daardoor een drukke en spannende tijd achter de rug.

VAN DE 
BESTUURSTAFEL

INHOUD

In dit blad kunt u ook de uitnodiging vinden voor een 
Buitengewone Algemene leden vergadering.
Zoals het er nu naar uitziet kunnen de leden een keuze gaan 
maken uit twee kandidaten voor de taak van Voorzitter. De 
keuze kan gemaakt worden uit twee ex-voorzitters, namelijk 
mevrouw Dijkman en de heer Blaak.

Binnenkort kunt u ook een uitgebreide enquête tegemoet zien, 
waar we de leden uitnodigen om aan mee te werken, zodat we 
een beter beeld krijgen van wat er leeft en welke wensen er zijn. 
Al met al gaan we werken aan de toekomst van onze vereniging,
een vereniging van en voor de leden.

Pieter Stoop,
Vice Voorzitter
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WAARDERING VOOR SENIORPAARDEN
TIJDENS SHOW OOST

De laatste regionale show van het Arabisch Volbloed Stamboek heeft zich afgespeeld in 
Raalte. De organisatie had ook dit keer weer zijn best gedaan om het iedereen naar zijn zin 
te maken. Waar mogelijk werden deelnemers en toeschouwers in de watten gelegd en met 
de opening door Schotse doedelzakspelers en de kruiwagenrace tijdens de lunchpauze 
werd het een echt feestje. 

5

Dit paard A. Van Duyvenbode heeft hij 
van fokker/ zich in de sport dan ook al 
eigenaar meer dan eens bewezen. 
E.W.Th. De Liberty werd gewonnen 
Bakker- door de door de Tersk Stud 
Berendsen is gefokte Polynia (Naftalin x 
rastypisch en Palomna v.Aswan). Dit 
heeft een charmante paard welke over 
prachtig hoofd veel souplesse beschikt is in 
maar moet in eigendom van Arabian 
beweging nog Fantasie.
wat aan kracht 
winnen. Opnieuw succes bij de merrieveulens voor fokker E.W.Th. 
Dit laatste gold Bakker-Berendsen. De door haar gefokte, hoogbenige en 
ook voor de bijzonder chique B.B. Jhardelle el Than (Raffael el Than x 
winnaar van FA Jada v.Padrons Psyche) draafde lichtvoetig naar de eerste 
de tweejarige plaats. Op de tweede plaats eindigde Jameelah V.G. 
hengsten, (A.F. Cupido x A.F. Zazou v.Anthal), een goed gebouwd veulen 
AR Sahar met veel flair. Fokker en eigenaar is L. Groeneveld-Dam. 
Ibn Valerio 

De rubriek hengst-
veulens werd(Valerio Ibn Eternity x Aicha v.Kais), die ook wat onder de 
gewonnen door indruk van de entourage leek. Hij is gefokt en in eigendom 
de charmante en van I.M.M. Lopez Y van Breemen. 
goedgebouwde 
F&M Chamoy De rubriek driejarige hengsten was met zes deelnemers een 
(A.F. Umoyo x Chakya leuke rubriek. Hij werd gewonnen door de aansprekende en 
v.Sivmen B) van lichtvoetige B.B. Escondhio (Amalfi x FA Jada v.Padrons 
fokker/eigenaar F&M Psyche) die zoals altijd veel allure had. 
Arabians.  Op de tweede plaats eindigde de rassige Eropah T Deze hengst is eveneens een fokproduct van E.W.Th. Bakker-
(Marhaabah x Kupona v.Kupol) die zich in beweging goed liet Berendsen, huidige eigenaar is F&M Arabians. Op de tweede 
zien. Fokker is L. Schutrups en eigenaar is J.C. van Duyvenbode.plaats eindigde Nisar (Nasar x Sjadosa v.Dosator) van 
De senior merries en hengsten behaalden door de bank fokker/eigenaar E. van Santen. Een opvallend getekend dier, 
genomen hoge punten. Dit was al direct merkbaar in de royaal ontwikkeld met een bijzonder ruime draf. Het Junior 
rubriek merries vier t/m zeven jaar die gewonnen werd door kampioenschap bij de hengsten werd gewonnen door 
de immer fantastisch dravende Fysio Arabians Jawharah B.B. Escondhio, op de tweede plaats eindigde AR Sahar 
(Rih Al Tariq x Shatia v.Riki's Shabri), die met 271 punten een Ibn Valerio en de Bronze Medal ging naar Nisar.
prachtige score neerzette. Zij is gefokt door M.R.A.J. van Hees 
die haar nu in eigendom heeft met B. Haring. Op de tweede Bij de ruinen wist Abakan-zoon Penthor (m.Pengona 
plek eindigde Sagira K.S.I. (G Basgier x Shennah BLA v.Pentagon f. A. Kuijf ) zijn concurrenten ver achter zich 
v.Renoir) een rastypisch paard met veel allure. Fokker is te laten. Een paard met een klassieke opdruk maar een 
K.S.I. Bruinink en eigenaar S. Oliekan. bijzonder fijne manier van bewegen. Met zijn eigenaar 

duidelijk de allure heeft van haar vader A.F. Umoyo wiens Door Marian v.d. Meulen
Foto’s Pim Valk nakomelingen die dag nog vaker van zich zou laten spreken. 

B. Morees fokte haar uit G.B. Habibi, eigenaar is S.D. Mollers. 
Juryleden waren Mw. T. Modderman (NED), De tweede plaats was voor YA Mafarah (E.S. Proshnec x 
Mw. H. Hennekens (BEL) en Dhr. Neubacher (AUT). YA Masana v.Sanadik el Shaklan) die mooi breed tussen de 
Door hen werd duidelijk de voorkeur gegeven aan royaal ogen is en een sterke toplijn heeft.
ontwikkelde paarden met veel allure. Er werd aan de sobere Als enige deelneem-
kant gepunt zeker gemeten aan de gulle hand van de jury in ster aan de rubriek 
St. Oedenrode, wat voor het publiek en de deelnemers soms driejarige merries 
maar moeilijk te begrijpen was. Nu is bekend dat elk jurylid werd A.F. Verhima 
zijn of haar persoonlijke voorkeur heeft en gemiddeld hoger (Umoyo x Verdira 
of lager punt. Door een juiste mix van juryleden per show zal v.Hiro) automatisch 
de uitslag zo eerlijk mogelijk zijn en kunnen grote onderlinge winnares, maar met 
verschillen tussen shows voorkomen worden. 262 punten had zij 

eventuele concurren-
De ochtend was gereserveerd voor merries en hengsten van tie zeker het hoofd 
één t/m drie jaar, die vooral bij de merries een spannende strijd kunnen bieden. Zij 
opleverde. De jeugdige Forelocks Yessy (Psytadel x Yakima is een rassig paard 
v.Nizjni) draafde op een aansprekende manier naar de winst in met een goede 

conformatie en degelijk beenwerk, Arabian Fantasie fokte haar, 
momenteel is zij in eigendom van Lippert Arabians. Tijdens het 
Junior Championship mocht zij de Gold Medal in ontvangst 
nemen.

Het had een mooie show kunnen zijn voor mevrouw E.W.Th. 
Bakker-Berendsen. Jammer genoeg heeft deze gedreven fokker 
de successen, die dag behaald door haar producten niet mogen 
meemaken. Onlangs overleed zij aan een slopende ziekte. 
Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse 
fokkerij van het 
Arabisch Volbloed. 
Uit respect werd 
een minuut stilte 
gehouden.

Door afzeggingen 
was er helaas 
sprake van maar 
één deelnemer bij de rubriek jaarlingmerries.  Tijdens het Junior kampioenschap 
zowel de rubriek wist zij tevens de Silver Medal in de wacht te slepen, fokker en 
éénjarige- als tweejarige eigenaar is H.A.M. Kuijf- v.d. Zwet. Op de tweede plaats 
hengsten. eindigde A.F. Duvala (Duval x Sultasza v.Sultan), zij is gefokt 
BB Shadiq el Than door Arabian Fantasie die deze charmante, royaal ontwikkelde 
(Raffael el Than x jaarling merrie tegenwoordig samen in het bezit heeft met 
Sivnesse v.Menes) won M. Baas. Duvala eindigde ook in het kampioenschap achter 
de rubriek jaarlinghengsten. Yessy en werd Bronze Medal Champion. De rubriek tweejarige 

merries kwam op naam van Habib's Umoya te staan die 

Forelocks Yessy

A.F. Verhima

AR Sahar Ibn Valerio

B.B. Escondhio

Penthor

B.B. Jhardelle el Than

F&M Chamoy en Eropah T
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De rubriek merries acht jaar en ouder kwam op naam van 
La Brunette (Almonito x Lanizjka v.Nizjni) van fokker en 
eigenaar A. Kuijf. Een paard met ras, goed van conformatie, 
degelijk beenwerk en veel souplesse. Tweede werd de eveneens 
goed gebouwde Mirdira (Mir Khan x Verdira v.Hiro) die mooi 
van type in het hoofd is. Zij is gefokt door Brouwer Arabians 
en in het bezit van J.G. Liefers-Vriendts. 

Bij het Senior kampioenschap van de merries ging de Gold 
Medal naar Jawharah, de Silver Medal naar La Brunette en 
de Bronze Medal naar Mirdira.

Het Senior kampioenschap van de hengsten werd een 
familieaangelegenheid. Winnaar werd Kubay Khan 
(m.Volnaia v.Naftalin), een zoon van de wereldkampioen 
Kubinec die vorig jaar door N.G. Vos gekocht is bij fokker 
F. Stark in Oostenrijk. Een zeer royale hengst die zich in 
beweging nog eens extra groot wist te maken. Hij is goed 
gebouwd en heeft ontzettend veel allure, kortom een genoegen 
om naar te kijken, hij behaalde maar liefst 275 punten. 
Zijn zoon A.F. Cupido (Kubay Khan x Atalante v.Abakan) 
bemachtigde de Silver Medal. De opdruk van zijn vader is 
duidelijk te zien en het is dan ook een charmant dier, fokker 
en eigenaar is Arabian Fantasie. 
De Bronze Medal ging naar KAS Valdes (Psytadel x Vypiska 
v.Piligrim) van fokker A.N. Kuijf ). Een dier met veel bravoure 
en een goede conformatie, eigenaar is D. Biesenbeek.

Zoals de punten voorspelden werd de hengst Kubay Khan 
“Best of Show”. De titel “Bestgaand” ging eveneens naar 
Kubay Khan.

De organisatie kan tevreden terugkijken op een geslaagde dag. 
Op naar het nationaal kampioenschap. Kubay Khan

Er was sprake van vier deelnemers voor zowel de rijrubriek merries & ruinen als de rijrubriek 
hengsten. Tineke Duinker behaald met haar ruin DF-Drug-SU-Junior (DF V.I.P. x N.A. Koulliya 
v.Drug, fokker Debra Immo NV) de rubrieksoverwinning. Zij liet haar paard mooi ontspannen door 
de baan gaan. Ook veel ontspanning toonde de als tweede geëindigde E.M. Maane met Verkhan (Mir 
Khan x Verdjina v. Balaton) van fokker Brouwer Arabians BV. 
Bij de hengsten lag het niveau van de ruiters over het algemeen wat hoger. Mariëlle Nieuwenhuis reed 
Biblion (Balaton x Bulon v.Naftalin) actief en mooi naar de hand toe gereden naar een terechte eerste 
plaats. Hij is gefokt door de Tersk Stud en in het bezit van M.W. Slok Soede. Als tweede eindigde 
Psytadel zoon KAS Valdes, gereden door de ervaren Ilona Bax die een vriendelijk beeld liet zien 
hoewel zij hem nog niet op alle onderdelen even goed bevestigd heeft. A.N. Kuijf fokte deze hengst 
uit Vypiska v.Piligrim, momenteel is 
hij in het bezit van D. Biesenbeek.
Het kampioenschap ging tussen Tineke 
Duinker en Mariëlle Nieuwenhuis. 
Deze laatste had haar paard echter net 
wat beter aan de hulpen staan, 
daarnaast heeft zij ook een prima zit. 
Mariëlle won dan ook met glans het 
kampioenschap en wij zijn benieuwd 
wat wij nog te zien krijgen van deze 
jongedame.

RIJRUBRIEKEN

Mariëlle Nieuwenhuis 
en Biblion
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RIDDEN CLASS EMERALD TROPHY BRECHT

Tijdens de Internationale B-show Emerald Trophy te Brecht, werden er in een andere ring 
de Ridden Class voor hengsten en de Ridden Class voor merries en ruinen verreden. 

E

Door Annelieke Stoop in eigendom van 
L.W.M. Stoop-Foto’s Ine Stoop
Rooijackers. 
Zij behaalden Er werd gejureerd door twee juryleden die de volgende punten 
de hoogste score van beoordeelden: Arabisch type, bewegingen (stap, draf, galop en 
alle zadelrubrieken achterwaarts), impuls/elasticiteit, harmonie paard-ruiter/ 
van 87,25 punten. gehoorzaamheid, en de beoordeling van de proeven. 
Reserve met 84 Als eerste mochten de merries en ruinen aantreden. Alle zes de 
punten, werd een combinaties moesten eerst samen stap, draf en galop laten zien. 

andere Nederlandse deelneemster namelijk Mandy Verstraete-Daarna kwam iedereen een voor een de ring in en moesten in 
Bogaert met Bess-Fanestha (v.Shakaar ibn Sanadiva), gefokt door een zelfgemaakt proefje de drie gangen met verruiming en 
Bessewacht Arabians en in eigendom van K. Polet-Vanderstappen. achterwaarts tonen. De prijsuitreikingen vonden echter wel 
Op de vierde plaats mocht nog een Nederlander zich opstellen. plaats in de hoofdring. Kampioen werd Annelieke Stoop met 
Aurid Muskee behaalde met Anack su Namun (v.FS Bengali), Ysabella 'F' (v.Almonito), gefokt door Forelock's Arabians en 
gefokt door en in eigendom van S. Roevens, een score van 80,5 
punten. Op zaterdag tijdens de Nationale 
C-show werden zij Reserve Kampioen van de Ridden class merries 
en ruinen, met een score van 82 punten. 
Bij de Ridden Class hengsten wist Annelieke Stoop wederom 
kampioen te worden. Dit keer met de Belgische goedgekeurde 
dekhengst JK Catalyst (v.PR Krystl Prince), gefokt door Fam. 
Oostervink en in eigendom van Fam. Murillo-Verbruggen. 
Zij behaalden een score van 83,25 punten en wisten op zaterdag 
tijdens de Nationale C-show het Reserve Kampioenschap te 
pakken van de Ridden Class hengsten. Helaas waren er verder 
geen Nederlandse deelnemers. 

JK Catalyst

Ysabella F

Fysio Arabians Jawharah 

Het leven duurt niet eeuwig; mooie herinneringen wel.Het leven duurt niet eeuwig; mooie herinneringen wel.
In liefdevolle herinnering Dutch Pride ANTHAL *Elite
20 mei 1984 - 22 augustus 2011
 
Vader: Komplekt (Patron x Karmen); Moeder: Olympia Dennenoord (Sadat x Trassa)
Fokker: Liberty Arabians;  Eigenaar: Abigail F. Ligthert - Arabian Fantasie
Predikaten: 1e Premie, Ster, Keur, Preferent en Elite, * ECAHO ster hengst
 
Anthal - Neerlands trots en het fundament van Arabian Fantasie - is niet meer.
Anthal is op 27- jarige leeftijd ingeslapen ten gevolge van acute koliek.
 
Vele onuitwisbare momenten en prachtige nationale en internationale titels blijven ons 
bij:  Top 5 All Nations Cup Aachen 1992, 3e plaats W.K. Parijs 1992, 1e plaats EK 1992 
& 1998, Kampioen & Best in Show DK 1994, meervoudig Nederlands kampioen, 
Ere kampioen van Nederland en beste in Nederland gefokte paard; met als gouden kroon 
de hoogste te behalen titel ELITE voor zijn verdiensten in de fokkerij en in 2008 als 
ultieme erkenning voor zijn verdiensten als Nederlands ambassadeur voor het Arabische 
Volbloedpaarden ras de WAHO trofee. Met een dergelijke staat van dienst heeft Anthal 
zeker een ere plaats verworven in de historie van het door ons allen zo geliefde ras van 
het Arabische Volbloed Paard.
We nemen geen afscheid. We zeggen enkel "Welterusten Thally”.
 
Arabian Fantasie, Chris & Abigail, www.arabianfantasie.nl 
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ENDURANCE RENKUM, KLASSE III UITBREIDING 
ENDURANCE KADERS

REIS DOOR JORDANIË

RECTIFICATIE

Hoewel we al bijna een week verder zijn, loop ik nog steeds 
na te genieten van de prima georganiseerde regenachtige 
en winderige wedstrijd in Renkum. Voor mijn Arabier 
Polydor zijn eerste klasse III wedstrijd. 

V
Door Virginie van der Voorst samen op gereden. Dat was helemaal feest voor Polydor.

Mijn altijd terugkerende zorg was: zou hij wel voldoende 
drinken..? Na zeker 65km dronk hij ineens een heleboel uit een Vrijdagavond aankomst op het wedstrijdterrein in hagel en harde 
ton die daar was klaar gezet! Kon hij het volhouden…? Na wind. Ergens aan het eind stond een groepje trailers en paddocks. 
ongeveer 70km zag hij het even niet meer zitten. Dip…! Zijn Daar maar eens even gaan kijken. Deze plek bleek geschikt omdat 
maatje die al eerder even een dip kreeg was achter gebleven en zo'n je hier in de luwte van de bomen kon staan. Goed idee! Nog drie 
lange afstand had hij nog niet gelopen. Nee, de motivatie was er andere ruiters kwamen aan of waren er net, waaronder mijn 
helemaal uit. Maar toen zijn maatje weer kwam opdagen, zag hij paardendochter en al gauw vormden we een carré met in het 
het weer helemaal zitten en heeft tot het einde zijn beste beentje midden vier paddocks, waar de paarden gezelligheid aan elkaar 
voorgezet. Uiteindelijk hebben we ons zelf overtroffen en met een hadden.
gemiddelde snelheid van meer dan 12,5km/u over de finish 
gegaloppeerd. Zonder hartslagmeter, maar met mijn inwendig Na even het secretariaat verkend te 
alarmsysteem op hem gericht!hebben en de organisatoren 

begroet, die nog na zaten te praten 
Hij lijkt wat geleerd te hebben. In de eerste ronde ging hij letterlijk over de mendurance wedstrijd van 
op zijn knieën en snuit en struikelde veel; in de 2e ronde die dag, onze slaapplek opgezocht. 
struikelde hij nog een beetje en in de derde ronde niet meer. Ieder vertrok in zijn trailer of tentje 
Tijdens de wekelijkse dressuurles kreeg ik een compliment dat hij na eerst nog de paarden 
zo lekker liep en er goed uitzag! Dus niets geleden had. Ik weet gecontroleerd te hebben. 
weer waarom ik dit doe: Als alles klopt en je paard wordt In het donker worstelde ik mij in 
goedgekeurd na zo'n afstand, geeft dat enorm veel voldoening en mijn slaapzak, stootte mijn hoofd 
energie!nog aan de voorstang van de trailer en vroeg mij af: “waarom doe 

ik dit eigenlijk!?! Maar…je bent oud en je wil wat……..?! Dat 
zeggen mijn kinderen tenminste. Na een regenachtige nacht 
waarbij ik de waterdichte trailer erg kon waarderen, heerlijk 
geslapen en vol goede moed 6 uur opgestaan en gevoerd. Overal al In het vorige AVS magazine is in het verslag over de endurance 
bedrijvigheid. geen melding gemaakt van de volgende klasseringen van 
En dan moet je nog opschieten ook. Want je moet einden lopen. Arabische Volbloeds:
Hesje en vetkaart halen; paard weer ophalen voor de keuring en na 
goedgekeurd te zijn zorgvuldig opzadelen; met de net Op 1 mei 2011, heeft Helen de Vries met haar Arabische merrie 
aangekomen groom overleggen (wat kan ik die waarderen na vele Trinity (Karvat x Plakarna (v.Karnaval x Plareri) de 55 km gereden 
malen zonder groom te hebben gereden) en te paard. De in Ommen en 
massastart redde ik net niet want de vetkaart bleek nog afgetekend gewonnen. 
te moeten worden. Wat was ik daar achteraf blij om!

Op 28 mei (Dutch 
Mijn doel was om deze wedstrijd uit te rijden en met een “fit to Mountain Endurance, 
continue” paard aan te komen. Banholt): kwam 
Hij zag de paarden in de verte vertrekken maar had maar bovengenoemde 
minimaal de neiging er achteraan te gaan. Wij liepen onze eigen combinatie eveneens 
wedstrijd en lieten ons niet opjutten door de anderen. Hij had er als eerste Nederlandse 
duidelijk zin in en ik ook. Een echt goede regenjas en een combinatie op de 
doorzichtige klep over mijn bril die de hele dag niet meer uit zijn zesde plaats binnen. 
geweest deden ons het vervelende weer vergeten. Maar zo Zevende werd 
vervelend bleek dat ook niet te zijn, want we hadden geen last van Davyenne Theunissen 
oververhitte paarden en vooral geen dazen. En soms was het ook met Hinde 
nog droog… (v.Araf El Maklouf x 
Doordat het Arabiertje waar Jarmila Lakeman op reed een Asmita).
peesbeschermer verloor, zijn we daar even bij gebleven en verder 
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D

Nederlands kampioene Yvonne van der Velde behaalde in het rit op de Fasna Trail 
Duitse, Norten Hardenberg een vijfde plaats en kwalificeerde naar het A-kader.
zich zo met haar paard Joy Jochie (v.Arabah Abbah x PH Te Era Junioren amazone 
v.PH Ibn Tego), fokker P. van Inge. Marijke Visser (Soest) 
Jannet van Wijk en haar paard Ainhoa Rayon D'or (v.Ainhoa is toegetreden tot het 
Shakliris x Radiada v.Cranleigh Karim), fokker Haras Ainhoa te A-kader door een 
Frankrijk werden opgenomen in het A-kader naar aanleiding goede prestatie neer te 
van haar prestatie in Gartow, waar ze op een vierde plaats zetten in Argentan op 
eindigde. het paard Eomer 
Carmen Römer heeft met een vierde paard haar A-kader-eis (v.Werter x Efrema 
behaald in Dillingen, te weten op het paard Gitana (v.Elart x v.Pesal)
Gemba v.Garbnik). 
Young Rider Joyce van den Berg kon met haar paard Bas De 
Cardonne (v.Barour De Crodonne x Bochnia v.Fawor), fokker 
Haras de Bellevue, promoveren naar aanleiding van hun sterke 

De duizend sprookjes en een nacht-reis door Jordanië wordt dit 
jaar gehouden in de periode van 20 t/m 28 oktober 2011.
Als wij hier weer gewend zijn aan de herfst en de komende 
winter voor de deur staat kun je nog een week genieten van de 
zon en een fantastisch mooie natuur.

Deze exclusieve reis wordt nu voor de derde maal georganiseerd 
en de leden van het AVS hebben een streepje voor.
Voor meer informatie bel Pieter Stoop op 06-52502303 of zie 
onderstaande website.

Jezra Travel
Travel with a Personal Touch
Specialized in tailormade programs in Jordan and horse Het exclusieve van deze reis zijn de dagen dat je met een groep 
trekkings in the desert and mountains.te paard door de woestijn trekt en daar eet en slaapt. Een 
email: jessica@jezratravel.com onvergetelijke ervaring. Ook zul je de nodige highlights van het 
website: www.jezratravel.com land zien onder de vakkundige en betrouwbare begeleiding van 

Jessica en Rami Falahat.

AVS Magazine AVS Magazine

Bondscoach Emile Docquier heeft naar aanleiding van 
goede prestaties zijn Endurance kaders kunnen uitbreiden. 
Bij de senioren zijn een drietal combinaties toegevoegd aan 
het A-kader.

Yvonne van der Velde
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Deze exclusieve reis wordt nu voor de derde maal georganiseerd 
en de leden van het AVS hebben een streepje voor.
Voor meer informatie bel Pieter Stoop op 06-52502303 of zie 
onderstaande website.

Jezra Travel
Travel with a Personal Touch
Specialized in tailormade programs in Jordan and horse Het exclusieve van deze reis zijn de dagen dat je met een groep 
trekkings in the desert and mountains.te paard door de woestijn trekt en daar eet en slaapt. Een 
email: jessica@jezratravel.com onvergetelijke ervaring. Ook zul je de nodige highlights van het 
website: www.jezratravel.com land zien onder de vakkundige en betrouwbare begeleiding van 

Jessica en Rami Falahat.
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Bondscoach Emile Docquier heeft naar aanleiding van 
goede prestaties zijn Endurance kaders kunnen uitbreiden. 
Bij de senioren zijn een drietal combinaties toegevoegd aan 
het A-kader.

Yvonne van der Velde
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Door Annelieke Stoop Kruis met Fb Rasputin (v.Nadir) met 179 punten. In de tweede 
proef eindigde Silke Walrave met Panzano Fantasia (v.Sjapoer) 
op de tweede plaats met 176 punten. Er werd begonnen met de B dressuur en beide proeven werden 
De eerste proef in de M2 werd gewonnen door Debbie v/d Wal gewonnen door Marije Metselaar met Maroud Matroushka 
met Sacha's Bashuk (v.Naryshkin) met 180 punten. De tweede (v.Riki's Shabri). Ze behaalden 195 en 209 punten. Zij reed 
proef werd gewonnen door Masja Habraken met FS Bengal Bay dus in twee proeven vier winstpunten bij elkaar. 
(v.FS Bengali) met 183 punten. In de L1 werden alle twee de proeven gewonnen door Annelieke 

Stoop met Ysabella 'F' (v.Almonito) met 212 en 222 punten. 
Dit leverde haar maar liefst 6 winstpunten op. Ook in de L2 Nadat de bak was vergroot kon het Z1 beginnen. De eerste proef 
wist Annelieke Stoop de proeven te winnen met Amira Lazize werd gewonnen door Getty Ketels met Tobarah v/d Pakop 
(v. Poker) met 217 en 213 punten, weer 6 winstpunten. (v. Dosator) met 212 punten, goed voor een winstpunt.  

De tweede proef werd gewonnen door Sophie Baggerman met Marijke Slok Soede werd met Vestival (v.Karnaval) in beide 
ES Rajesh (v. Sivmen) met 205 punten. Ook zij konden een L2 proeven tweede met 191 en 193 punten, dit was goed voor 
winstpunt bijschrijven.twee winstpunten.

 
Aan de hoogste ochtend- en hoogste middag totaalscores Het middag programma werd gestart met de M1. Nadine Koo 
werden twee dekens uitgereikt dankzij sponsoring van de met Najjar (v.Khidar) schreven hier de proeven op hun naam 
Ruiterboulevard. Deze twee dekens werden gewonnen door met 198 en 191 punten, zij ontvingen hier vier winstpunten voor. 
Annelieke Stoop en Nadine Koo. In de eerste proef eindigde op de tweede plaats Joke van Velzen-

Voor alweer de tiende keer wordt in Manege de Pijnhorst te (opengesteld voor alle rassen) vanaf 40cm. 
Sint-Oedenrode op 8 en 9 oktober 2011 een AVS wedstrijd Op zondag is er ook de mogelijkheid om twee KNHS 
georganiseerd in samenwerking met de Commissie Gebruik. Dressuurproeven B t/m Z2 niveau te rijden, meetellend voor 
We proberen er weer een uitdagend weekend van te maken. winstpunten en voor de competitie. Het is dus mogelijk om vier 
Tevens zijn dit de laatste wedstrijden van de AVS dressuurproeven te rijden in één weekend! Tussen de 
Dressuurcompetitie 2011. De winnaars zullen hier bekend dressuurproeven door is er de wedstrijd Oosters Gekostumeerd. 
worden gemaakt en dit is de laatste kans om nog een goede Deelname hieraan is gratis. Wij hopen op voldoende deelnemers 
plaatsing te behalen in de eindstand. want het blijft prachtig om te zien! Op deze dag wordt de uitslag 
Op zaterdag beginnen we met de KNHS Dressuurproeven B t/m van de AVS Dressuurcompetitie 2011 bekend gemaakt.
Z2 niveau, meetellend voor winstpunten en voor de competitie. De inschrijfformulieren en laatste updates zijn te vinden op 
Het is mogelijk om twee proeven te rijden. Na de dressuurproeven www.avsweb.nl. 
zal er dit jaar een Oefen-springwedstrijd worden gehouden We gaan weer zorgen voor een geweldig weekend.

DRESSUUR ARABIAN HORSE WEEKEND 

SPORTWEEKEND ST. OEDENRODE

Op zaterdag 25 juni 2011 werd er een dressuurwedstrijd verreden voorafgaande de 
Nationale C-Show Zuid op zondag. Ondanks het slechte weer waren en nog voldoende 
deelnemers die de regen durfden te weerstaan. 

AVS Magazine

24/25 sept. All Nations Cup, Aken (D)  

8/9 okt. Sportweekend, Sint Oedenrode                  

30 okt. DAWRA Fallshow

5/6 nov. Europese Kampioenschappen, Verona (I)

25 nov. BALV AVS

9 t/m 11 dec.Wereldkampioenschappen, Parijs (F)
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Gedurende het European Egyptian Event in Lanaken vindt ook een dressuurwedstrijd 
plaats waarvoor zowel binnenlandse als buitenlandse ruiters met een Arabisch 
Volbloed zich kunnen opgeven. Dit levert altijd een leuke internationale strijd op in 
een gemoedelijke sfeer. 

Foto’s Edwin den Exter Kelsey den Exter reed met E.S. Shiena haar eerste wedstrijd in 
Lanaken en had alle reden tot tevredenheid. Enthousiast laat ze 

Twee Nederlandse amazones verschenen ten tonele, Kelsey den ons weten, “E.S. Shiena is eigendom van Els Stegenman van 
Exter met E.S. Shiena (Psytadel x Shieka v.Amal) en Annelieke E.S. Arabians, ik heb haar nu ongeveer een jaar onder het zadel.  
Stoop die haar merries Ysabella F (Almonito x Yosraya Het is bij haar belangrijk haar zo ontspannen mogelijk te 
v.Abakan, fokker H.A.M. Kuijf-v.d. Zwet) en de door henzelf houden in het rijden, ze krijgt dan een mooie afdruk. Verder 
gefokte Amira Lazize (Poker x Paroeska v.Paraquay). Annelieke is ze goed voorwaarts en kan ik haar al fijn van achteruit naar 

is een bekend de hand toe rijden en krijg ik haar al voldoende op het 
gezicht op de achterbeen. 
wedstrijden In mijn eerste proef was E.S. Shiena het eerste stuk toch een 
uitgeschreven beetje gespannen en hier en daar afgeleid zodat ik niet elke pas 
voorArabische mooi van achter naar voren kon rijden maar ze bleef wel 
Volbloed voorwaarts. Ook de lengte en de buiging was goed. Verderop 
paarden. in de proef werd dit allemaal beter en in stap bleef ze met haar 
Ook Lanaken aandacht goed bij mij en liep ze door haar lijf. In galop was ze 
was voor haar zelfs heel  ontspannen en goed op het achterbeen, uiteindelijk 
bekend vond ik dat het super ging voor de eerste keer. Ik eindigde in 
terrein. “De de eerste proef (E5) met E.S. Shiena op de tweede plek met 
eerste proef 65.24%  
met Ysabella De tweede proef was een stapje moeilijker, dit was de proef A6. 
verliep, op Het eerste stuk van ging heel fijn, de voltes van 10 meter waren 
een paar in de goede lengte buiging en liep ze netjes doorheen. De 

schoonheidsfoutjes na, foutloos,” verteld zij. “Ondanks dat ik middendraf begon mooi van uit het achterbeen, dat voelde 
de hele proef moest doorzitten (in Nederland rijden we L1 en super en werd ook beloond met een 7. Het laatste stuk van 
hoeft dit nog niet) bleef ze lekker voorwaarts. Dit resulteerde in mijn proef was Shiena moe en begon ze net iets te veel op de 
de proef E7 in een 1e plaats met 66,32%. De tweede proef kon voorhand te lopen. Ik had dit op kunnen lossen door haar wat 
ik pas drie kwartier later starten en hierdoor was ze wat moe scherper te maken maar ik was trots op haar dat zij de eerste 
geworden. De impuls nam af en in galop ging ze soms iets te keer op wedstrijd zo netjes liep. Ik eindigde met de tweede 
diep lopen. Dit kostte punten en voor deze proef E5 kregen we proef op de eerste plaats met 61.90%.”
65,24% en behaalden we een 2e plaats. Met Amira startte ik in 
twee hogere proeven. Door de harde wind waren de 
hekjes ondertussen omgewaaid maar gelukkig keek 
Amira hier niet naar. De proef A7 verliep goed. In 
deze proef zit een oefening die wij in Nederland 
niet kennen, namelijk een keertwending om de 
voorhand i.p.v. om de achterhand. We maakten er 
meer een rondje van en kregen ook terecht een 
onvoldoende hierop. Uiteindelijk behaalden we 
toch nog een 1e plaats met 64,55%. De A6 proef 
was een stuk lastiger. Er zaten een aantal 
overgangen van stap naar galop en galop naar stap 
in en in Nederland komt dat pas bij ons in de M2 
proeven voor. Het leek ons toch een uitdaging en 
een goede oefening voor Aken. Het mocht nog 
allemaal wat vloeiender en de overgang van galop 
naar stap viel ze teveel stil. In het begin schrok ze 
helaas van een stel honden wat punten kostte in de 
oefening. Verder was ik wel tevreden over deze proef 
gezien de nieuwe oefeningen. Ook in deze proef 
haalden we een 1e plaats met 61,90%. 
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In het toernooi van de 
volwassenen gingen de 
routiners Eveline Calis-de Wit 
en Sagrand met de eer aan de 
haal. Zij hadden voor de 400 
meter maar 25,19 seconden 
nodig, Silvia van der Veen en 
A.F. Thabay (v.Kubay Khan) 
werden tweede op 0,58 
seconden. Aan het einde van 
de dag konden de eerste 
uitslagen van de meerkamp 
bekend gemaakt worden. 
De biathlon (dressuur en 
liberty) werd een dubbelslag 
voor Shannon van den 
Hoogenband. Zij mocht zowel 

reed ze wel uit en haalde daar haar eerste winstpunt in het Z2. voor de jeugd, met Gipsy als 
Tegelijkertijd met de dressuurproeven konden de paarden bij de volwassenen met Bess 
aangeboden worden voor de liberty. De paarden werden beoordeeld Fanestha een beker in 
door Dhr. Cedes Bakker op type, conformatie, beweging en inter- ontvangst nemen. Ook in de 
actie tussen de begeleider en het paard. Bij de jeugd werd Gipsy als triathlon (dressuur, liberty en 
eerste geplaatst.Bess Fanestha scoorde bij de volwassenen het speed) ging de winst naar de 
hoogste aantal punten, de schimmelmerrie in eigendom van Kelly bovenstaande combinaties.
Polet - van der Stappen is een chique, groot paard dat, zo zou later De zondag begon helaas met 
blijken ook behoorlijk all-round is.  Als tweede eindigde Sagrand een zware regen en onweersbui, die gelukkig van korte duur was 
(v.Grand), hij nam deel aan de wedstrijd met zijn vaste ruiter maar er wel voor zorgde dat het terrein behoorlijk verregende. 
Eveline Calis - de Wit. Deze dag een behoorlijk kleinere groep deelnemers. Na een eerste 
Na de laatste dressuurproef werd  een korte clinic georganiseerd oefenronde, waarbij paarden waren die voor het eerst een heel 
waarbij jurylid Mw. Tanja Rueck de deelnemers een aantal tips en parcours sprongen, ging de wedstrijd van start.
trucks mee gaf over het rijden van de proeven die worden gevraagd Bij de volwassenen een vlot en foutloos parcours voor Silvia van 
bij de internationale wedstrijd in Aken. Tevens gaf zij uitleg over dat der Veen en 
wat de Duitse juryleden graag zien. Deze clinic werd door veel A.F. Thabay.  
deelnemers bezocht. Tweede werd 
Hierop volgde, toch voor veel deelnemers het spannendste moment Sietske 
van de dag; de speed. In groepjes van maximaal vijf deelnemers Mensing 
werd een warming up van 4 kilometer afgelegd. Hierna mochten de met Niobe 
deelnemers een voor een 400 meter in volle galop afleggen. (v. Lobeke). 
Uiteraard is dit voor veel van de deelnemers best spannend. Maar De derde plaats 
ook voor de toeschouwers is dit een spectaculair onderdeel, zeker was voor 
omdat via een groot scherm de tijdwaarneming te volgen is en Shannon van 
de tijden soms maar honderdste 
seconden van elkaar afwijken.
Bij de jeugd twee deelnemers. 
Shannon van den Hoogenband wist 
de 400 meter in 26,39 seconden af 
te leggen. Tanika Brandenburg 
volgde haar op maar 0,48 seconden. 

ARABISSIMO; KRACHTMETING

VEELZIJDIGE 
 

TUSSEN DE ARABISCHE 
VOLBLOEDPAARDEN

Z
Door Sandra Boogaard
Foto's Jan Kan

Zaterdagochtend startte 28 combinaties met de dressuur. 
De proeven werden verreden op gras, dat vanwege de regenval de 
laatste weken zwart plekken vertoonde, waar veel paarden niet erg 
van gecharmeerd waren. In sommige gevallen besloten de 
deelnemers zelfs hun proef voortijdig te beëindigen omdat hun 
paarden compleet van slag waren door deze zwarte plekken in 
combinatie met de gladde bodem. Toch waren er ook combinaties 
die op deze bodem goed uit de voeten konden. 
Bij de B dressuur voor de pony's zagen we een nieuwe combinatie, 
Tanika Brandenburg en haar M.A. Lightning (v.Coriolan). Helaas 
was zij de enige deelnemer in deze rubriek. Bij de B dresuur paarden 
waren meer starts. De eerste proef werdt gewonnen door het 
gelegendheidsduo Shannon van den Hoogenband en Bess Fanestha 
(v.Shakaar ibn Sannadiva). Tweede werd Lisette de Vos met elkaar te rijden. Het M2 voor paarden werdt gewonnen door 
Charissa (v.Alpha). In de tweede proef werd de winst op naam Rene Palland en Soraya (v. Menesco), zij schreef beide proeven op 
geschreven van Andrea Maclaine Pont met Gilvana (v.Gil). haar naam. 
Shannon van den Hoogenband en Bess Fanestha werden tweede.

Hierna werd de ring vergroot voor de Z-rubrieken. De eerste proef 
De L 2 proeven werden beide  gewonnen door Annelieke Stoop in het Z1  kon op naam van Debbie Wijland en Nagrim Kossack 
met Isabella F (v.Almonito) met 195 en 201 punten. (v. Piligrim) bij worden geschreven, in de tweede ging de winst naar 
Sieske Mensing mocht tot twee maal tot het rode lint ophalen. Debbie van de Wal met Sacha's Bashuk (v.Naryshkin).
Met Niobe (v.Lobeke) reed zij respectievelijk 189 en 186 punten 

In het Z2 besloot Getty Ketels met Tobarah van de Pakop op haar naam.
(v. Dosator) haar eerste proef vroegtijdig te beëindigen omdat 
Tobarah nog wat graag om de plassen en zwarte plekken heen liep. 
Achteraf bleek dat de jury haar heel behoorlijk had gepunt en er 
waarschijnlijk wel een winstpunt in had gezeten. De tweede proef 

Beide proeven in het M1 werden gewonnen door Carola 
Hansen en Grafite (v.Karat).  In het M2 voor de pony's waren 
Shannon van den Hoogenband en haar Gipsy (v.Chantal's 
Alcazar) de enige combinatie. Zij wisten een winstpunt bij 
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Het derde weekend van augustus was Hippisch Centrum de Schalm van de familie Boonzaaijer 
wederom het decor voor het jaarlijks terugkerende Arabissimo.  
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Andrea Maclaine Pont en Gilvana

PREMIEKEURING ALKMAAR

Op het stalterrein van de gerenoveerde Drafbaan in Alkmaar konden 
deze keuringen op een rustig plekje met een goede bodem 
plaatsvinden. De weergoden waren ons gunstig gestemd, het bleef 
droog, maar de Noord Hollandse wind was overduidelijk aanwezig en 
was soms erg storend. 

OOverduidelijk werd ons dat voor het keuren van een hengst een DM Samara, vosmerrie, beboren 2007
afgesloten binnen- of buitenmanege noodzakelijk is om geen v.Kaleb SA u.Soleda v.Vehlan u.Snorowka
onnodige risisco's te nemen. Daarom werd de aangeboden hengst Fokker/Eig.,: D.M. Woudenberg te Alkmaar
niet in vrijheid getoond en konden zijn gangen onvoldoende DM Samara doet nogal beknopt aan, mogelijk versterkt door 
beoordeeld worden. Aangeboden werden een hengst en negen haar te rijke conditie en ze is wat kortbenig, zij heeft echter 
merries, slechts een merrie moest zonder premie huiswaarts keren. voldoende Arabische uitstraling. Zij heeft een sprekend hoofd 

met een mooi oog een goed gevormde bespierde hals met kap, 
Shadiya, bruine merrie, geboren 2005 een sterk diep lichaam met een licht dalend kruis, het voorbeen 

v.Sivmen B u. AF Antha v.Anthal u.Khorama vertoont  afwijkingen in stand, het achterbeen is goed gesteld, 
het beenwerk is wat fijn maar wel droog. De stap is kort en is Fokker: M.C. Jimmink te Sint Pancras
afwijkend naar buiten, loopt om de wat brede borst heen, Eigenaar: D. Biesenbeek te Uitgeest
de draf is kort en niet recht en mist takt.Shadiya heeft een goed 
Derde premie 365 puntenArabisch type maar 

werd in een zeer rijke 
conditie voorgebracht. Kompositia, schimmelmerrie, geboren 1992
Heeft een sprekend v.Pamir u.Koncubina v.Pepton u.Kometa
hoofd met een fijne Fokker: Michalow Stud in Polen
snuit en een goed Eig.: Mevr. S.M. Stein-Brand te Zaandijk
gevormde hals met een 
goede lengte. De romp 
heeft voldoende diepte 
met een goede 

bespiering, het kruis kon langer zijn. Het beenwerk is voldoende, 
doch wat fijn met wat kleine bemerkingen op de correctheid. De 
stap was gevoelig en niet correct, de draf was net voldoende.
Derde premie met 369 punten

Kastana KSI, vosmerrie, geboren 2005
v.G Basgier u.Suraha v.Taladinn u.Wasseem Sahama
Fokker:  K.S.I. Bruinink te Waarland
Eigenaar: Mevr. S.M. Stein-Brand te Zaandijk

Kastana KSI heeft 
voldoende Arabische Kompositia is 19 jaar oud en is een fraaie vertegenwoordigster 
uitstraling, zij is geen van ons ras, veel uitstraling en hard. Het hoofd is droog, mooi 
vierkantspaard, maar breed tussen de grote ogen met een fraaie kaak, de hals is 
gaat naar het recht- voldoende lang, komt wat laag uit de borst, neiging tot onderhals, 
hoekstype. Het heeft een mooie kap, Het lichaam is diep sterk en goed bespierd, 
hoofd  is voldoende de schoft is goed ontwikkeld met een mooie grote schouderpartij, 
met een groot oog, de rug is kort en sterk, het kruis is mooi van lengte, de achterhand 
de hals heeft een is sterk bespierd met een mooie lange broekspier. Het voorbeen 
mooie kap, het is onderstandig, de voorvoeten hebben weinig versenen en zijn 

lichaam is wat lang en zou speciaal in de achterhand beter bespierd afwijkend van stand, het achterbeen is sterk en correct, 
kunnen zijn. Het beenwerk toont voldoende kwaliteit en is droog, het beenwerk is goed ontwikkeld en droog. De stap is ruim, 
de voorvoeten hebben weinig verzenen. De stap is ruim en krachtig en taktmatig, de draf daarentegen is kort en mist takt.
taktmatig, de draf daarentegen is kort maar wel taktmatig. Tweede premie: 395 punten
Derde premie 353 punten

den Hoogenband met Bess Fanestha. Sagrand had wat moeite met werden tweede en Shannon van den Hoogenband met Bess 
de gladde bodem en strandde na drie weigeringen op dezelfde Fanestha eindigden op de derde plaats.
sprong. Door deze diskwalificatie mochten zij niet deelnemen aan Voor alle uitslagen kunt u terecht op www.avsweb.nl. Voor meer 
de cross en werd hun toernooi vroegtijdig beëindigd.  Bij de jeugd spectaculaire foto's kijk op www.jankan.nl
kon Shannon van de Hoogenband met Gipsy weer een beker voor 
de eerste plaats in ontvangst nemen. Het klassement voor de 
Quadratlon kon opgemaakt worden; wederom gingen de prijzen 
naar Shannon van den Hoogenband met Gipsy en Bess Fanestha.
Het laatste maar zeker niet het minst spectaculaire onderdeel was 
de cross.  Deze werd uitgezet door Gert Boonzaaijer zelf.  Shannon 
van den Hoogenband ging met haar Gipsy voortvarend van start. 
Helaas op driekwart van de cross lag een lastige hindernis, bergop 
en op het laatste moment nog een sprong. Dit was voor Gipsy wat 
lastig en leverde dan ook een weigering op. Tanika Brandenburg en 
M.A. Lightning hadden meer moeite met de cross en werden door 
een te groot aantal weigeringen gediskwalificeerd. Shannon en 
Gipsy mochten zich dan ook  allround kampioen bij de jeugd 
noemen. 
In het klassement voor de volwassenen was het nog behoorlijk 
spannend. De eerste drie geplaatste deelnemers hadden 
respectievelijk 36, 35 en 34 punten. De cross zou dus beslissend 
zijn. Silvia van der Veen en A.F. Thabay reden een sterke cross, 
maar helaas leverde deze toch nog 6 strafpunten op. 
Bess Fanestha had nog niet eerder een cross gelopen en
zij en Shannon verzamelde daardoor behoorlijk wat 
strafpunten. De laatste deelnemer, Sietske Mensing wist 
dus wat haar te doen stond. Op het moment dat zij de 
cross zou winnen zou zij ook het allround 
kampioenschap winnen, zij zou dan wel evenveel punten 
hebben verzameld als Shannon en Bess Fanestha maar de 
winst op de cross zou doorslaggevend zijn. De druk lag 
dus hoog. Sietske bleef echter cool en stuurde haar Niobe 
(v.Lobeke) met maar 4 strafpunten naar de overwinning.
Sietske Mensing en Niobe mochten dus de gigantische 
beker voor het allround kampioenschap Volwassenen in 
ontvangst nemen. Silvia van der Veen en A.F. Thabay 

Sietske Mensing en Niobe

De winnaars Shannon van den Hoogenband met 
Gipsy en Sietske Mensing met Niobe
 

V.l.n.r. Emile Polet (sponsor), Shannon van den Hoogenband 
- Gipsy, Sietske Mensing - Niobe, Kelly Polet (sponsor) Bess 
Fanestha, Silvia van der Veen - AF Thabay , Jan Calis
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dus hoog. Sietske bleef echter cool en stuurde haar Niobe 
(v.Lobeke) met maar 4 strafpunten naar de overwinning.
Sietske Mensing en Niobe mochten dus de gigantische 
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Sietske Mensing en Niobe

De winnaars Shannon van den Hoogenband met 
Gipsy en Sietske Mensing met Niobe
 

V.l.n.r. Emile Polet (sponsor), Shannon van den Hoogenband 
- Gipsy, Sietske Mensing - Niobe, Kelly Polet (sponsor) Bess 
Fanestha, Silvia van der Veen - AF Thabay , Jan Calis



Fokker: Y. Hemrika te Nijverdal
Eig.: Mevr. Hedwig C. Oranje te Amsterdam

SA Fawziyyah heeft voldoende Arabisch type. Het hoofd is 
eenvoudig, de ogen staan hoog in het hoofd geplaatst en 
de kaak is weinig ontwikkeld. De hals komt wat laag uit 
de borst, waardoor neiging tot onderhals, het lichaam is diep
 en goedbespierd, doch de borst is smal, de schouder is schuin 
en lang, het kruis is licht dalend en de staartinplant is laag. 
Het voorbeen tootnt voldoende hardheid maar heeft een 
afwijkende stand, de voorvoeten hebben te weinig verzenen, 
het achterbeen is goed gesteld de voeten hebben wat weinig 
versenen. De stap is ruim en taktmatig met een afwijking, 
de draf is voldoende met goede takt.
Derde premie 358 punten

KAS J’Adore, vosmerrie geboren in2006
v.Kubinec u.Jinkan v.Zacateco u.Ankana
Fokker: A.N. Kuyf te KamerikAlbania, bruine merrie, geboren in 2001
Eig.: Mevr. M.E.C. Rietdijk te Zandvoortv.Balaton u.Artemida v.Mukomol u.Amunitia.

KAS J’Adore heeft een goed Arabisch type. Het hoofd is goed Fokker: Tersk Stud in Rusland
en droog maar het oog is wat klein,de hals is goed van vorm Eig.: The Kossack Stud te ZO Beemster
en lengte, gaat vloeiend over naar de goed ontwikkelde schoft. Albania is een harmonisch gebouwde merrie met een fraai 
Het lichaam heeft voldoende diepte, de rug is wat lang maar sterk Arabisch type, uitstraling en atletisch. Het hoofd heeft veel 
bespierd, het kruis is wat kort. Het beenwerk toont kwaliteit expressie, is kort met een mooie dish, de grote ogen zijn 
en is droog, doch er is aan het voorbeen een afwijkende stand laaggeplaatst  en de kaak is typisch, de goedgevormde hals heeft 
te constateren. De stap is ruim en krachtig de draf is voldoende een mooie kap en is sterk bespierd. Het lichaam is sterk, goed 
maar wat kort.bespierd, diep met een goed ontwikkelde schoft en een bijzonder 
Tweede premie 377 puntenfraaie schouderpartij, de broekspier is lang. Het voorbeen toont 

voldoende droogheid, maar is licht toontreder, het achterbeen is 
goed gesteld Het beenwerk heeft voldoende omvang en is droog. Tornado's Kyora, bruine merrie, geboren 2001
De stap is ruim, correct en taktmatig, de draf is zeer ruim en v.Kubay Khan u.Tabina v.Abakan u.Taboha
taktmatig. Eerste premie 410 punten Fokker: J. Van Werven te Oldebroek

Eig.: J.A.F. Spelt te Amsterdam
SA Fawziyyah, vosmerrie, geboren 2009 Tornado's Kyora behaalde in 2005 een tweede premie en 

v.Halim's Shah u.AF Shanaya v.Sha Lazio u.AF Antha die behoudt zij.

27 oktober 1953 - 12 juli 2011

Onlangs ontvingen wij het bericht dat Els Bakker - Berendsen 
na een langdurige en dappere strijd het gevecht tegen haar ziekte 
heeft verloren. 
Els Bakker - Berendsen, eigenaresse van Double B Arabians te 
Wesepe en groot liefhebber van het Arabische Volbloedpaard 
was zeer geliefd bij vele van onze leden. 

Wij wensen Hans, Cedes, Kim, Maud en Floor heel veel sterke 
bij het verwerken van dit zware verlies.

Het AVS bestuur.
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NATIONAL CHAMPIONSHIPSHOW 2011

Wat eerder in het seizoen dat we gewend zijn, ging op het KNHS Centrum in Ermelo de 
National Championship Show van start. Het afwisselende programma bevatte naast de 
showrubriek ook rijrubrieken en de uitreiking van de diverse predikaten. Afsluitend vond een 
hengstengala plaats. Het jurycorps bestond uit Mw. A. Stefaniuk, Dhr. W. Poth en Dhr. W. Koch. 
Zij gaven later te kennen met plezier de, soms kleine maar kwalitatief hoogwaardige, 
rubrieken te hebben beoordeeld.

Forelock's Yucatan

Ysabella F

Ero's Romantique en Forelock's Yoli

Door Sandra Boogaard 
Foto’s Jan Kan

Een grote rubriek hengstveulens kregen de eer om de show te 
openen. Forelock's Yucatan behaalde met 262 punten het hoogste 
punten aantal. Hij scoorde vooral goed op type en beweging. 
Deze nakomeling van Psytadel komt uit de elite merrie Yarra 
(v. Abakan) en is gefokt door en in eigendom van H.A.M. Kuijf-
v.d. Zwet uit Nieuwkoop. Op slechts twee punten achterstand 
volgden Eroyal 'T' en Pocello Kossack, waarbij Eroyal 'T' vanwege 

Ysabella F (v.Almonito) eindigde op een eerste plaats gevolgd 
op maar een punt achterstand door Mirjam van Woerkom met 
Pedya (v.Gil).
De merrieveulens vormden een charmante groep met ook hier 
weer successen voor de familie Kuijf en van Duijvenbode. Als eerst 
mocht zich opstellen voor de prijsuitreiking Ero's Romantique. 
Deze hoogbenige dochter van de in Amerika gefokte Marhaabah 
van Marwan al Shaqab en moeder Raville P (v.Durango) liet zich 
uitstekend zien. Zij behaalde in totaal 270 punten. Ero's 

een hogere score op type het Romantique is gefokt en in eigendom van Angela, Monica en 
rode lint in ontvangst mocht Jolanda van Duijvenbode. Later zou zij  ook de Hannie Wehkamp 
nemen. De vader van Eroyal Trophy voor het beste veulen in ontvangst mogen nemen. 
'T' is AV Montoya, moeder is Met 268 punten ging het rode lint naar Forelock's Yoli. Dit 
de bekende Rigona charmante veulen van moeder Yody F (v.Kubinec) en vader 
(v.Abakan). Fokker is Kais kreeg met name veel punten op de onderdelen type en 
L. Schutrups, eigenaars zijn hoofd en hals. H.A. M. Kuijf- v.d. Zwet is fokker en eigenaar. 
Angela, Monica en Jolanda Ook het als derde geplaatste  veulen kwam uit de stallen van de 
van Duijvenbode. Pocello familie Kuijf. Forelock's Yuliette, het jongste veulen van deze 
Kossack is van vader HK rubriek scoorde 263 punten. Yuliette's vader is Psytadel, moeder 
Marcello en moeder Poliana Yakima (v.Nizjni). 
(v.Balaton) Fokker en eigenaar 

De familie's Schutrups, van Duijvenbode en Petra Mulder maakte is The Kossack Stud uit 
een mooie fokgroep met maar liefst dertien paarden mogelijk. Zuid Oost Beemster.

Hierop volgde een helaas 
kleine klasse Oosters 
gekostumeerd, wel zorgden 
zij beiden voor een erg mooi 
plaatje. Annelieke Stoop met 
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Rigona het moederpaard waar het in deze fokgroep om draaide 
heeft maar liefst drie predikaten; het sportpredikaat dressuur en 
de fokpredikaten ster en elite. Zij is een dochter van Abakan uit 
de 

ruinen rubriek over all kampioen onder het zadel. Als tweede 
mocht de typische M.A. Kailash, voorgereden door C.A. de 
Graaff-Wolf zich opstellen. M.A. Kailash. Deze schimmel is 

merrie Ragonka (v.Kadoer) Rigona is in eigendom van gefokt door M.C. Jimmink.
L. Schutrups en gefokt door G. Struik. De fokgroep bestond uit Hierna volgde een spannende strijd tussen de merrie's en ruinen, 
een aantal van haar kinderen, waarvan de meeste zich al bewezen waarbij vooral de eerste drie geplaatste paarden erg aan elkaar 
hebben in de showring, een groot aantal van hen met een gewaagd. Na een spannende strijd werd Vestival (v.Karnaval) 

met zijn amazone Marijke Slok-Soede als eerste geplaatst. 
Vestival is in eigendom van Arabian Fantasie. Als tweede mocht 
Annelieke Stoop Ysabella F opstellen, gevolgd door Tara den 
Hartog met Diva Kossack. Deze nog jonge schimmel merrie is 
een dochter van Gomel die zich in het verleden meer dan heeft 
bewezen in zowel de show- als dressuurring.

Een vijftal vier t/m negen jarige merrie's kwamen tegen elkaar 
uit die goed aan elkaar gewaagd waren en een mooi schouwspel 
opleverde voor het publiek. Met een prachtige score van 273 
punten ging de winst naar Peppi die zich dan ook uitzonderlijk 
goed liet zien. De expressieve schimmelmerrie van Piligrim x 
Pritcha 8 (v.Aromat) is gefokt door Tersk Stud en in eigendom 
van A. Kuijf uit Nieuwkoop. Met beide het zelfde aantal punten 
(271) volgden Fysio Arabians Jawharah en Sagira K.S.I.  Omdat 
ze meer punten kreeg op type mocht Jawharah zich als tweede 
opstellen. Jahwarah’s vader is Rih al Tariq, moeder is Shatia 
(v.Riki's Shabri). Sagira K.S.I werd dus derde, deze merrie met 
spectaculaire beweging mocht later op de dag ook de prijs voor 
het paard met de beste beweging van de zaterdag in ontvangst 
nemen. Sagira K.S.I is een dochter van G. Basgier. Moeder is 
Shennah BLA (v.Renoir MBI)

kleinkind van Rigona aan de voet. Een genot om naar te kijken. Bij de merries 10 jaar en ouder verschenen maar drie deelnemers 
In de zadelrubriek hengsten drie deelnemers, Ilona Bax reed in de ring maar de rubriek was zeker de moeite waard. Albania 
A.R. Sivmayall (v.Sivmen B) zeer ontspannen naar de over- (Balaton x Artemida v.Mukomol) werd zeer verdiend eerste, een 
winning. A.R. Sivmayall is een fokprodukt van I.M.M. Lopez y zeer compleet paard dat goed scoorde op alle onderdelen en zelfs 

van Breemen. twee maal twintig punten scoorde op type. Met een totaal van 
A.R. Sivmayall 277 punten behaalde zij het hoogste aantal punten van de 
werd in het zaterdag, en 11 punten meer dan de nummer twee in deze 
kampioenschap rubriek. 
waarin hij Later op de dag mocht zij ook de Gold Medal Senior Merries in 
uitkwam tegen ontvangst nemen. Albania is gefokt door de Tersk Stud en in 
de winnaar van eigendom van The Kossack Stud. Als tweede werd de 19 jarige 
de merrie- en Polynia uit Naftalin uit Polomna (v.Rafaat EAO) geplaatst. 
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Perugino

Vestival 

Peppi

Albania 

A Lady of Kossack

A.F. Verhima

Nashakana Kossack

die deze zomer een dikke tweede premie heeft ontvangen, 
ging spetterend in het rond. Bij veel mensen is hij ook 

bekend vanwege zijn uitstekende prestaties onder het 
zadel. Als laatste werd A.F. Umoyo (Nadir 1 x 
Mirkana v.Mirok de Monpelou) voorgesteld 
die erkend is bij het VZAP. A.F. Umoyo heeft in 

Nederland al voor een mooi aantal goed 

Deze dame op leeftijd liet zien 
dat ze over uitstekende gangen 
beschikt. Polynia is gefokt door 
Tersk Stud en in eigendom van 
Arabian Fantasie. Achter 
Albania eindigde Peppi als Silver 
Medal Champion en Jawharah 
als Bronze Medal Champion in 
het kampioenschap van de 
senior merries.

De dag werd afgesloten door het hengstengala. Sinds het 
afschaffen van de hengstenkeuring is dit de gelegenheid om 
een hengst te presenteren aan het publiek. 
De dieren presenteerde zich, zoals we van hen mogen verwachten, 
met veel show en bravoure. Uiteraard werd dit door het publiek 
met veel enthousiasme ontvangen.
Tweede premiehengst KAS Valdes (Psytadel x Vypiska 
v.Piligrim) van eigenaresse D. Biesenbeek en gefokt door 
A. Kuijf werd voorgesteld onder het zadel. Hoewel we hem 
kennen als een opgewonden standje in de showring liet 
deze chique grootramige hengst zich netjes door de 
baan sturen. Masud T, die een derde premie heeft 
ontvangen, werd aan de hand getoond. 
Deze zoon van Massimo IBN Mirokan uit Kupona (v.Kupol) is 

zeer lichtvoetig. 
Trotse fokker 
en eigenaresse is 
P. Mulder. 
Ook Sagrand 
(Grand x 
Savanna 
v.Naslednik) 

presterende 
nakomelingen gezorgd. Zoals zijn naam al doet 

vermoeden is hij gefokt en in eigendom van Arabian 
Fantasie. 

De zondag ging van start met een kleine maar kwalitatief sterke 
groep jaarling merries. De complete en over veel allure 
beschikkende WH Justice dochter A Lady of Kossack uit 
moeder Abakana Kossack (v.Balaton) fokker en eigenaar 
The Kossack Stud verwees met 272 punten Yusriyyah van 
eigenaar Mw. C.A. van Wengerden naar een tweede plaats. 
Ook Yusriyyah mag er absoluut zijn, deze chique dochter 
van Monarcos DD (m.Yusra v.Sataam) liet het dit keer op 
beweging wat zitten.

De langgelijnde Nashakana 
Kossack voerde de rubriek 
tweejarige merries aan. Zij 
werd dit jaar ook al eerste op 
de Show West. Nashakana bezit 
een prachtig hoofd, zij is een 
dochter van Aja Shakakhan uit 
Nereska (v.Verkesk) en gefokt
door de Kossack Stud en in 
eigendom van E. Loots. 

Ytadonna F van vader 
Psytadel en moeder 
Yakima (v.Nizjni) 
ontving het rode lint.
 Een royaal 
ontwikkelde merrie 

Penthor 

A.R. Sivmayall 
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winning. A.R. Sivmayall is een fokprodukt van I.M.M. Lopez y zeer compleet paard dat goed scoorde op alle onderdelen en zelfs 

van Breemen. twee maal twintig punten scoorde op type. Met een totaal van 
A.R. Sivmayall 277 punten behaalde zij het hoogste aantal punten van de 
werd in het zaterdag, en 11 punten meer dan de nummer twee in deze 
kampioenschap rubriek. 
waarin hij Later op de dag mocht zij ook de Gold Medal Senior Merries in 
uitkwam tegen ontvangst nemen. Albania is gefokt door de Tersk Stud en in 
de winnaar van eigendom van The Kossack Stud. Als tweede werd de 19 jarige 
de merrie- en Polynia uit Naftalin uit Polomna (v.Rafaat EAO) geplaatst. 
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die deze zomer een dikke tweede premie heeft ontvangen, 
ging spetterend in het rond. Bij veel mensen is hij ook 

bekend vanwege zijn uitstekende prestaties onder het 
zadel. Als laatste werd A.F. Umoyo (Nadir 1 x 
Mirkana v.Mirok de Monpelou) voorgesteld 
die erkend is bij het VZAP. A.F. Umoyo heeft in 

Nederland al voor een mooi aantal goed 

Deze dame op leeftijd liet zien 
dat ze over uitstekende gangen 
beschikt. Polynia is gefokt door 
Tersk Stud en in eigendom van 
Arabian Fantasie. Achter 
Albania eindigde Peppi als Silver 
Medal Champion en Jawharah 
als Bronze Medal Champion in 
het kampioenschap van de 
senior merries.

De dag werd afgesloten door het hengstengala. Sinds het 
afschaffen van de hengstenkeuring is dit de gelegenheid om 
een hengst te presenteren aan het publiek. 
De dieren presenteerde zich, zoals we van hen mogen verwachten, 
met veel show en bravoure. Uiteraard werd dit door het publiek 
met veel enthousiasme ontvangen.
Tweede premiehengst KAS Valdes (Psytadel x Vypiska 
v.Piligrim) van eigenaresse D. Biesenbeek en gefokt door 
A. Kuijf werd voorgesteld onder het zadel. Hoewel we hem 
kennen als een opgewonden standje in de showring liet 
deze chique grootramige hengst zich netjes door de 
baan sturen. Masud T, die een derde premie heeft 
ontvangen, werd aan de hand getoond. 
Deze zoon van Massimo IBN Mirokan uit Kupona (v.Kupol) is 

zeer lichtvoetig. 
Trotse fokker 
en eigenaresse is 
P. Mulder. 
Ook Sagrand 
(Grand x 
Savanna 
v.Naslednik) 

presterende 
nakomelingen gezorgd. Zoals zijn naam al doet 

vermoeden is hij gefokt en in eigendom van Arabian 
Fantasie. 

De zondag ging van start met een kleine maar kwalitatief sterke 
groep jaarling merries. De complete en over veel allure 
beschikkende WH Justice dochter A Lady of Kossack uit 
moeder Abakana Kossack (v.Balaton) fokker en eigenaar 
The Kossack Stud verwees met 272 punten Yusriyyah van 
eigenaar Mw. C.A. van Wengerden naar een tweede plaats. 
Ook Yusriyyah mag er absoluut zijn, deze chique dochter 
van Monarcos DD (m.Yusra v.Sataam) liet het dit keer op 
beweging wat zitten.

De langgelijnde Nashakana 
Kossack voerde de rubriek 
tweejarige merries aan. Zij 
werd dit jaar ook al eerste op 
de Show West. Nashakana bezit 
een prachtig hoofd, zij is een 
dochter van Aja Shakakhan uit 
Nereska (v.Verkesk) en gefokt
door de Kossack Stud en in 
eigendom van E. Loots. 

Ytadonna F van vader 
Psytadel en moeder 
Yakima (v.Nizjni) 
ontving het rode lint.
 Een royaal 
ontwikkelde merrie 

Penthor 

A.R. Sivmayall 
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met veel ras, zij is Erogon 'P' is gefokt door J.C van 
gefokt en in Duijvenbode en in eigendom van zijn 
eigendom van dochter Monica van Duijvenbode. 
H.A.M. Kuijf - Zij fokten de vos uit hun merrie 
v.d. Zwet uit Raville 'P' (v.Durango). Vader van 
Nieuwkoop. Erogon 'P' is Honorrs.

Bij de driejarige Een kleine liberty rubiek volgde. 
merries mocht De rassige Adream of Kossack liet zich 
A.F. Verhima zich goed zien en  won deze overtuigend. 
als eerste Adream of Kossack is een volle zus van 
opstellen, deze de Gold Medal winnares A Lady of 
goed gebouwde Kossack. Fokker en eigenaar The 
merrie liet zich Kossack stud. 
uitstekend zien. In de ring verschenen drie eenjarige 
Zij is door hengsten, waarvan er helaas een zich 
Arabian Fantasie moest terugtrekken. Toch was 
gefokt uit de de winst voor Justilicious niet 
merrie Verdira onverdiend. Deze schimmel is 
(v.Hero) en hun een zoon van WH Justice 
eigen fokprodukt uit de merrie TM Walencia 
A.F. Umoyo. (v.Emfatyk).Hij is gefokt en 
A.F. Verhima is in eigendom van Eric en Josje 
in eigendom Dorssers. Tweede werd de door Danielle Biesenbeek gefokte 
van Lippert Daya al Din (v.KAS Valdes x A.F. Antha v.Anthal).  
Arabians. 
Tweede werdt Bij de tweejarige hengsten was er een aangename verrassing; 
in deze rubriek het overgrote deel van het publiek zag Perugino (Marajj x Precious 
Valeria F (Valerio v.Ghazal al Shaqab) nog niet eerder en was onder de indruk van 
Ibn Eternety x deze donkerbruine, een compleet paard met veel type dat goed 

Veranda v.Naftalin). Zij is gefokt door en in eigendom van beweegt. Hij won de rubriek dan ook met veel overtuiging en 
A. Kuijff uit Nieuwkoop. het hoogste aantal punten van de dag, te weten 278 punten. 
Het Junior-kampioenschap van de merries werd gewonnen door Met maar liefst 15 punten verschil mocht Z.A. Imago zich 
A Lady of Kossack. Silver Medal Champion werd Nashakana als tweede opstellen. De vos die gefokt door en in eigendom van 
Kossack en de Bronze Medal ging naar Yusriyyah. S. Zonneveld-Fischer is, is een zoon van E.L. Ninjo uit de merrie 

Z.A. Cafirah (v.Z.A. Perlamon).
Inmiddels waren de tribunes vol gestroomd, het enthousiaste 
publiek kon genieten van een zeer mooie ruinenrubriek. Met veel applaus ontving het enthousiaste publiek de driejarige 
De 17 jarige Penthor (Abakan x Pengona HT v.Pentagon) wist hengsten, deze rubriek bestond uit vier paarden die erg aan elkaar 
de jury vooral te bekoren met zijn bewegingen en type. Totaal gewaagd bleken te zijn. AR Fayyim wist met zijn gebruikelijke 
verzamelde hij 269 punten. Penthor heeft zich ook in de allure de rubriek te winnen met 269 punten. AR Fayyim is gefokt 
westernsport al bewezen. Hij is gefokt door A. Kuijf uit door I.M.M. Lopez y van Breemen en in eigendom van M. van 
Nieuwkoop en in eigendom van Angela van Duijvenbode. Heiningen. Zijn vader is Valerio ibn Eternity, moeder is Aicha 
Als tweede met evenveel punten mocht Erogon 'P' v.Kais. Met beiden 1 punt minder volgde Just Noyz en 
zich opstellen. BB Escondhio. Just 

Noyz (WH Justice x 
Spring Kantata 
v.Normativ) wist 
zich geweldig te 
revanceren na de 
show in Raalte en 
versloeg BB 
Eshondhio met 
meer punten op 
type. 

werden zeer ontspannen 
voorgesteld. Als eerste 
werd geplaatst Shadiya 
(Sivmen B) gereden door 
Ilona Bax en in eigendom 
van Danielle Biesenbeek. 
Als tweede mochten 
Monica van Duijvenbode 
en Erogon (v.Honnorss) 
zich opstellen.

De bij de Senior Hengsten 
waren mooie, maar kleine 
rubrieken te zien. De 
rubriek vier t/m zesjarige 
hengsten werd gewonnen 
door Riquel (Pobeditel x 
Rigiliya v.Gil). Een aansprekende voshengst die zich uitstekend 
liet zien en met 274 een terechte winnaar. 
De als tweede geplaatste Rector's Aristocrates versloeg Masud 'T' 
op type. Rector's Aristocrates is gefokt door H. Rector en in 
eigendom van C.L. de Graaf-Wolf.
Kubay Khan (Kubinec x Volnia v.Naftalin) pakte de winst in de 
rubriek hengsten zeven jaar en ouder. Het is dan ook een paard Just Noyz is gefokt door Mrs. Linda Lyall en in eigendom van 
met veel charme die keer op keer met veel bravoure in de ring N. Bojawal. BB Escondhio is gefokt door E.W.Th Bakker-

Berendsen en in eigendom van F&M Arabians.
Het kampioenschap Junior hengsten zorgde voor wat verbazing. 
Op basis van het aantal punten in de rubriek werd verwacht de 
Perugino deze titel in de wacht zou slepen. De jury besliste echter 

anders en wezen de WH Justice zoon 
Justilicious aan voor de Gold Medal. 
Perugrino mocht de Silver Medal in 
ontvangst nemen. Bronze medal werd 
AR Fayyim.

Een kleine zadelrubriek Western werd 
gejureerd door Mw. Paulette Zorn en 
Mw. Modderman. De deelnemers 
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A
wat voor de nodige flexibiliteit zorgde. Verder had deze hengst Door Marian van der Meulen

Met dank aan Rob den Hartog en Aad Kuijf een mooi gevormd, droog hoofd met grote zwarte ogen, nog 
steeds kenmerkend voor zijn nageslacht, net als het vriendelijke 
en werklustige karakter.Arax is een belangrijke schakel in één van 's werelds invloedrijkste 

vaderlijnen binnen het Arabisch Volbloed stamboek. Deze lijn Voor de Tersk Stud was Arax vooral van grote waarde vanwege 
begint bij zijn vader Amurath Sahib die terugvoert op de de functionele en correcte bouw en het bewegingsmechanisme 
Kuhaylan-strain, vernoemd naar Kuhaylah, volgens de legende dat hij toevoegde aan de merries. Hij bleek goed te passen op de 
“drinkers of the wind” het eerste Arabische Volbloed paard Aswan-dochters en andersom leverden de Arax-dochters ook 
ontdekt door Bedoeïenen. mooie producten in combinatie met Aswan. Van 1959 tot en 

met 1969 werd hij dan ook intensief gebruikt wat uiteindelijk 
101 veulens opleverde. In 1952 werd Arax in Polen geboren op de Klemensow Stud uit 
Even leek het er op dat Arax zelf in Nederland in levende lijve zou Angara, een dochter van Wielki Sziem. In zijn jeugd liep hij twee 
zijn te bewonderen toen dr. Houtappel hem op 17-jarige leeftijd seizoenen op de renbaan waar hij goed mee kwam, hij won vijf 
kocht. Helaas overleed hij op het moment dat hij in Nederland van de 18 gelopen races. Hierna werd hij op een klein aantal 
arriveerde. Gedurende de reis was er zwaar weer geweest merries ingezet wat zes veulens opleverde waaronder de merrie 
waardoor hij een gedeelte van zijn borstbeen had verbrijzeld. Boltonka (m.Bulgotka v.Witraz) die later Nationaal 
Een botsplinter was in zijn longen terecht gekomen en op het reservekampioen in de VS zou worden. Daarnaast leverde 

het de merrie Zlota Iwa (m.Cesima v.Witraz) op, 
zij kreeg een prachtige Negatiw dochter Zazula, in 
1984 Europees Reserve Kampioen. Uit deze 
moederlijn is ook de Monogramm merrie Zagrobla 
die zowel Wereldkampioen als Nationaal Kampioen 
in de VS is geworden.
Op zesjarige leeftijd verhuisde Arax naar Rusland 
toen de Tersk Stud hem aanschafte in ruil voor een 
aantal merries. Hij zou een belangrijke aanvulling 
op het fokprogramma van de Tersk Stud blijken te 
zijn. Arax zelf was functioneel en goed gebouwd, 
duidelijk in balans met ras en uitstraling. Hij had 
een lange hals en hoewel de keeluitsnijding wat 
“leger” mocht zijn was deze wel mooi van lengte 

verscheen. Hij is gefokt door E. Stark uit Oostenrijk en in 
eigendom van N.G. Vos die hem heeft gestald op zijn eerdere 
thuisbasis Arabian Fantasy. Als tweede volgde Amalfi (Padrons 
Psyche x RD Bey Shahmpane v.Bey Shah), de grote vos is in 
Amerika gefokt door Dr. P. Delpozzo or Brent Stone en is 
eigendom van de familie Bakker.De Gold Medal Champion werd 
Kubay Khan, de Silver Medal ging naar Riquel en Rector's 
Aristocrates werd Bronze Medal Champion.
Na de rubrieken was er nog de strijd om het beste bewegende 
paard van de zondag. Alle paarden die in hun eigen rubriek het 
hoogste aantal punten scoorden op de bewegingen mochten deze 
strijd tegen elkaar aan gaan. Een strijd die werd gewonnen door 
Masud 'T' hij en zijn eigenaar Petra Mulder mochten hiervoor een 
AVS deken in ontvangst nemen.
De National Championships werden afgesloten met de strijd om 
de titel het beste in Nederland gefokte paard. De paarden die naar 
deze titel mochten meedingen waren Fysio Arabians Jawharah, 
die zaterdag als was verkozen tot de beste van de dag en A Lady of 
Kossack die zondag's werd verkozen als beste. De jury verkoos 
A Lady of Kossack als het beste Nederlands gefokte paard over 
de beide dagen. Een trotse familie den Hartog van de Kossack 
Stud nam de prijs in ontvangst. 
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Traditie is dat op de National Championship Show de 
WAHO Trophy wordt uitgereikt. Leden van het AVS kunnen 
paarden voordragen om in aanmerking te komen voor deze 
prijs. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. 
Zo moet het paard in Nederland zijn gefokt, geregistreerd en 
nog steeds aanwezig zijn. Bovendien moet het op bijzondere 
wijze hebben gepresteerd. 
De jury heeft uit de voorgedragen paarden de keuze laten 
vallen op Poulain Kossack. Poulain Kossack is momenteel een 

van de best presterende renpaarden in Europa een heeft dit 
jaar al een prijzengeld bij elkaar gerent van EUR 65.000,=
Zo won Poulain Kossack als drie jarige al de Doha Cup in 
Hamburg en de Futurity Cup op Duindigt. Als vierjarige ging 
hij als eerste over de finisch in the North European derby op 
Duindigt. Dit jaar won Poulain Kossack de HH Seikh Zayed 
Bin Sultan al Nahyan listed Cup op Duindigt en werdt tweede 
in zowel The President of the UAE Cup Group II in Baden 
Baden en HH Seikh Zayed Bin Sultan al Nahyan listed Cup 
in Hoppegarten Berlijn.
Poulain Kossack is een zoon van Nougatin uit de merrie 
Pengalia Kossack, die zich bewezen heeft in de rensport. 
Pengalia Kossack is een dochter van Bengali d'Albret uit 
de merrie Penzina. Penzina is het oudste produkt van de 
welbekende Drug en heeft gekoerst in Rusland.
Rob den Hartog van The Kossack stud (fokker) en eigenaar 
Huub Otermans namen de WAHO Trophy in ontvangst in 
Ermelo.

WAHO TROPHY
VOOR POULAIN 
KOSSACK

A Lady of Kossack werd verkozen
tot beste Nederlands gefokte paard
2011
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eigendom van N.G. Vos die hem heeft gestald op zijn eerdere 
thuisbasis Arabian Fantasy. Als tweede volgde Amalfi (Padrons 
Psyche x RD Bey Shahmpane v.Bey Shah), de grote vos is in 
Amerika gefokt door Dr. P. Delpozzo or Brent Stone en is 
eigendom van de familie Bakker.De Gold Medal Champion werd 
Kubay Khan, de Silver Medal ging naar Riquel en Rector's 
Aristocrates werd Bronze Medal Champion.
Na de rubrieken was er nog de strijd om het beste bewegende 
paard van de zondag. Alle paarden die in hun eigen rubriek het 
hoogste aantal punten scoorden op de bewegingen mochten deze 
strijd tegen elkaar aan gaan. Een strijd die werd gewonnen door 
Masud 'T' hij en zijn eigenaar Petra Mulder mochten hiervoor een 
AVS deken in ontvangst nemen.
De National Championships werden afgesloten met de strijd om 
de titel het beste in Nederland gefokte paard. De paarden die naar 
deze titel mochten meedingen waren Fysio Arabians Jawharah, 
die zaterdag als was verkozen tot de beste van de dag en A Lady of 
Kossack die zondag's werd verkozen als beste. De jury verkoos 
A Lady of Kossack als het beste Nederlands gefokte paard over 
de beide dagen. Een trotse familie den Hartog van de Kossack 
Stud nam de prijs in ontvangst. 
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Traditie is dat op de National Championship Show de 
WAHO Trophy wordt uitgereikt. Leden van het AVS kunnen 
paarden voordragen om in aanmerking te komen voor deze 
prijs. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. 
Zo moet het paard in Nederland zijn gefokt, geregistreerd en 
nog steeds aanwezig zijn. Bovendien moet het op bijzondere 
wijze hebben gepresteerd. 
De jury heeft uit de voorgedragen paarden de keuze laten 
vallen op Poulain Kossack. Poulain Kossack is momenteel een 

van de best presterende renpaarden in Europa een heeft dit 
jaar al een prijzengeld bij elkaar gerent van EUR 65.000,=
Zo won Poulain Kossack als drie jarige al de Doha Cup in 
Hamburg en de Futurity Cup op Duindigt. Als vierjarige ging 
hij als eerste over de finisch in the North European derby op 
Duindigt. Dit jaar won Poulain Kossack de HH Seikh Zayed 
Bin Sultan al Nahyan listed Cup op Duindigt en werdt tweede 
in zowel The President of the UAE Cup Group II in Baden 
Baden en HH Seikh Zayed Bin Sultan al Nahyan listed Cup 
in Hoppegarten Berlijn.
Poulain Kossack is een zoon van Nougatin uit de merrie 
Pengalia Kossack, die zich bewezen heeft in de rensport. 
Pengalia Kossack is een dochter van Bengali d'Albret uit 
de merrie Penzina. Penzina is het oudste produkt van de 
welbekende Drug en heeft gekoerst in Rusland.
Rob den Hartog van The Kossack stud (fokker) en eigenaar 
Huub Otermans namen de WAHO Trophy in ontvangst in 
Ermelo.

WAHO TROPHY
VOOR POULAIN 
KOSSACK

A Lady of Kossack werd verkozen
tot beste Nederlands gefokte paard
2011
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Amurath Sahib, 
vader van Arax

moment dat hij uit zijn reisbox stapte viel hij dood neer. Dit zal 
zeker niet alleen door zijn nieuwe eigenaar betreurd zijn. 

De zonen van Arax
In het artikel over Forelock's Arabians, dat onlangs in het 
AVS Magazine verscheen, kwam al ter sprake hoe gewild zijn 
nakomelingen waren, met name de merries die excellente 
fokproducten op de wereld bleken te zetten. Maar ook zijn zonen 
zorgden ervoor dat zijn genen bewaard zijn gebleven. De eerste 
zoon die de Arax-lijn doorgaf op de Tersk Stud was Namek 

showpaard en onder het zadel in Western Pleasure, in beide (m.Neposeda v.Priboj), geboren in 1964 en een volle broer van 
disciplines schreef hij verschillende kampioenschappen op zijn Naturshitsa, Nasmeshnik en Nemezida. Op dertienjarige leeftijd 
naam. Zijn kinderen stonden bekend om hun mooie hoofden vertrok Namek naar de VS in eigendom van Howard Kale, hij is 
en goede bouw. o.a. te vinden in de moederlijn van Magnum Chall HVP. Zijn 
De vraag naar Russisch gefokte Arabische Volbloed paarden steeg volle broer Nasmeshnik werd in 1966 op driejarige leeftijd 
tot ongekende hoogten en meer en meer van deze dieren vonden verkocht naar Engeland. Hij was degene die voor het eerst bij 
hun weg naar de VS en Canada. Howard Kale de belangstelling opwekte voor Russisch gefokte 

Arabische Volbloeds. Hij was dusdanig onder de indruk van hem 
Aan het begin van de '80 jaren, had Nabeg zoon Pesniar dat hij zijn eerste trip naar de Tersk Stud maakte, uiteindelijk zou 
(m.Pesnia v.Aswan) een belangrijke rol in de fokkerij van de Nasmeshnik door zijn inbreng verkocht worden naar Canada 
Tersk Stud als vertegenwoordiger van de Arax lijn. Verschillende waar hij helaas kort na zijn aankomst kwam te overlijden.
Amerikanen hadden hun oog op hem laten vallen en een bod 
gedaan maar de Russen waren absoluut niet happig. Uiteindelijk Nabeg
lukte het Armand Hammer, die vanwege zijn functie bij Namek werd door de Russen dus in eerste instantie gebruikt om 
Occidental Petroleum diplomatieke betrekkingen had, om hem de Arax-genen door te geven. Na enige jaren werd hij echter van 
voor een miljoen US dollars te kopen. Ook hij heeft gezorgd voor zijn troon gestoten door Nabeg, de bekendste Arax-zoon die 
een flink aantal goed presterende nakomelingen zowel in de sport het dan ook uitstekend gedaan heeft in de fokkerij. Hij werd in 
als in de showring. 1966 gefokt door de Terskstud uit de merrie Nomenklatura 
Zo zijn er nog meer zonen te noemen maar degene die in (v.Naseem), een dochter van de beroemde merrie Mammona. 
Nederland het meest tot de verbeelding zal spreken (en misschien Als geen ander zou Nabeg in de voetsporen van zijn vader treden 
wel wereldwijd) is Menes, de zoon van Metropolia (v.Priboj). als toonaangevende hengst en hij werd ook veelvuldig ingezet 
Ook hij was enkele jaren de belangrijkste fokhengst voor de voor de fokkerij. Hij bracht een flink aantal goede zonen en 
Tersk Stud totdat hij in 1983 voor een recordbedrag verkocht dochters voordat hij op twaalfjarige leeftijd kwam te overlijden. 
werd aan Herbert Weinstein en zijn partners. Zijn invloed zou echter niet alleen tot in Rusland reiken.
In de VS en Europa heeft hij voor ontelbare goed presterende In 1976 lukte het Howard Kale Jr, na lang onderhandelen en 
nakomelingen gezorgd. Menes kan dan ook zeker een legende vele bezoeken aan de Tersk Stud, een groep Russisch gefokte 
genoemd worden en we zullen zeker nog eens nader op hem in Arabische Volbloeds te importeren. Daaronder bevonden zich 
gaan. Via zijn zoon Balaton, ook een absolute stempelhengst verschillende Nabeg nakomelingen zoals de twee volle broers 
voor de Tersk Stud en diens zoon Kubinec is zijn invloed nog Nariadni en Nanam en hun moeder, de prachtige Nariadnaia, 
steeds merkbaar.een dochter van Aswan. Nariadni heeft voor uitstekende 

nakomelingen gezorgd die zowel in de showring als onder het 
Terwijl Arax een echte leverancier van opvallend goede merries zadel goed presteerden. Zijn volle broer Nanam kwam in het 
was, produceerde zijn zoon Nabeg dus juist opmerkelijk veel bezit van de familie Kelly die hem hebben ingezet op hun Poolse 
goede zonen. Twee van Nabeg's invloedrijkste dochters zijn merries. 
Poznan (Palmira v. Salon), top tien merrie op de Nationale Ook de hengst Ptersk, ook een zoon van Nabeg, bevond zich 
Kampioenschappen in de VS en de volle zus van Pesniar, onder deze groep nieuwkomers. Hij kwam uit de merrie Pristan 
Pesnianka die verschillende kampioenen heeft geleverd zowel idie later zowel in de VS als in Canada top tien zou komen te staan 
n de showring als op de renbaan. op de Nationale Kampioenschappen. Ptersk was zelf succesvol als 

Nemezida, uit koningin van Tersk Neposeda (v.Priboj) is daar 
absoluut één van. Ook zij behaalde een “certificate of first 
degree”* en hoewel zij geen groot aantal veulens produceerde 
waren deze wel van hoge kwaliteit. Zoals bijvoorbeeld Antey Tamerlan
(v.Aswan) die Nederlands Nationaal Kampioen werd. Zijn volle Minder bekend maar niet minder van invloed heden ten dage is 
broer Numizmat werd als Junior Nationaal Kampioen van Arax-zoon Tamerlan. Hij was een succesvol renpaard in Rusland 
Nederland en als senior hengst Nationaal kampioen in België die voor verschillende goede paarden zorgde vooral op de renbaan 
en Europees reservekampioen.maar ook aan de hand. Hij stond bekend om zijn goede bouw, 
Naturshitsa, is een volle zus Nemezida en eveneens verantwoorde-sterke bovenlijn en lange, goedgevormde hals en nek. Tamerlan 
lijk voor het fundament van de Tersk Stud. Zo heeft zij een werd geïmporteerd door de Kossack Stud en verkocht aan Arabica 
dochter van Aswan gekregen Najada genaamd, die op de eerste Stud in België. Later kochten zij hem terug en verdween ook hij 
Tersk Stud veiling in 1970 werd gekocht door Sylvia Garde-naar de andere kant van de Atlantische oceaan. Zijn dochter 
Ehlert. In 1975 werd zij verkocht aan Howard Kale sr en werd Kilika is de moeder van de wereldberoemde hengst Padrons 
top tien geplaatst op de Nationale kampioenschappen in de VS. Psyche, wiens nageslacht niet meer weg te denken is uit de 
Een zoon van Naturshitsa van de hengst Salon, was Namiet. showring. Kilika komt overigens uit de merrie Kilifa van 
Hij werd in 1973 verkocht naar Italië en werd van daaruit Kilimandscharo, afkomstig uit Karta (v.Arax) waar verderop 
doorverkocht naar Polen waar hij intensief is gebruikt voor de nog op in zullen gaan. 
fokkerij, tot in 1980 toen hij door Howard Kale en Rob den 
Hartog werd aangekocht. In 1981 en 1982  werd hij vervolgens Magnolia
Nationaal Kampioen in Nederland. Waarschijnlijk heeft Arax nog wel de grootste stempel op de 
Sapina (m.Solianka II v.Skrzyp) is in de eerste jaargang van Arax fokkerij van de Tersk Stud gezet via zijn dochters. Zijn bekendste 
bij de Tersk Stud geboren, zij is de grondlegger van de S-lijn en dochter is ongetwijfeld Magnolia, geboren in 1960 uit de 
leverde o.a. Sopernitsa (v.Pomeranets) een lijn waaruit goede bekende merrie Mammona (v.Ofir) zij is één van de weinige 
sportpaarden zijn gekomen. Maar ook Stihia (v.Topol) die we Tersk Stud merries waarvan maar liefst vijf zonen kampioen 
terug vinden in de pedigree van Balaton en Vesna (v.Aswan) werden op internationale shows. Al op vierjarige leeftijd ontving 
wiens afstammelingen nog steeds hoge ogen gooien op de zij het ”certificate of first degree”* op de Russische Nationale 
renbaan.Kampioenschappen. Zij maakte een diepe indruk op bezoekers 
Een andere interessante Arax dochter was Prokaznitsa van de Tersk Stud en ook zij vertrok uiteindelijk naar, hoe kan het 
(m.Prokaznaja v.Knippel), zij was op tweejarige leeftijd anders, de VS. Magnolia arriveerde daar aan het eind van de 
recordhouder op de 1800 m. op de renbaan in Piatygorsk. zomer in 1980, het jaar daarop zou zij op 21-jarige leeftijd top 
In 1970 werd zij verkocht naar Nederland waar zij de bekende tien geplaatst worden (uit 35 merries in haar klasse) in Scottsdale, 
Patron zoon Puschkin op de wereld zette. Zijn volle zus Proza was tot grote vreugde van haar nieuwe eigenaar Howard Kale Jr en 
één van de toppers op de Karho veiling. Prokaznitsa leverde in een grote schare bewonderaars van deze merrie. 
combinatie met Numizmat de hengst Prosit die in het bezit Door de Tersk Stud werd zij voornamelijk aangepaard met 
kwam van Randy Stoneback en voor verschillende goede Aswan. Dit leverde onder meer de zonen Mag, Marsianin en Mig 
sportpaarden heeft gezorgd.op die allen voor een groot aantal nakomelingen hebben gezorgd. 

Mag werd zowel in Nederland als Frankrijk Nationaal Kampioen 
en Marsianin werd Nationaal Kampioen in de VS terwijl hun 
broer Mig het juist weer bijzonder goed heeft gedaan in de 
rensport. Ook Europees Kampioen Muslin (v.Salon) heeft zijn 
sporen nagelaten in de fokkerij. De bewondering voor Magnolia 
was dus niet uit de lucht gegrepen. 

Andere dochters van Arax
Arax heeft een enorm aantal goede dochters op de wereld gezet, 
wij hebben gepoogd de belangrijkste wereldwijd gezien allemaal 
op een rijtje te zetten. 

Menes

Het lijkt nu onvoorstelbaar maar op zijn vierde jaar wist 
Nabeg de managers van de Tersk Stud nog niet te over-
tuigen. De familie den Hartog kreeg hem aangeboden 
voor 1.200,- USD maar lieten hem staan vanwege een 
vergroeiing aan zijn kaak. Dat had een bijzondere wending 
aan de geschiedenis kunnen geven denkend aan hengsten 
als Pesniar, Menes en Peleng die simpelweg niet hadden 
bestaan als Nabeg toen naar Nederland was verhuisd.

Nabeg

Namek

Tamerlan

Magnolia

Ieder jaar werd in de voormalig USSR een Nationale 
Kampioenschap georganiseerd voor alle stamboeken. 
Per stamboek werd een paard tot kampioen verkozen en 
dit paard ging naar het All-Over Kampioenschap. Daarnaast 
kon een paard ook nog een speciaal certificaat toegekend 
krijgen, het “certificate of first degree”. Dit werd niet ieder 
jaar uitgereikt en ontving een paard alleen als het een 
exceptioneel goed dier was.

*CERTIFICATE OF FIRST DEGREE
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vergroeiing aan zijn kaak. Dat had een bijzondere wending 
aan de geschiedenis kunnen geven denkend aan hengsten 
als Pesniar, Menes en Peleng die simpelweg niet hadden 
bestaan als Nabeg toen naar Nederland was verhuisd.

Nabeg

Namek

Tamerlan

Magnolia

Ieder jaar werd in de voormalig USSR een Nationale 
Kampioenschap georganiseerd voor alle stamboeken. 
Per stamboek werd een paard tot kampioen verkozen en 
dit paard ging naar het All-Over Kampioenschap. Daarnaast 
kon een paard ook nog een speciaal certificaat toegekend 
krijgen, het “certificate of first degree”. Dit werd niet ieder 
jaar uitgereikt en ontving een paard alleen als het een 
exceptioneel goed dier was.

*CERTIFICATE OF FIRST DEGREE
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Foto’s Wim Huybers, Periander: TJK Turkish Jockey Klub Zweden en Zwitserland. Hierdoor is het prijzengeld flink 
omhoog gegaan, maar de condities van de rennen zijn zodanig 
dat vooral de minder ervaren paarden en amateurs hieraan De heer de Ruiter, voorzitter van de DARC, is sinds zijn 
kunnen deelnemen. Daarnaast is er ook een reeks koersen die aantreden voortdurend bezig geweest om de rensport te 

ondersteund wordt vanuit Qatar, via versterken. Hij denkt daarbij niet alleen aan Nederland, maar 
het Qatar North European Arabian kijkt naar het grotere geheel, op Europees niveau. Het is in de 
Racing Fund, kortweg Qatar NEAR. rensport namelijk niet anders dan in andere sporten: via kleine 
Ook deze rennen zijn qua lokale wedstrijden klimmen de potentiële toppers op naar 
uitschrijving zodanig dat vooral de regionale wedstrijden en van daaruit naar Europees niveau. 
'kleinere' fokkers en eigenaren Sterker nog, in de rensport speelt de globalisering een grote rol, en 
kunnen deelnemen. Al met al een Arabische Volbloeden worden van Engeland naar Turkije, van het 

enorme stimulans om door te gaan met deze prachtige sport, of Midden-Oosten naar Frankrijk en vanuit Amerika naar Europa 
opnieuw te investeren in veelbelovende jonge paarden, of een gevlogen om aan de 'Champions League' mee te doen.
dekking met een tophengst.

Maar om op dat niveau te kunnen komen, moeten er wel 'kleine' 
Er worden dit seizoen in het kader van de Wathba Stud Farm wedstrijden zijn, de grass roots fokkers en deelnemers, de ware 
Cup alleen al in Nederland 10 rennen georganiseerd die allemaal liefhebbers, moeten op lokaal niveau kunnen beginnen. In 
€2000 extra prijzengeld krijgen, bovenop het gebruikelijke Nederland heeft de rensport, door factoren die door de Arabische 
prijzengeld. Daarnaast worden er ook koersen gelopen die extra ren-community niet of nauwelijks beïnvloed konden worden, een 
prijzengeld toegekend krijgen uit het QATAR NEAR fonds. Het aantal slechte jaren doorgemaakt. Maar we kunnen rustig stellen 
mooie van dit seizoen is dat er iedere twee weken een leuke koers dat 2011 het jaar is van de grote ommekeer. Om een goed solide 
is; dat betekent dat je als trainer je paard van koers naar koers plan op te stellen, en daar vervolgens partners bij te zoeken die de 
kunt werken. De paarden komen zo goed in een wedstrijdritme, langetermijnvisie delen, dat is een kwestie van een lange adem; en 
ze krijgen de benodigde ervaring en de conditie wordt steeds beter de heer de Ruiter heeft met de vasthoudendheid van een terriër 
naarmate het seizoen vordert.volgehouden tot het punt waar we nu zijn: een internationale 

renkalender op verschillende niveaus, met een mooi aantal De volledige uitslagen van alle Nederlandse en buitenlandse 
koersen op Nederlandse bodem. rennen kunt u vinden op de website van de Ifahr, de 

Internationale Federation for Arabian Horse Racing, 
www.ifahr.net  maar uiteraard wil ik de hoogtepunten en Sheik Mansoor bin Zayed al Nahyan 
winnaars tot op heden graag melden.stimuleert al een aantal jaar de rensport met 

Arabische Volbloeds door middel van het 
Sheik Mansoor bin Zayed al Nahyan Global Op 10 juli werd er gestreden om de Wathba Stud Farm Cup V, 
Flat Racing Festival. Dit begon met een een ren voor paarden van 4 jaar en ouder over 1800 meter. 

programma van zeven koersen in Europa, maar is inmiddels 
uitgebreid tot Amerika en Australië. En ook in Rusland werden 
dit jaar voor het eerst koersen verreden met steun van Sheik 
Mansoor. In het kader van dit Festival worden wereldwijd 
koersen verreden waarin deelnemers punten kunnen verzamelen, 
vergelijkbaar met de Wereldbeker dressuur- of springen. Het 
paard met de meeste punten verdient een bonus van €30.000. 
'Onze eigen' Diana Dorenberg, woonachtig in Sevenum, heeft 
deze schitterende bonus binnengehaald, daarover later meer.

Naast dit Festival, dat wordt 
gekenmerkt door Groep races 
en Listed Races (de 
'Champions League') 
ondersteunt Sheik Mansoor 
met ingang van dit seizoen 
via een nieuwe serie koersen, 

de Wathba Stud Farm Cup rennen, nu ook de 'lokale' 
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In het vorige AVS-magazine hebt u uitgebreid kunnen lezen over het succesvolle 
congres uitsluitend gewijd aan de rensport met Arabische Volbloeds en de afsluitende 
Emirates Racing Day. Deze dag was een unicum voor Europa: 5 koersen met Arabische 
Volbloeds, meer dan 5000 bezoekers op Duindigt, en 59 deelnemende paarden.

AVS Magazine

Mirabella del Sol, getraind op het Texelse strand, kan ook 
op een zware baan goed uit de voeten en wint gemakkelijk 
de Wathba Stud Farm Cup V op 10 juli

In Nederland kennen we allemaal natuurlijk Wereldkampioen Karta werd op 19-jarige leeftijd nog geïmporteerd naar de VS 
Abdullah (v.Patron), ook hij kwam uit een Arax merrie namelijk door Robert Stratmore, samen met Panama of Tersk (Arax x 
Psikhea. Platina v.Priboj). Deze laatste is een elite Russische merrie en een 

grondlegger van de Russische fokkerij. Haar beste nakomelingen Ook Karta (Arax u.Kapella v.Priboj) heeft een indrukwekkende 
waren in combinatie met Salon, acht van deze nakomelingen staat van dienst. Zij is de moeder van Kilimandscharo (v.Aswan), 
waren kampioen waarvan drie Nationaal Kampioen. Duits Nationaal kampioen en vader van een aantal goede 

nakomelingen zoals Penalba, in 1982 zowel Reserve op het Maritsa (Monopolia v.Priboj), werd in 1962 geboren, op vijfjarige 
Nationaal Kampioenschap in Canada en de VS. Karta zette ook leeftijd werd zij vanuit Engeland geïmporteerd naar de 
Kosmetika (v.Muscat) op de wereld, niemand minder dan de Blommeröd Stud in Zweden. Zij produceerde daar twee zonen 
moeder van Wereldkampioen Kubinec (v.Balaton). Maar ook die Nationaal Kampioen werden namelijk Madar (v.Dardir PL) 
Karinka (v.Aswan), de moeder van Europees kampioen Drug en Pomar (v.Pohaniec PL) die beiden hun sporen hebben 
(v.Prizrak) en Karnaval (v.Naftalin). Twee van Karta's dochters nagelaten in de Zweedse Arabische Volbloed fokkerij. Zo leverde 
waren succesvol op de renbaan. Karinka (v.Aswan) was Madar o.a. de prachtige fokmerrie Marcessa (m.Cesa) die aan de 
recordhouder op de 1600 m. en ook haar volle broer Klamet basis zou staan van de beroemde merries Margotka (v.Algorytm), 
kwam verschillende keren op de eerste plaats binnen. Magora (v.Gazal Al Shaqab) en haar volle zus Marylla. Misschien 

heeft Maritsa's dochter NDL Martinique nog meer invloed op 
de fokkerij via haar zoon Metropolis NA (v.Concensus). Deze is 
in de jaren 2002 tot en met 2008 veelvuldig ingezet in de Poolse 
fokkerij. De jaren daarvoor had hij een aantal mooie prestaties 
geleverd in de VS waaronder top tien plaatsen in Scottsdale en de 
Nationale Kampioenschappen, hij heeft daar ook voor behoorlijk 
wat nafok gezorgd. 
Madia is een volle zus van Maritsa en o.a. de moeder van Aromat 
die een aantal kinderen en kleinkinderen leverde die goed 
presteerden op de renbaan. 
Een andere merrie die waardevol is geweest voor de Tersk Stud 
is Malwa. Zij is afkomstig uit de merrie Metropolia (v.Priboj) 
die tevens de moeder van Menes is.
Ook leverde Arax een opvallend aantal paarden die een 
“certificate of first degree”* toegekend kregen. Een aantal daarvan 
hebben we al genoemd, anderen zijn de merries Podarok uit 
Provincia (v.Priboj) en Palba uit Podruga (v.Priboj) en de hengst 
Nadir uit de merrie Nitochka (v.Naseem).
De Europese fokkers hadden al snel door hoe waardevol de nafok 
van Arax was. Zij waren er dan ook als eerste bij om zijn 
nakomelingen op de kop te tikken en het grootste aantal is in 
Europa terecht gekomen. Van die groep zijn de meeste in 
Nederland terecht gekomen wat ongetwijfeld ook aan de Kossack 
Stud te danken zal zijn geweest. Arax-merries hebben in 
Nederland dan ook voor veel fokkers bijgedragen aan een goed 
fundament van hun fokkerij, zoals o.a. Nahodka (m.Nepriadwa), 
Nesmejana (m.Nevidimka), Plutovka (v.Pankarta), Prokaznitsa 
(m.Pokaznaja), Nezabudka (m.Napersnitsa) en Madeira 
(m.Metropolia).
Zowel in ons land als wereldwijd is er altijd veel waardering voor 
de kinderen van Arax geweest, nog steeds laten fokkers trots zien 
dat deze hengst in de pedigree van hun paard(en) voorkomt, een 
waardige Arabische legende dus!

Hoewel we nu behoorlijk afdwalen willen we u dit verhaal toch 
niet onthouden. We zijn ons er namelijk lang niet altijd bewust 
van hoe een klein landje als Nederland in de fokkerij toch zijn 
invloed heeft wereldwijd. 
Via de moederlijn voert hij terug op Tananaa, gefokt door de 
Kossack Stud uit Tanana (v.Aswan) in combinatie met Namek. 
Tananaa belandde via de VS in Brazilië waar zij naar verloop 
van tijd werd aangepaard met Don el Chall wiens vader Prichal 
(v.Aswan) is. Ook Prichal was in 1976 verkocht aan Howard 
Kale en het transport verliep via de Kossack Stud, hij vertrok 
tegelijkertijd met Nariadnaja, Nariadni en Nanam met het 
vliegtuig richting New York maar mocht daar niet van het 
toestel af omdat hij Piroplasmosis bleek te hebben. In overleg 
met Kale werd besloten Prichal door te laten reizen naar de 
Dominicaanse Republiek waar hij in de vergetelheid raakte. 
Zes jaar later was Rob den Hartog in Brazilië en bracht de 
hengst toevallig ter sprake wat belangstelling opwekte aldaar en 
zo kwam in Braziliaanse handen. Prichall zou in dit land 
uiteindelijk één van de stempelhengsten worden! Uit de 
combinatie van zijn zoon Don El Chall met de Nederlands 
gefokte Tananaa werd de merrie Taamara HVP geboren. Zij 
werd aangepaard met Magnum Psyche die natuurlijk 
terugvoert op de Nederlands gefokte Padron maar de moeder 
van Magnum Psyche, A Fancy Miracle is ook afkomstig van 
een Nederlands gefokte hengst namelijk Sasaki, door mevrouw 
Kleijne-Kranenburg gefokt uit de merrie Safia (v.Galero) in 
combinatie met een hengst die aan de wieg van de Nederlandse 
Arabische volbloed fokkerij heeft gestaan, Nagasaki, natuurlijk 
onlosmakelijk verbonden met Jan Calis.

DE NEDERLANDSE BIJDRAGE 
AAN MAGNUM CHALL HVP

Prokaznitsa

Karta

Maritsa

Magnum 
Chall HVP
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Foto’s Wim Huybers, Periander: TJK Turkish Jockey Klub Zweden en Zwitserland. Hierdoor is het prijzengeld flink 
omhoog gegaan, maar de condities van de rennen zijn zodanig 
dat vooral de minder ervaren paarden en amateurs hieraan De heer de Ruiter, voorzitter van de DARC, is sinds zijn 
kunnen deelnemen. Daarnaast is er ook een reeks koersen die aantreden voortdurend bezig geweest om de rensport te 

ondersteund wordt vanuit Qatar, via versterken. Hij denkt daarbij niet alleen aan Nederland, maar 
het Qatar North European Arabian kijkt naar het grotere geheel, op Europees niveau. Het is in de 
Racing Fund, kortweg Qatar NEAR. rensport namelijk niet anders dan in andere sporten: via kleine 
Ook deze rennen zijn qua lokale wedstrijden klimmen de potentiële toppers op naar 
uitschrijving zodanig dat vooral de regionale wedstrijden en van daaruit naar Europees niveau. 
'kleinere' fokkers en eigenaren Sterker nog, in de rensport speelt de globalisering een grote rol, en 
kunnen deelnemen. Al met al een Arabische Volbloeden worden van Engeland naar Turkije, van het 

enorme stimulans om door te gaan met deze prachtige sport, of Midden-Oosten naar Frankrijk en vanuit Amerika naar Europa 
opnieuw te investeren in veelbelovende jonge paarden, of een gevlogen om aan de 'Champions League' mee te doen.
dekking met een tophengst.

Maar om op dat niveau te kunnen komen, moeten er wel 'kleine' 
Er worden dit seizoen in het kader van de Wathba Stud Farm wedstrijden zijn, de grass roots fokkers en deelnemers, de ware 
Cup alleen al in Nederland 10 rennen georganiseerd die allemaal liefhebbers, moeten op lokaal niveau kunnen beginnen. In 
€2000 extra prijzengeld krijgen, bovenop het gebruikelijke Nederland heeft de rensport, door factoren die door de Arabische 
prijzengeld. Daarnaast worden er ook koersen gelopen die extra ren-community niet of nauwelijks beïnvloed konden worden, een 
prijzengeld toegekend krijgen uit het QATAR NEAR fonds. Het aantal slechte jaren doorgemaakt. Maar we kunnen rustig stellen 
mooie van dit seizoen is dat er iedere twee weken een leuke koers dat 2011 het jaar is van de grote ommekeer. Om een goed solide 
is; dat betekent dat je als trainer je paard van koers naar koers plan op te stellen, en daar vervolgens partners bij te zoeken die de 
kunt werken. De paarden komen zo goed in een wedstrijdritme, langetermijnvisie delen, dat is een kwestie van een lange adem; en 
ze krijgen de benodigde ervaring en de conditie wordt steeds beter de heer de Ruiter heeft met de vasthoudendheid van een terriër 
naarmate het seizoen vordert.volgehouden tot het punt waar we nu zijn: een internationale 

renkalender op verschillende niveaus, met een mooi aantal De volledige uitslagen van alle Nederlandse en buitenlandse 
koersen op Nederlandse bodem. rennen kunt u vinden op de website van de Ifahr, de 

Internationale Federation for Arabian Horse Racing, 
www.ifahr.net  maar uiteraard wil ik de hoogtepunten en Sheik Mansoor bin Zayed al Nahyan 
winnaars tot op heden graag melden.stimuleert al een aantal jaar de rensport met 

Arabische Volbloeds door middel van het 
Sheik Mansoor bin Zayed al Nahyan Global Op 10 juli werd er gestreden om de Wathba Stud Farm Cup V, 
Flat Racing Festival. Dit begon met een een ren voor paarden van 4 jaar en ouder over 1800 meter. 

programma van zeven koersen in Europa, maar is inmiddels 
uitgebreid tot Amerika en Australië. En ook in Rusland werden 
dit jaar voor het eerst koersen verreden met steun van Sheik 
Mansoor. In het kader van dit Festival worden wereldwijd 
koersen verreden waarin deelnemers punten kunnen verzamelen, 
vergelijkbaar met de Wereldbeker dressuur- of springen. Het 
paard met de meeste punten verdient een bonus van €30.000. 
'Onze eigen' Diana Dorenberg, woonachtig in Sevenum, heeft 
deze schitterende bonus binnengehaald, daarover later meer.

Naast dit Festival, dat wordt 
gekenmerkt door Groep races 
en Listed Races (de 
'Champions League') 
ondersteunt Sheik Mansoor 
met ingang van dit seizoen 
via een nieuwe serie koersen, 

de Wathba Stud Farm Cup rennen, nu ook de 'lokale' 
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In het vorige AVS-magazine hebt u uitgebreid kunnen lezen over het succesvolle 
congres uitsluitend gewijd aan de rensport met Arabische Volbloeds en de afsluitende 
Emirates Racing Day. Deze dag was een unicum voor Europa: 5 koersen met Arabische 
Volbloeds, meer dan 5000 bezoekers op Duindigt, en 59 deelnemende paarden.
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Mirabella del Sol, getraind op het Texelse strand, kan ook 
op een zware baan goed uit de voeten en wint gemakkelijk 
de Wathba Stud Farm Cup V op 10 juli

In Nederland kennen we allemaal natuurlijk Wereldkampioen Karta werd op 19-jarige leeftijd nog geïmporteerd naar de VS 
Abdullah (v.Patron), ook hij kwam uit een Arax merrie namelijk door Robert Stratmore, samen met Panama of Tersk (Arax x 
Psikhea. Platina v.Priboj). Deze laatste is een elite Russische merrie en een 

grondlegger van de Russische fokkerij. Haar beste nakomelingen Ook Karta (Arax u.Kapella v.Priboj) heeft een indrukwekkende 
waren in combinatie met Salon, acht van deze nakomelingen staat van dienst. Zij is de moeder van Kilimandscharo (v.Aswan), 
waren kampioen waarvan drie Nationaal Kampioen. Duits Nationaal kampioen en vader van een aantal goede 

nakomelingen zoals Penalba, in 1982 zowel Reserve op het Maritsa (Monopolia v.Priboj), werd in 1962 geboren, op vijfjarige 
Nationaal Kampioenschap in Canada en de VS. Karta zette ook leeftijd werd zij vanuit Engeland geïmporteerd naar de 
Kosmetika (v.Muscat) op de wereld, niemand minder dan de Blommeröd Stud in Zweden. Zij produceerde daar twee zonen 
moeder van Wereldkampioen Kubinec (v.Balaton). Maar ook die Nationaal Kampioen werden namelijk Madar (v.Dardir PL) 
Karinka (v.Aswan), de moeder van Europees kampioen Drug en Pomar (v.Pohaniec PL) die beiden hun sporen hebben 
(v.Prizrak) en Karnaval (v.Naftalin). Twee van Karta's dochters nagelaten in de Zweedse Arabische Volbloed fokkerij. Zo leverde 
waren succesvol op de renbaan. Karinka (v.Aswan) was Madar o.a. de prachtige fokmerrie Marcessa (m.Cesa) die aan de 
recordhouder op de 1600 m. en ook haar volle broer Klamet basis zou staan van de beroemde merries Margotka (v.Algorytm), 
kwam verschillende keren op de eerste plaats binnen. Magora (v.Gazal Al Shaqab) en haar volle zus Marylla. Misschien 

heeft Maritsa's dochter NDL Martinique nog meer invloed op 
de fokkerij via haar zoon Metropolis NA (v.Concensus). Deze is 
in de jaren 2002 tot en met 2008 veelvuldig ingezet in de Poolse 
fokkerij. De jaren daarvoor had hij een aantal mooie prestaties 
geleverd in de VS waaronder top tien plaatsen in Scottsdale en de 
Nationale Kampioenschappen, hij heeft daar ook voor behoorlijk 
wat nafok gezorgd. 
Madia is een volle zus van Maritsa en o.a. de moeder van Aromat 
die een aantal kinderen en kleinkinderen leverde die goed 
presteerden op de renbaan. 
Een andere merrie die waardevol is geweest voor de Tersk Stud 
is Malwa. Zij is afkomstig uit de merrie Metropolia (v.Priboj) 
die tevens de moeder van Menes is.
Ook leverde Arax een opvallend aantal paarden die een 
“certificate of first degree”* toegekend kregen. Een aantal daarvan 
hebben we al genoemd, anderen zijn de merries Podarok uit 
Provincia (v.Priboj) en Palba uit Podruga (v.Priboj) en de hengst 
Nadir uit de merrie Nitochka (v.Naseem).
De Europese fokkers hadden al snel door hoe waardevol de nafok 
van Arax was. Zij waren er dan ook als eerste bij om zijn 
nakomelingen op de kop te tikken en het grootste aantal is in 
Europa terecht gekomen. Van die groep zijn de meeste in 
Nederland terecht gekomen wat ongetwijfeld ook aan de Kossack 
Stud te danken zal zijn geweest. Arax-merries hebben in 
Nederland dan ook voor veel fokkers bijgedragen aan een goed 
fundament van hun fokkerij, zoals o.a. Nahodka (m.Nepriadwa), 
Nesmejana (m.Nevidimka), Plutovka (v.Pankarta), Prokaznitsa 
(m.Pokaznaja), Nezabudka (m.Napersnitsa) en Madeira 
(m.Metropolia).
Zowel in ons land als wereldwijd is er altijd veel waardering voor 
de kinderen van Arax geweest, nog steeds laten fokkers trots zien 
dat deze hengst in de pedigree van hun paard(en) voorkomt, een 
waardige Arabische legende dus!

Hoewel we nu behoorlijk afdwalen willen we u dit verhaal toch 
niet onthouden. We zijn ons er namelijk lang niet altijd bewust 
van hoe een klein landje als Nederland in de fokkerij toch zijn 
invloed heeft wereldwijd. 
Via de moederlijn voert hij terug op Tananaa, gefokt door de 
Kossack Stud uit Tanana (v.Aswan) in combinatie met Namek. 
Tananaa belandde via de VS in Brazilië waar zij naar verloop 
van tijd werd aangepaard met Don el Chall wiens vader Prichal 
(v.Aswan) is. Ook Prichal was in 1976 verkocht aan Howard 
Kale en het transport verliep via de Kossack Stud, hij vertrok 
tegelijkertijd met Nariadnaja, Nariadni en Nanam met het 
vliegtuig richting New York maar mocht daar niet van het 
toestel af omdat hij Piroplasmosis bleek te hebben. In overleg 
met Kale werd besloten Prichal door te laten reizen naar de 
Dominicaanse Republiek waar hij in de vergetelheid raakte. 
Zes jaar later was Rob den Hartog in Brazilië en bracht de 
hengst toevallig ter sprake wat belangstelling opwekte aldaar en 
zo kwam in Braziliaanse handen. Prichall zou in dit land 
uiteindelijk één van de stempelhengsten worden! Uit de 
combinatie van zijn zoon Don El Chall met de Nederlands 
gefokte Tananaa werd de merrie Taamara HVP geboren. Zij 
werd aangepaard met Magnum Psyche die natuurlijk 
terugvoert op de Nederlands gefokte Padron maar de moeder 
van Magnum Psyche, A Fancy Miracle is ook afkomstig van 
een Nederlands gefokte hengst namelijk Sasaki, door mevrouw 
Kleijne-Kranenburg gefokt uit de merrie Safia (v.Galero) in 
combinatie met een hengst die aan de wieg van de Nederlandse 
Arabische volbloed fokkerij heeft gestaan, Nagasaki, natuurlijk 
onlosmakelijk verbonden met Jan Calis.
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Mirabella del Sol (Kerbella x Mimi Miel), die door haar eigenaar Op 14 augustus was er weer een Wathba Stud Farm Cup, deze 
Gerard Zoetelief wordt getraind op de stranden van Texel, werd werd gewonnen door Tequila du Breuil (Dormane x Jamaa du 
eerste, gevolgd door Alligator Kossack (Marwan x Azedine) en Breuil). Een Franse naam, maar de fokker is de Nederlander 
Sakina de Faust (Al Sakbe x Kanita de Carrere). Gerard houdt Wil-Jan van der Poel, die al jaren als een god in Frankrijk leeft. 
zich al jaren bezig mee de rensport en heeft indrukkende Diana Dorenberg is de trainer en eigenaar van deze merrie. 
resultaten behaald, zowel met eigen fokproducten als jong Shakia Dormala (Dormane x Saklia), gefokt door en in eigendom 
aangekochte paarden. In het afgelopen decennium stond hij van mevrouw de Ruiter was 2e en Sjacour (Mencour x Savannah), 
dertig keer in de winnaarsring, en was bijna vijftig keer tweede die regelmatig het Amsterdamse Bos onveilig maakt met op zijn 
of derde. rug de altijd goedlachse Emil Ottes, werd 3e. Eind augustus was 

er weer een koers ondersteund 
vanuit het QATAR NEAR fund, 
deze werd, op een ontzettend 
zware baan, gewonnen door 
Mirabella del Sol, die daarmee 
haar consistente vorm 
aantoonde.

Maar er wordt niet alleen op 
Duindigt gekoerst; de 
Nederlandse trainers en 
eigenaar-trainers reisden ook 
geregeld af naar het buitenland, 
doorgaans met goede resultaten.

Op 17 juli werden er een aantal 
Groeprennen verreden in Groot-
Brittannië. In dit ren-land bij 
uitstek is de rensport met 
Arabische Volbloeds nog veelal 
een sport van amateurs. Maar 
inmiddels staan er ook op grote 
festivals, zoals de DUBAI 
INTERNATIONAL 
ARABIAN RACEDAY op de 
renbaan van Newbury, rennen 
met Arabische Volbloeds in Op 31 juli was er een koers gesponsord door het QATAR NEAR 

het programma. Hier werd Karin van de Bos met haar Serouda Fund, over 2000 meter. Deze koers, met een totaal prijzengeld 
du Breuil (Dormane x Jamaa Du Breuil) verdienstelijk 5e op van 5000 euro, werd gewonnen door Sakina de Faust. Deze 
de sprintafstand in een zeer sterk internationaal veld. vijfjarige merrie wordt getraind door Diana Dorenberg. 

De merrie is eigendom van de heer Sami Al Bunain die haar als 
Op 24 juli werd er in het Duitse Hoppegarten (Berlijn) een tweejarige op een veiling kocht. Er volgde een grote verrassing 
Listed race verreden in het kader van het Sheikh Zayed Bin toen de merrie in de training dikker en dikker werd; ze bleek 
Sultan Al Nahyan Festival.drachtig! Hierdoor ging de merrie veel later in training dan 
Feitelijk kan worden gesteld dat deze koers werd gedomineerd doorgaans gebruikelijk in de rensport. Maar het geduld van 
door de Nederlanders. Op de 1e plek stond Sartejano (Dormane de heer Al Bunain werd beloond en de overwinning was zoet. 

Tequila du Breuil wint de Wathba Stud Farm Cup op 14 augustus

Prijsuitreiking Wathba Stud Farm Cup 14 augustus
winnaar Tequila du Breuil

Prijsuitreiking Wathba Stud Farm Cup V op 10 juli, 
winnaar Mirabella del Sol

Een 'Listed race' wil zeggen dat het prijzengeld minimaal 
15.000 euro is en dat de condities voor alle paarden gelijk 
zijn. Condities hebben betrekking op het gewicht dat de 
paarden moeten dragen. Bijvoorbeeld: alle hengsten 58 kg, 
alle merries 56.5 kg is een tamelijk gebruikelijke conditie. 
Daar kunnen condities aan worden toegevoegd, +1 kg voor 
iedere gewonnen koers. Of -1 kg voor paarden die nog nooit 
hebben gewonnen. Het gewicht dat het paard moet dragen 
bepaalt namelijk mede – vooral op wat langere afstanden – 
de snelheid waarmee de afstand kan worden afgelegd.

LISTED RACE

Sartejano wint met overmacht de Sheikh Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan Listed Cup. Diana trainde ook al zijn moeder Serafina 
(Kesberoy x Seceryna), van eigenaar Kees Mol. Deze merrie 
heeft buitengewoon goed gepresteerd; ze kwam 20 keer aan de 
start, won 9 keer, was 6 x 2e en liep in totaal 17 keer in het geld. 
Geen wonder dat Diana graag een veulen wilde hebben van deze 
merrie. Het resultaat is een goed voorbeeld van 
prestatiefokkerij.

x Serafina). Tweede in deze grote koers was 
Poulain Kossack (Nougatin x Pengalia 
Kossack), getraind door en in eigendom van 
Huub Otermans. Eerder werd hij in Baden-
Baden in een Groep II ren ook tweede. Op 
plaats drie stond Athlete del Sol (Dormane 
x A La Volee) van Karin van de Bos, 4e was 
de Russische hengst Vasilij (Prince d'Orient 
x Vamlana) en 5e was Bachi Bouzouk 
(Pepe le Mocco x Fifine Appapalou) van, 
en getraind door, Frank Nibbering. Bachi 
Bouzouk won in het begin van het seizoen 
al op het Zweedse Jagersro een koers uit de 
Wathba Stud Farm Cup Serie en hij was derde 
in de Groep II race in Baden-Baden, hij heeft 
inmiddels ruim €40.000 verdiend in zijn 
carrière.

In de QATAR NEAR koers in Mullheim, 
Duitsland op 6 augustus won Phraseur 
Kossack (Prince d'Orient x Pengalia Kossack), 
getraind door zijn eigenaar Huub Otermans) 
en hier werd Lillij Ann (Makfoul Du Breuil 
x Ludmillah) tweede; de merrie werd gefokt 
door Diana Dorenberg en staat nog steeds 
bij haar.

De volgende grote koers in het kader van het Sheikh Zayed Bin 
Sultan Al Nahyan Global Flat Racing Festival, werd gelopen op 
de historische renbaan van Warschau en het was om meerdere 
redenen een interessante koers. In Polen wordt traditioneel over 
veel langere afstanden gelopen dan in West-Europa. Het rennen 
is hier van oudsher van belang als karaktertest en test op 
hardheid. Het ging over 2600 meter, voor Poolse begrippen zeker 
nog niet de langste afstand. En het was een waarlijk internationaal 

feestje was compleet toen Mrs. Lara Sawaya, Director van het gezelschap, met paarden uit West-Europa, Saoudi-Arabië, Polen, 
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Global Racing Festival, Rusland en Amerika. Opnieuw bleken de Nederlandse trainers 
bekend maakte dat Diana Dorenberg met haar Sartejano het cq paarden de sterksten. Op de eerste plaats eindigde met acht 
hoogste puntenaantal had behaald in het seizoen in deze reeks lengtes voorsprong, Sartejano; Bachi Bouzouk werd tweede, 
rennen. Dit betekent dat zij een bonus van maar liefst 30.000 Kentauer Kossack (Marwan x Vesna) was drie, en pas op de v
euro krijgt!! En dat niet alleen, Diana werd uitgenodigd op deze ierde plaats de kampioen van vorig jaar: Muqatil al Khalidiah 
prijs op te komen halen in Abu Dhabi, begin september. (Tiwaiq x Ty).
Het is de bescheiden trainster uit Sevenum van harte gegund. 
Zij is al jarenlang serieus bezig met de rensport en dit jaar zijn al De ereprijzen werden uitgereikt door de ambassadeur voor de 
haar paarden in de winning mood. Fantastisch! En zij gaat met Verenigde Arabische Emiraten in Polen, Zijn Excellentie Asim 
volle teugen genieten van de rensport van topniveau in de Mirza Al Rahmah, en Zijne Excellentie Mutaz Al-Faheem, 
golfstaten.Charge d'Affaires, deelden de ereprijzen uit. En het Nederlandse 

In het eerste weekend van september waren de Nederlandse 
eigenaren ook weer op het internationale speelveld aanwezig. 
In het Franse Craon werd een Groep II ren voor driejarigen 
gelopen over 2200 meter, de Sheik Zayed Bin Sultan Al Nahyan 
Prix Cheri Bibi. Michel Holzken en onze zuiderbuurman Johan 
Verstreepen waren afgereisd, en Magua D.A. (Altis del Sol ex 
Cheyenne D.A), gefokt door Verstreepen maar in eigendom 
van Holzken, die hem zelf traint, werd mooi 4e in het hol van 
de leeuw.

Absoluut spectaculair was de overwinning van Periander 
(Marwan x Poloneze), op de renbaan Veliefendi in Istanboel. 
Hier werd op zaterdag eveneens een Groep II koers gelopen, 
maar dan voor oudere paarden. Periander is nu zeven, en wordt 
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Mirabella del Sol (Kerbella x Mimi Miel), die door haar eigenaar Op 14 augustus was er weer een Wathba Stud Farm Cup, deze 
Gerard Zoetelief wordt getraind op de stranden van Texel, werd werd gewonnen door Tequila du Breuil (Dormane x Jamaa du 
eerste, gevolgd door Alligator Kossack (Marwan x Azedine) en Breuil). Een Franse naam, maar de fokker is de Nederlander 
Sakina de Faust (Al Sakbe x Kanita de Carrere). Gerard houdt Wil-Jan van der Poel, die al jaren als een god in Frankrijk leeft. 
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resultaten behaald, zowel met eigen fokproducten als jong Shakia Dormala (Dormane x Saklia), gefokt door en in eigendom 
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dertig keer in de winnaarsring, en was bijna vijftig keer tweede die regelmatig het Amsterdamse Bos onveilig maakt met op zijn 
of derde. rug de altijd goedlachse Emil Ottes, werd 3e. Eind augustus was 
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geregeld af naar het buitenland, 
doorgaans met goede resultaten.

Op 17 juli werden er een aantal 
Groeprennen verreden in Groot-
Brittannië. In dit ren-land bij 
uitstek is de rensport met 
Arabische Volbloeds nog veelal 
een sport van amateurs. Maar 
inmiddels staan er ook op grote 
festivals, zoals de DUBAI 
INTERNATIONAL 
ARABIAN RACEDAY op de 
renbaan van Newbury, rennen 
met Arabische Volbloeds in Op 31 juli was er een koers gesponsord door het QATAR NEAR 

het programma. Hier werd Karin van de Bos met haar Serouda Fund, over 2000 meter. Deze koers, met een totaal prijzengeld 
du Breuil (Dormane x Jamaa Du Breuil) verdienstelijk 5e op van 5000 euro, werd gewonnen door Sakina de Faust. Deze 
de sprintafstand in een zeer sterk internationaal veld. vijfjarige merrie wordt getraind door Diana Dorenberg. 

De merrie is eigendom van de heer Sami Al Bunain die haar als 
Op 24 juli werd er in het Duitse Hoppegarten (Berlijn) een tweejarige op een veiling kocht. Er volgde een grote verrassing 
Listed race verreden in het kader van het Sheikh Zayed Bin toen de merrie in de training dikker en dikker werd; ze bleek 
Sultan Al Nahyan Festival.drachtig! Hierdoor ging de merrie veel later in training dan 
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Een 'Listed race' wil zeggen dat het prijzengeld minimaal 
15.000 euro is en dat de condities voor alle paarden gelijk 
zijn. Condities hebben betrekking op het gewicht dat de 
paarden moeten dragen. Bijvoorbeeld: alle hengsten 58 kg, 
alle merries 56.5 kg is een tamelijk gebruikelijke conditie. 
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iedere gewonnen koers. Of -1 kg voor paarden die nog nooit 
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in de Groep II race in Baden-Baden, hij heeft 
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Prix Cheri Bibi. Michel Holzken en onze zuiderbuurman Johan 
Verstreepen waren afgereisd, en Magua D.A. (Altis del Sol ex 
Cheyenne D.A), gefokt door Verstreepen maar in eigendom 
van Holzken, die hem zelf traint, werd mooi 4e in het hol van 
de leeuw.
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v: Massimo Ibn Mirokan x 
m:Kubay Juli. Geb.datum 
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voor show, sport en 
fokkerij. Prijs: NOTK.
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nog steeds beter. Eerder dit jaar won hij op indrukwekkende wijze winnen. Jaren van voorbereiding en training leiden tot een 
in Abu Dhabi de Dubai World Cup Groep I en won daarmee het explosie van kracht en snelheid als de deurtjes van de startboxen 
Emirates Championship. Periander, geboren en opgegroeid in opengaan. De grond trilt onder je voeten, de veelkleurige shirtjes 
Soest, behoort inmiddels absoluut tot de internationale top. van de jockeys flitsen langs je heen. Binnen enkele minuten weet 
De eerste prijs in deze koers was maar liefst €45.000 en zijn je of jouw trainingsschema's, jouw ideeën over fokkerij en opfok 
fokker en eigenaar mevrouw M. De Ruiter-Floor mocht na goed zijn. 
afloop van de koers uit handen van de Turkse Minister van 
Landbouw een enorme zilveren beker in ontvangst nemen. Als je niet wint, ga je door, want je wilt de volgende keer winnen. 
Het is slechts bij weinigen bekend, maar Turkije behoort tot de Als je wint, ga je door, want winnen is verslavend en de kick 
allergrootste renlanden wereldwijd. Het heeft meer renpaarden smaakt naar meer.
in training dan Engeland, Frankrijk of Amerika, en er worden 
net zoveel koersen met de Arabische Volbloeds gelopen als met En dankzij ondersteuning van rensportliefhebbers uit het 
Engelse Volbloeds. De Turken zijn bijzonder trots op hun Midden-Oosten, is het eens te meer interessant om in de lage 
paarden en er wordt enorm geïnvesteerd in de fokkerij en landen renpaarden aan te kopen, of nog mooier, zelf te fokken.
de bijbehorende faciliteiten. Een overwinning hier is dan ook 
zeer bijzonder.
Voor Perianders trainster, de Britse Mrs. Gillian 
Duffield kon het weekend niet meer stuk, want op 
zondag won zij eveneens de Malazgirt Trophy Group 
I met de door haar getrainde No Risk al Maury, een 
paard van Sheik Hamdan Al Maktoum.

Het renseizoen is nog niet ten einde, maar we kunnen 
nu al concluderen dat het voor vele eigenaren een 
prachtig seizoen was. Niets is mooier dan je eigen 
fokproduct, of je paard dat je zelf traint, te zien 

Periander won op 3 september de Ifahr Trophy 
op de renbaan in Instanbul, waarbij hij de 
toppaarden uit West-Europa en Turkije achter 
zich liet.
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ADVERTENTIETARIEVEN 2011

VERENIGINGSBESTUUR
Vacature
Voorzitter  .................................................................................
Dhr. G. Reisel
Secretaris / Stamboekzaken / WAHO / Website ........................ 06-20441499
Dhr. A. Kuijf jr.
Penningmeester / Fokkerij / Technische Zaken .......................... 06-51853318
Dhr. P. Stoop
Vice-voorzitter / PR .................................................................. 06-52502303
Dhr. S. van den Hoogenband
Bestuurslid / Gebruikszaken ...................................................... 06-53489511
Mw. S. Boogaard
Bestuurslid / Redactiezaken ....................................................... 06-51273942

ERELEDEN VAN DE VERENIGING
Mw. C.J.W. Modderman-van Dorssen Dhr. R.C. den Hartog †
Mw. J. Smarius-Roovers Dhr. Dr. H. Houtappel †
Dhr. A. Kuijf

LEDEN VAN VERDIENSTE
Dhr. W. Veltman Dhr. W. Brinkhuis †
Dhr. L. Schutrups Dhr. P. Scheerder †
Dhr. B. Blaak Dhr. J. Smarius †
Dhr. J. Van der Voort Mw. H. Wehkamp - Onvlee †
Mw. M.E.F.E. Scheerder-Close
Mw. T. Kubbe-Zonneveld

REDACTIECOMMISSIE
Sandra Boogaard (voorzitter redactiecommissie) ................... 06 - 51273942
Adrie v.d. Velden (coördinatie verslaggeving)  ....................... 0346 - 213320
Marian van der Meulen (redactielid) ..................................... 06 - 54296623

CORRESPONDENTIE ADRES
AVS Magazine Tel: 030-2410001
Postbus 40306 Fax: 030-2415544
3504 AC Utrecht Email: info@arabier.com / www.avsweb.nl

VORMGEVING
Print&More / Krista Sterrenburg, Ouderkerk aan den IJssel

DRUKKERIJ
Media Primair, Barneveld

ADRESWIJZIGING
A.u.b. tijdig uw adreswijziging doorgeven aan het stamboekkantoor te Utrecht, 
zodat wij er voor kunnen zorgen dat het magazine op het juiste adres wordt bezorgd.

COPYRIGHT
Overname teksten uitsluitend na toestemming en met bronvermelding.
Advertenties en kopij voor het AVS magazine kunnen worden opgegeven 
via bovenstaand correspondentieadres. Advertentietarieven zijn standaard 
en vindt u elders in dit blad. Kosten van het zetten en de layout zijn excl. 
de gepubliceerde advertentietarieven. 

Hoewel aan de totstandkoming uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteurs, 
de redactie en het AVS en haar bestuur geen aansprakelijkheid voor eventuele 
fouten of onvolkomenheden, noch voor de gevolgen daarvan. 

De redactie houdt zich het recht voor artikelen in verband met ruimtegebrek 
niet te plaatsen of in te korten. Wanneer een artikel door ruimtegebrek niet 
wordt geplaatst, wordt er naar gestreefd het artikel in een volgend nummer 
alsnog te publiceren, echter dit wordt niet gegarandeerd. Indien de redactie 
van mening is dat een artikel inhoudelijk wijzigingen behoeft, wordt hierover 
contact opgenomen met de auteur.

PAARDENMARKT

Zwart-wit advertentie in € ex BTWPaardenmarktje Full Color advertentie in € ex BTW

Formaat:
1x plaatsen:
3x plaatsen: 
6x plaatsen:

1/16
30,-
28,-
27,-

1/8
49,-
46,-
44,-

1/4
88,-
83,-
74,-

1 /2 
147,-
137,- 
123,-

1/1
245,-
221,-
201,-

A.P.*
-
-
-

A.P.* = achterpagina

Formaat:
1x plaatsen:
3x plaatsen: 
6x plaatsen:

1/16
53,-
45,-
39,-

1/8
88,-
75,-
64,-

1/4
152,-
137,-
118,-

1 /2 
250,-
232,-
221,-

1/1
417,-
395,-
373,-

A.P.*
461,-
438,-
417,-

A.P.* = achterpagina
AVS leden krijgen 25% korting op bovenstaande tarieven en een link-button:

op de voorpagina voor 1/1 fullcolor advertenties en op de laatste nieuwspagina voor 1/2 fullcolor advertenties.
Contactinformatie: Media Primair B.V. - Anthonie Fokkerstraat 2 - 3772 MR Barneveld

Telefoon (0342) 400 279 - Fax (0342) 421 580 - Mail: advertenties@mediaprimair.nl

’Paardenmarktjes’ inclusief foto 
éénmalig in het AVS Magazine 

en voor onbeperkte tijd op 
de AVS Website, 

uitsluitend voor AVS leden: 
4 regels, 160 karakters: € 17,50  

Banner op AVSwebsite linkpagina, 
per kalenderjaar: € 120,-
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Het volgende AVS Magazine verschijnt 26 oktober 2011 (deadline 
28 september 2011). Dus lever tijdig de kopij cq uw advertentie in. 
De redactie verzoekt u de tekst aan te leveren in Word en als bijlage 
per  e-mail. Foto’s dienen te voldoen aan een resolutie van minimaal 
300 dpi op ware grootte en voorzien te worden van de naam van het 
paard/ persoon waarover het artikel gaat. Foto’s waar uitsluitend een 
nummer aanhangt, zullen niet worden gebruikt.

BELANGRIJK

AVS Magazine AVS Magazine

nog steeds beter. Eerder dit jaar won hij op indrukwekkende wijze winnen. Jaren van voorbereiding en training leiden tot een 
in Abu Dhabi de Dubai World Cup Groep I en won daarmee het explosie van kracht en snelheid als de deurtjes van de startboxen 
Emirates Championship. Periander, geboren en opgegroeid in opengaan. De grond trilt onder je voeten, de veelkleurige shirtjes 
Soest, behoort inmiddels absoluut tot de internationale top. van de jockeys flitsen langs je heen. Binnen enkele minuten weet 
De eerste prijs in deze koers was maar liefst €45.000 en zijn je of jouw trainingsschema's, jouw ideeën over fokkerij en opfok 
fokker en eigenaar mevrouw M. De Ruiter-Floor mocht na goed zijn. 
afloop van de koers uit handen van de Turkse Minister van 
Landbouw een enorme zilveren beker in ontvangst nemen. Als je niet wint, ga je door, want je wilt de volgende keer winnen. 
Het is slechts bij weinigen bekend, maar Turkije behoort tot de Als je wint, ga je door, want winnen is verslavend en de kick 
allergrootste renlanden wereldwijd. Het heeft meer renpaarden smaakt naar meer.
in training dan Engeland, Frankrijk of Amerika, en er worden 
net zoveel koersen met de Arabische Volbloeds gelopen als met En dankzij ondersteuning van rensportliefhebbers uit het 
Engelse Volbloeds. De Turken zijn bijzonder trots op hun Midden-Oosten, is het eens te meer interessant om in de lage 
paarden en er wordt enorm geïnvesteerd in de fokkerij en landen renpaarden aan te kopen, of nog mooier, zelf te fokken.
de bijbehorende faciliteiten. Een overwinning hier is dan ook 
zeer bijzonder.
Voor Perianders trainster, de Britse Mrs. Gillian 
Duffield kon het weekend niet meer stuk, want op 
zondag won zij eveneens de Malazgirt Trophy Group 
I met de door haar getrainde No Risk al Maury, een 
paard van Sheik Hamdan Al Maktoum.

Het renseizoen is nog niet ten einde, maar we kunnen 
nu al concluderen dat het voor vele eigenaren een 
prachtig seizoen was. Niets is mooier dan je eigen 
fokproduct, of je paard dat je zelf traint, te zien 

Periander won op 3 september de Ifahr Trophy 
op de renbaan in Instanbul, waarbij hij de 
toppaarden uit West-Europa en Turkije achter 
zich liet.
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