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HHet jaar 2011 loopt op zijn eind. Op het moment dat u dit 
magazine ontvangt, zijn in Parijs de wereldkampioenen alweer 
bekend. 2011 was een bewogen jaar, met het afscheid van een 
voorzitter en de financiële malaise die nu ook onze vereniging 
raakt. Tevens een druk bezochte BALV waar de gemoederen 
soms wat hoog opliepen en onze nieuwe voorzitter; Be Blaak 
zijn plaats in het bestuur in nam. 

We kunnen terugkijken op een aantal geslaagde shows, 
dressuurwedstrijden, het Arrabissimo, de endurance competitie 

en nog vele andere geslaagde evenementen. Onze dank gaat 
uit naar al die mensen die dit mogelijk maakten. Zonder 
vrijwilligers en sponsoren zouden deze evenementen geen 
plaats kunnen hebben. Het is nu tijd om vooruit te kijken. 
De data voor de shows van volgend jaar liggen al weer vast. 
De DAWRA heeft een aantal evenementen gepland en de 
Commissie Gebruik is druk doende met het afronden van hun 
planning. Achter de schermen wordt er overigens al weer hard 
gewerkt aan de voorbereidingen van de diverse evenementen.
 
Ook in het bestuur zullen dit jaar de nodige wijzigingen plaats 
vinden, in mei nemen maar liefst drie bestuursleden afscheid. 
De komende maanden zal er dan ook veel energie gestoken 
moeten worden in de opvolging door nieuwe kandidaten.

Voor het moment rest ons niets anders dan iedereen fijne 
kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar te wensen!

Namens het AVS bestuur,

Sandra Boogaard

Gedurende de feestdagen, te weten van maandag 26 december 
tot en met vrijdag 6 januari is het stamboekkantoor gesloten.
Voor dringende zaken kunt u in deze periode contact opnemen 
met Gideon Reisel: tel 06-20441499
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Op zondagmiddag 27 november 2011 werd in een klein, maar enthousiast 
gezelschap van liefhebbers van endurance Arabieren een prestentatie gehouden 
van een mooie selectie paarden. 

5

Het was jammer dat er een lage opkomst was, gezien de 
ontwikkeling van de Nederlandse endurance en het grote 
aandeel van de Volbloed Arabier daarbinnen zou een 
presentatie als deze voor fokkers en liefhebbers van het 
Arabisch Volbloed of endurance in het algemeen zeer 
interessant zijn. Volgend jaar hopen we weer een mooi 
programma rond de prijsuitreiking van de endurance 
competitie te kunnen brengen.
Een uitgebreider verslag volgt via de digitale nieuwsbrief.

De winnaars:
Internationaal Riki's Macho Man  (Drug x Scalica) 

– Jeanne Linneweer
Klasse 3 en 4 Lightning Rose QA (Aurilla Gold x Naomi Rose 2011 uitgereikt. Zo'n 35 paardeneigenaren hadden hun paard 

-  Djilan Boeleningeschreven, helaas hebben een aantal daarvan nooit meer iets 
Klasse 2 en 3 Kascheera DA (Khajura-San x Scheera DA) laten horen, blijkbaar is de competitie vooral interessant als je 

- Desiree Hanenzeker weet dat je paard hoog scoort. Uiteindelijk hadden we 29 
Klasse 1 en 2 Gerda's Joy (Chantal’s Alcazar x Anjelka) paarden in de uitslag. De gehele uitslag is te vinden op 

-  Annelies de Boerwww.avsweb.nl
Klasse 1 Jutruh (Mistral IBN Eternity x Ruhsscha NL) 

-  Scarlet van der WoudeDe AVS endurance commissie bedankt alle ruiters, eigenaren 
en paarden die mee hebben gewerkt aan deze mooie middag. Beste merrie Shakira el Jarra (Lill Sham x Hamasa Fashia)  
En natuurlijk zijn we onze sponsoren zeer erkentelijk, zonder - Nanke Stein
deze mooie prijzenpot van ruim 1000 euro kunnen we niet 
zo'n mooie competitie mogelijk maken. 
Een speciale vermelding verdient 
Mardescha Arabians; de eigenaren van 
Elite hengst Kais hebben een dekking van 
Kais ter beschikking gesteld ter waarde van 
2000 euro! Deze superhengst heeft al vele 
prijzen op zijn eigen naam en op naam 
van zijn nakomelingen staan en met zijn 
zoon Joy Escobar, gereden door en van 
Nederlands meest geroutineerde endurance 
ruiters is hij ook zeker een hele interessante 
hengst voor endurance. Hulde aan deze 
fokkers die zo duidelijk de endurance 
willen ondersteunen!

De verdere sponsoren willen we hier ook 
graag noemen: AVS stamboek, Country 
Mill, Paardendrogist, Podiumzadel, 
Soulmate, Marstall voer, osteopathe 
Jannemarie Frowijn, en een zeer genereus 
prijzenpakket van Horsefotografie. 

PRESENTATIE NEDERLANDSE 
OP 

PRIJSUITREIKING 2011

TOP 
ENDURANCE ARABIEREN 

AVS COMPETITIE 

Riki's Macho Man van Jeanne Linneweer

A
Door Esther Groen haar voortschrijdend inzicht nu andere keuzes zou maken 

als toen ze Fadilah ging kopen. Desalniettemin heeft Fadilah 
super gepresteerd, waar haar karakter als vechtersbaas zeker Allereerst vertelden EK ruiters Carmen Römer, Jeanne 
een doorslag gegeven zal hebben. D-Prodigy imponeerde door Linnewever en Suzanne Pen een informatief verhaal over 
zijn fijne gangen, elke gang was makkelijk en krachtig, samen de veranderingen onder de nieuwe bondscoach en alle voor-
met een zeer rustig en stabiel karakter geeft dit super prestaties.bereidingen en trainingen voor het Europees kampioenschap 

in Florac. Een en ander werd geïllustreerd met veel foto's van 
Marly van Ditzhuyzen bracht haar twee prestatiepredikaat-de wedstrijd en twee korte filmpjes. 
paarden mee: Czarownica LB (Afganistan x Czorna Dit jaar was uniek omdat er zes Volbloed Arabische paarden 
(v.Wirzow)) en haar hengst Eenhoorn's Dahman LB in de selectie zaten die mee mochten naar het EK. Drie van 
(Oostervelds Marsaz x Nefisa des Camards (v.Djelfor)). deze paarden werden op deze middag gepresenteerd: 
Ook deze twee paarden imponeerden in hun makkelijke Carmen Römer kwam met Gitana 220 mee (Elart x Gemba 
gangen en de aanvulling van Marly over het verschil in karakter (v.Garbnik)) van eigenaar Tanja Wolters, Suzanne Pen 
en doorzettingsvermogen was zeer inzichtelijk. Lichtvoetige nam Noniusz (Wachlarz x Nostalgia (v.Partner) van eigenaar 
Niké en powerhorse Dahman lieten beiden een super fijne Frens van 't Zand mee en Jeanne Linnewever presenteerde 
efficiënte galop zien, de basis voor lange afstanden met een haar Riki's Macho Man (Drug x Scalica (v.Peleng)). 
goede snelheid.

In de bak vertelden de ruiters iets over afstamming, karakter, 
Als laatste werden de prijzen van de AVS endurance competitie prestaties en bouw van de drie EK paarden. Daarna werden 

de paarden getoond in stap en draf, 
en ook nog los in de bak. Uiteraard 
kon iedereen vragen stellen. De drie 
paarden hadden totaal verschillende 
gangen, wat verschillende op- en 
aanmerkingen op bouw en benen, 
maar toch hebben alle paarden op 
hun eigen manier een makkelijke 
en economische galop. 
Om op dit niveau te kunnen presteren 
is die galop de belangrijkste gang. 
Samen met uiteraard een goed herstel 
en lage hartslag.

Na een korte pauze werden nog vier 
endurance prestatiepredikaat-paarden 
getoond. Van de drie EK paarden 
hadden Macho Man en Noniusz ook 
prestatiepredikaat, dus deze middag 
zag men in totaal zes paarden met 
prestatiepredikaat. 
Allereerst D-Prodigy (Primo x Dolce 
Vita (v.Gil)) van Theo Heldens en 
de succesvolle merrie Fadilah R 
(Milak AA x Nazalla (v.Azal S)) 
van Carmen Römer.  Mooi om te 
horen dat een succesvolle ruiter als 
Carmer Römer aangeeft dat zij met 

Lightning Rose QA  en Djilan Boelen

Jutruh van Scarlet van der Woude
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Dit jaar was het alweer het 10de sportweekend in Sint-Oedenrode 
en deze wedstrijd was tevens de afsluiter van het jaar. 

Voor het zevende jaar op rij liep ook dit jaar de dressuur competitie als 
een rode draad door alle wedstrijden georganiseerd door de commissie 
gebruik. In deze competitie strijden alle klassen van B tot en met Z tegen 
elkaar, waarbij wel een onderscheid wordt gemaakt tussen de 
volwassenen en de jeugd.SPORTWEEKEND 8 & 9 OKTOBER

DRESSUURCOMPETITIE 2011

O
V

Door Annelieke Stoop Op zondag werd er weer begonnen met de B dressuur. Ook hier 
wist Lieke Brandt met Emily Pladykta beide proeven te winnen 
met 191 en 182 punten. In de L1 was Janine Visser met Maroud Op zaterdag werd er om 11 uur begonnen met de B dressuur. 
Najib net als zaterdag de enige deelneemster en behaalde 187 en Lieke Brandt met Emily Pladykta (v.Plakat) beet het spits af. 
184 punten. Ze wist beide proeven te winnen met 184 en 193 punten. In de 
De L2 werd overtuigend gewonnen door Annelieke Stoop met L1 was er helaas maar één deelneemster. Dit was Janine Visser 
Ysabella 'F' met 216 en 219 punten. In de eerste proef werd de met Maroud Najib (v.Nadir I), die naast de eerste prijzen ook nog 
tweede prijs behaald door Charissa Schutte met EM Pinacolada een winstpunt wist te behalen met 183 punten. In de L2 maakten 
(v.Exotic US) met 187 punten. In de tweede proef werd de tweede Annelieke Stoop en Ysabella 'F' (v.Almonito) hun L2 debuut. 
prijs behaald door Karin de Graaf met MA Kailash (v.Kubinec) Zij wisten beide proeven te winnen met 197 en 215 punten. 
met 189 punten. Ook de M1 werd gewonnen door Annelieke In de M1 werd de eerste proef gewonnen door Annelieke Stoop 
Stoop  met Amira Lazize met 220 en 189 punten. Nadine Koo met Amira Lazize (v.Poker) met 192 punten. De tweede proef 
met Najjar werd in beide proeven tweede met 190 en 180 punten. werd gewonnen door Nadine Koo met Najjar (v.Khidar) met 
Renee Palland met CR Soraya wist de M2 weer te winnen met 201 punten. De M2 werd gewonnen door Renee Palland met 
183 en 178 punten. CR Soraya (v.Menesco MB) met 185 en 197 punten. 

De Z1 jeugd kende helaas ook maar één deelneemster. Dit was In de Z1 was ook Masja Habraken met FS Bengal Bay weer de 
Shannon v/d Hoogenband met Gipsy H (v.Chantal's Alcazar). winnaar van beide proeven met 207 en 193 punten. De tweede 
Ze behaalden 201 en 189 punten. Masja Habraken met prijs in de eerste proef werd gewonnen door Joanneke Wisse met 
FS Bengal Bay (v.FS Bengali) wist beide Z1 proeven te winnen Asdullah (v.Jakoet van de Paarden-burcht) met 186 punten. 
met 213 en 206 punten. Ook door Karin de Graaf werd er een In de tweede proef werd de tweede prijs gewonnen door 
zeer sterke proef gereden. Met Rector's Aristocrates (v.Extreme) C. Langebeeke met Romars Rhashyd (v.Saoud van Jonker) 
behaalde ze haar eerste winstpunt in het Z1, waardoor zij nu het met 183 punten. In de Z1 jeugd was Shannon v/d Hoogenband 
sportpredikaat dressuur kunnen aanvragen. Ondanks dat Getty met Gipsy H wederom de enige deelneemster en behaalde 197 en 
Ketels met Tobarah v/d Pakop (v.Dosator) de enige was in de Z2, 189 punten. In de Z2 was Getty Ketels met Tobarah v/d Pakop 
zette zij twee goede proeven neer en mocht twee winstpunten ook weer de enige deelneemster en behaalde 200 en 199 punten.
mee naar huis nemen met 217 en 215 punten. 

Door Sandra Boogaard Bij de Jeugd was er helaas maar één deelneemster die voldoende 
wedstrijden had gereden. Shannon v/d Hoogenband met Gipsy H 
(v.Chantal's Alcazar) won hierdoor automatisch de competitie van Voor de puntentelling word gerekend met percentages. Op deze 
de jeugd met een score van 60,48%. Geen onbetekenend detail is wijze, verliest men niet de reeds opgebouwde scores bij het 
overigens dat Shannon en Gipsy H onlangs een winstpunt in het promoveren naar een hogere klasse. Er moet aan minimaal 60% 
Z1 haalde, waardoor ze naast het springpredikaat dat ze eerder al van de onder de AVS vlag gehouden wedstrijden deelgenomen 
haalde nu ook het dressuurpredikaat mogen aanvragen.worden. Dat betekende dat dit jaar minimaal zes wedstrijden 

moesten worden gereden.

De uitreiking vond plaats tijdens het sportweekend in 
Sint Oedenrode, waar op de laatste wedstrijd van dit jaar 
nog beslissende proeven gereden werden.
Bij de volwassenen ging Annelieke Stoop met Isabella F 
(v.Almonito) al vroeg in het jaar aan de leiding en gaf deze 
voorsprong ook niet meer weg. Zij werd met een score van 
69,62% overtuigend eerste. Voor de tweede en derde plaats 
viel de beslissing in het sportweekend. Daar werd Annelieke Stoop 
met Amira Lazize (v.Poker) met een score van 66,13% tweede. 
Nadine Koo eindigde uiteindelijk met Najjar (v.Khidar) op een 
derde plaats met een score van 63,95%
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Naar aanleiding van de uitmuntende prestaties van haar hengst Sartejano, werd Diana 
Dorenberg uitgenodigd om in Abu Dhabi, tijdens de feestelijke opening van het renseizoen, 
een cheque ter waarde van 30.000 euro in ontvangst te nemen. Dit bedrag was een bonus 
voor het paard dat de meeste punten had behaald tijdens het Sheik Mansoor Al Nahyan 
Global Racing Festival, een serie rennen waarin op twaalf locaties werd gekoerst in het 
afgelopen Europese seizoen.

Door Hanneke Brand malen geplaatst. Naast de bonus verdiende hij bijna 30.000 euro 
prijzengeld.

Diana werd uitgenodigd om tijdens de opening van het ren-
seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten aanwezig te zijn 
en haar prijs in ontvangst te nemen, die werd uitgereikt door 
Mrs. Lara Sawaya, director van het Sheik Mansoor Al Nahyan 
Global Racing Festival. Aanvankelijk zou Philip Jonkhart, 
Sartejano's vaste rijder in de training, meegaan, maar kort voor 
vertrek bleek dat zijn paspoort verlopen was!! En het lukte hem 
helaas niet om dit nog in orde te maken. 
Geert Gommans, mede-eigenaar van Sartejano, wilde enerzijds 
best mee, maar had vreselijke vliegangst. Manmoedig heeft hij 
zich 'opgeofferd' om met Diana mee te gaan. Spijt kreeg hij daar 
beslist niet van.

Sartejano (v.Dormane x Serafina) is een vierjarige hengst en hij 
Diana vertelt: “Het was in één woord FANTASTISCH. Wij werd gefokt door Diana. De hengst groeide op in Frankrijk bij 
logeerden in het Shangri-La hotel, met uitzicht op de Sheik Kees Mol, en kwam als driejarige bij Diana op stal, die hem 
Zayed Moskee die we uiteraard hebben bezocht. We hebben uiteraard zelf beleerde. Zij is samen met zakelijke partner Geert 
zulke bijzondere dingen gezien, en wat een verwennerij in het Gommans eigenaar. En hoewel er met driejarige paarden wordt 
hotel. Het was 17 jaar geleden dat ik voor het laatst op vakantie gekoerst, en in sommige landen zelfs al op tweejarige leeftijd 
was geweest. Want tja, zo gaat dat als je paarden hebt. Het waren wordt begonnen, koos Diana ervoor om hem de tijd te geven en 
maar vier dagen, maar het leek of we vier weken in Sheherazade's de hengst kwam pas dit jaar voor het eerst aan de start. 
Duizend en Een Nacht zaten.”

Zijn allereerste koers, 1500 meter op de zandbaan van het Duitse 
Op donderdag kwamen ze 's avonds laat aan en vrijdag was Neuss, won hij. Daarna volgende starts in de Duitse en Zweedse 
een 'vrije' dag. Hoewel het zwembad er aanlokkelijk uitzag, Wathba Stud Farm Cup 
besloten Geert en Diana om cultuur op te snuiven. rennen, waarin de 
Zwemmen kun je immers thuis ook. Op zaterdag stond er competitie al wat sterker 

was. Tijdens de Sheikh 
Zayed bin Sultan Al 
Nahyan Cup (Listed) 
race in Berlijn werd 
duidelijk dat Sartejano 
een rising star was in de 
Europese competitie. 
Op de historische 

renbaan Hoppegarten, even buiten Berlijn, behaalde hij zijn 
tweede overwinning. Een maand later zou hij ook in Warschau 
met overmacht winnen en ging daarmee op kop in de strijd om de 
bonus van maar liefst 30.000 euro. In totaal koerste hij dit seizoen 
acht maal, en behaalde drie maal de overwinning, en was enkele 

nodig en krijgt dat ook. Diana staat 's morgens 
vroeg op om haar paarden te rijden. Als de paarden 
klaar zijn, gaan ze naar buiten. Alle paarden lopen 
alle dagen vele uren buiten. Regen of zonneschijn, 
dat maakt niet uit. “Dat is goed voor lichaam en 
geest”, aldus Diana. En ze vervolgt: “Ik ben er van 
overtuigd dat het gras goed voor ze is. De paarden 
werken beter en zijn beter in conditie als ze gras 
kunnen eten. Als er niet genoeg gras op het land 
staat, gaat Geert speciaal met de bosmaaier elders 
maaien, zodat de koerspaarden toch voldoende gras 
krijgen.” Heel speciaal voer vindt ze niet nodig. 
“Daar gaan ze echt niet harder van lopen, maar het 
moet wel goede kwaliteit zijn, met de juiste 
vitamines, en ruim voldoende. Je mag niet 
bezuinigen op voer! Zelfs in de wintermaanden 
neem ik ze niet terug in voer. Ze staan dan op rust, 
maar omdat het kouder is, verbruiken ze meer 
energie en hebben ze toch dezelfde hoeveelheid 
nodig.”

In de training rijdt Diana meestal alleen; Philip 
komt soms voor, maar vaak na zijn werk, en 
daardoor rijden ze niet vaak samen. “Enerzijds is 

een persconferentie in het Emirate Palace op het programma. 
Ook dat was een onvergetelijke ervaring. De luxe van het 
zeven–sterrenhotel is ongekend. 
Op zondag was het dan zover, de grote dag. Opening van 

het renseizoen in Abu Dhabi, met 
feestelijke ontvangst op de renbaan, 
een schitterend buffet met heerlijke 
hapjes, en tout le monde was aanwezig. 
Tijdens deze rendag werden onder 
andere de Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan Prestige Cup, de HH 
Sheikha Fatima bint Mubarak Ladies 
IFAHR Cup en de eerste Wathba 
Stud farm Cup verreden. Mooie 
koersen, met mooie, typische 
Arabische Volbloeds. En daarnaast 
dus de uitreiking van de symbolische 
cheque. 
Op maandagavond volgde nog een 
galadiner in het Emirate Palace, 

waarbij een heel bijzonder boek werd gepresenteerd. En daarna 
was het echt tijd om naar huis te gaan.

Al met al een schitterend einde van een succesvol seizoen, waarin 
Diana en Geert hard hebben gewerkt. Sartejano staat weliswaar in 
het spotlicht, maar hij is zeker niet haar enige crack. Alle vijf de 
paarden die zij op stal heeft, hebben dit seizoen dikwijls in de 
prijzen gelopen.

Wat is Diana's geheim?
Diana gelooft in een persoonlijke aanpak. Klein blijven. Niet te 
veel paarden in training hebben. Ieder paard heeft veel aandacht 
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Sartejano in Berlijn, 
fotocredits: Mats Genberg 

Van links naar rechts: De heer Geert Gommans, hoefsmid en mede-eigenaar 
van Sartejano, de heer en mevrouw de Ruiter, Diana Dorenberg, trainer en 
eigenaar van Sartejano, de heer Sami Al Bunain, voorzitter van de Ifahr.
Fotograaf: Douwe Frerichs

Sartejano en Philip Jonkhart

Het HH Sheikh Mansoor bin Zayed Al Nahyan Global 
Arabian Flat Racing Festival wordt georganiseerd door de 
Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage (ADACH) en 
gecoördineerd door de Abu Dhabi Sports Council in samen-
werking met de Emirates Arabian Horse Society. Emirates Airlines 
is de officiële luchtvaartmaatschappij en het Festival wordt 
voorts ondersteund door Invest AD, Al Rashid Investment, Areej 
Al Ameerat, Mauzan, La Sirene, Al Awani General Enterprises, 
Kabala, de General Women's Union van de Verenigde Arabische 
Emiraten, de General Women's Union's Ladies Sports Academy, 
Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition 
2012, Wathba Stud Farm en de Abu Dhabi Equestrian Club. 
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het niet ideaal, om een paard alleen te trainen, want hij leert zo Nu is het even wat rustiger. Het renseizoen is voorbij en de 
niet in een groep te lopen,” zegt Diana. “Maar aan de andere kant paarden staan op rust. Minstens twee maanden worden ze 
vind ik werk in een grote groep nog veel slechter. Want ze lopen helemaal niet gereden. “Ik geloof dat het goed is, rust in het hoofd 
nooit allemaal in het zelfde ritme. Er zijn er dan altijd en paar die en zo laden ze de batterijen weer op. Het kopje moet weer vol lopen. 
moeten inhouden, en een paar die harder moeten lopen dan goed Zo blijven ze fanatiek”. 
voor ze is. En daar gaan ze uiteindelijk aan onderdoor”. Alleen Sartejano is het daar niet helemaal mee eens. Diana kan aan 
Persoonlijke aanpak, goed kijken en luisteren naar je paard, dat zijn ogen zien dat hij zich na een paar weken verplichte vakantie al 
is het geheim, en dat gaat het beste als je ze individueel rijdt. wat begint te vervelend. “Toch zal hij vakantie moeten houden, 
Vlak bij de stal ligt een bos, en in dat bos ligt een mooi pad van of hij wil of niet. En volgend seizoen gaan we weer aan de slag.”
1000 meter lang. Precies goed om een renpaard te trainen. Op mijn vraag of ze een doel voor ogen heeft voor het volgende 
Het bos en het pad zijn van de gemeente, maar Geert en Diana seizoen, ontkent Diana, “Het blijven dieren, je gaat aan de slag en 
onderhouden het alsof het hun eigen achtertuin was. Dat gaat hoopt op een mooi seizoen. En dat zal vast wel lukken, dankzij de 
zover dat ze zelfs een bedrijf hebben ingehuurd om, 's morgens inspanningen van de heer en mevrouw de Ruiter hebben we nu 
heel vroeg, zonder medeweten van de gemeente, de boomwortels weer fantastisch prijzengeld. Ik ben dan ook weer op zoek naar een 
uit het pad te laten verwijderen… Diana zag ze niet, maar hoorde goede fokmerrie, want je eigen winnende renpaard fokken blijft 
ze wel als ze galoppeerde, en dat zinde haar niet. Het enige nadeel een kick!”
is dat er soms ook wandelaars met honden lopen. Daarom gaat 
Geert altijd mee, voor het geval er onverhoopt iets zou gebeuren. Diana Dorenberg, een sympathieke, goedlachse en nuchtere 

trainster uit het Limburgse Sevenum. De bonus zal worden 
Was Diana altijd al paardengek? geïnvesteerd in een nieuw vrachtwagentje. (En misschien die 

fokmerrie). Alles voor de sport. “Met motivatie en liefde bereik je Ze begint hard te lachen op die vraag. “Voordat ik kon lopen, zat 
je doel. In welke sport dan ook,” zijn haar laatste woorden in het ik al op een hobbelpaard op wieltjes. Ik was echt een heel lief 
gesprek.kindje, maar als ze me van het paardje afhaalden, begon ik 

vreselijk te krijsen. Tenminste, dat wordt me verteld.” Na het 
houten hobbelpaard kwam er een 'Shetje', gevolgd door een half- 
Arabier. “Je weet hoe dat gaat.” En dat terwijl niemand in de 
familie enige affiniteit had met paarden. Ze reed wat recreatief op 
de manege, maar raakte gefascineerd toen ze op de Duitse tv de 
serie 'Rivalen op de Renbaan' zag. Dat trok haar meer dan de 
dressuur of springen. Toevallig woonde er niet ver van haar 
ouderlijk huis iemand die Engelse Volbloeds had. Het begon met 
uitstappen van de paarden na het trainingswerk, maar al gauw 
mocht ze de paarden ook rijden in de training. Toen ze 16 was 
begon ze aan een jockey-opleiding in Duitsland, bij Erica Mäder. 
Na een jaar hield ze het niet uit van heimwee en ging terug naar 
huis. Kort daarna kwam ze bij Jan Pubben (vele malen Nederlands 
beste trainer) terecht. Ze reed 'op proef', maar voor ze thuis was 
werd ze al door Jan gebeld met een aanbod om bij hem te komen 
werken.

Vanaf 1995 ging ze aan de slag als eigenaar-trainer. De eerste 
Arabier die ze kocht was Flaxman's Maraak. Ze heeft ontzettend 
met hem getobd, want hij had altijd wat, tot en met bolspat en 
OCD toe. Toch bleek het karakter het belangrijkst. Toen hij 
eenmaal in training ging, werd hij de eerste keer uit tweede, en 
won vervolgens vijf keer op rij! Ook daarna heeft hij nog leuk in 
de endurance gepresteerd, terwijl hij er lichamelijk eigenlijk niet 
goed genoeg voor was. “Maar dat is nou typisch een Arabier, als je 
goed voor ze bent, en ze zijn gelukkig, geven ze zich helemaal,” 
zegt Diana.
Na Jan Pubben kwam ze bij Geert Gommans in dienst. Geert is 
hoefsmid en Diana leerde het vak in de praktijk. Tegenwoordig 
zijn ze zakelijke partners, en wordt de smederij gecombineerd met 
de renstal. Diana beslaat geen paarden, “ik sloeg te vaak op mijn 
duim”, vertelt ze lachend, maar voor bekappen draait ze haar hand 
niet om. 
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Sartejano wordt thuis gereden door Philip Jonkhart. Een 
sympathieke zuiderbuur die vijf maal per week een uur in de 

auto stapt, om bij Diana een of 
meer paarden uit te rijden. 
Sartejano is groot en sterk, en 
Philip ook. Philip had maar al 
te graag als prof jockey aan de 
slag gegaan, maar zijn lengte 
stond hem daarbij in de weg. 
Nu verdient hij als account 
manager bij een staalbedrijf 
de kost en rijdt puur voor zijn 
plezier de Arabieren bij Diana.

PRESTATIEPREDIKAAT DRESSUUR
FS BENGAL BAY

I

FS Bengal Bay (BB), 07-02-2002 2010 is het dan tijd om serieus aan de slag te gaan. In razend 
tempo vliegen zij de klasse L1, L2 en M1 door. De M2 begint wat V: FS Bengali (v.Kubinec x Om el 
moeizamer. Daar komen we helaas een aantal juryleden tegen die Sanadiva)
niet zo heel enthousiast zijn over het Arabische Volbloed, met als M: Kirinova (v.Kubinec x Nida)
dieptepunt een jury die gewoon keihard zegt: “Zulke paarden Fokker: Frank Spönle
horen niet in het Z, die zullen nooit een goed appuyement Eigenaar: Debby Pieren
kunnen lopen”. Gelukkig laten we ons hierdoor niet uit het veld 
slaan en gaan we gewoon door. Binnen drie maanden zijn Masja 

In 2005 ging ik op zoek naar mijn eerste eigen paard. Ik zeg paard en BB de M2 door en in september mogen ze voor het eerst 
maar voor mij was er nooit enige twijfel… het moest een Volbloed starten in het Z. Totaal onverwachts rijden ze, bij het AVS in 
Arabier zijn en anders niet. Zo ben ik bij heel wat fokkers langs Heerjansdam het eerste Z winstpunt. Blijheid alom!
geweest. Genoeg leuke, lieve Arabieren gezien maar met geen één Een ander hoogtepunt voor mij is toch wel de deelname aan de All 
de “klik”. Nations Cup in Aken eind september 2011. De sfeer is ongekend 
Tot juli 2005: Op een regenachtige zaterdag ging ik richting en ook al zijn we maar half/half tevreden over onze punten, echt 
Brecht voor de Emerald Trophy bij Flaxman Arabians. Net op het een ervaring om nooit te vergeten. Wat was ik toch trots op 'mijn 
moment dat ik wilde gaan 'socializen' tijdens de ruinenrubriek zag combi' daar in de ring. Na Aken geeft Masja aan dat zij gaat 
ik vanuit mijn rechterooghoek een bruine ruin de ring binnen- stoppen met het rijden van BB. Wel begrijpelijk want er staan 
stormen. Ik wist niets van deze ruin; niet wat zijn naam was; niet thuis nog een aantal paarden die haar aandacht nodig hebben, 
wie zijn eigenaar was, helemaal niets…. Het enige wat ik wel maar toch, balen is het wel. Haar laatste wedstrijd zal zijn daar, 
meteen wist: DIT IS HEM! De moed zakte me in de schoenen waar zij twee jaar eerder ooit begonnen is; de AVS wedstrijd in 
toen ik hoorde dat het er één van Frank was. FS Bengal Bay (BB) St. Oedenrode. Voor mij een wedstrijd met gemengde gevoelens. 
van zijn eigen nr. 1 hengst FS Bengali, niet te betalen natuur- Aan de ene kant zo jammer dat Masja BB niet verder doorrijdt, 
lijk… Om het verhaal wat in te korten: hij is mij gegund, iets zeker omdat hij alle oefeningen snel oppakt en nog niet aan de top 
waarvoor ik Frank nu nog dankbaar ben. van zijn kunnen lijkt te zijn, aan de andere kant, BB doet het 
Die zomer brengt Frank BB uit op de Duitse Nationale keuring prima en behaalt in één weekend drie winstpunten in het Z1. 
waar hij Nationaal Kampioen ruinen wordt. In augustus maakt Wat een fantastische afsluiting van een mooie periode!
BB de overstap naar het AVS. Net op tijd voor de Nationale Nu is het weer tijd om zelf in actie te komen. Na twee jaar zo goed 
keuring hier, waar Aurid Muskee BB naar een 1ste plaats weet te als niet gereden te hebben is het voor mij echt wel weer even 
brengen. In één jaar zowel Duits als Nederlands Kampioen, beter wennen. Het is een verademing om te zien/voelen hoe BB 
kan toch niet!!! vooruitgegaan is. Natuurlijk is hij zijn 'wilde haren' nu ook wel 
Vanuit Ermelo neemt Aurid hem mee naar Emmen om hem in te een beetje kwijt, maar de goede ervaringen die hij bij Masja heeft 
rijden. Na twee maanden komt BB eindelijk naar huis en kan ik er opgedaan helpen hier zeker ook bij. Dit maakt het rijden voor mij 
zelf mee aan de slag. Ik merk al snel dat deze 3-jarige Arabier nog ook zoveel gemakkelijker. En wie weet wat volgend jaar gaat 
echt in zijn pubertijd zit. In de omgang super lief, onder zadel brengen…… Wij samen in de dressuurring (nou ik weet het niet 
“ietwat onvoorspelbaar”. hoor) of BB weer eens terug in de showring. Dit laatste zal zijn 
In 2006 schrijf ik BB in voor de regionale keuring Noord en de voorkeur wel hebben want hier liggen echt zijn 'roots' en zijn hart. 
Internationale B-show Lowland Arabian Cup in Exloo. Ook hier Tot slot nog dit; Ik zal nooit vergeten wat Sabine Widmaier tegen 
behaalt hij, wederom in goede handen bij Aurid, twee keer een mij zei op het moment dat Frank BB's papieren in mijn hand 
1ste plaats. Misschien tijd voor iets anders… Aurid stelt een drukte; “You bought the Sweetest Horse” en wat had ze gelijk!!!
zadelrubriek voor tijdens de Nationale keuring. En ook onder BB; mijn “Once in a Lifetime Horse”. 
zadel wordt BB, gereden door Aurid, Nationaal kampioen. 
Na bijna drie jaar zelf aangeklungeld te 
hebben, komt in oktober 2009 Masja 
Habraken in beeld. Masja ziet wel wat in BB 
en heeft wel zin om hem uit te brengen in de 
wedstrijdsport. Hier heb ik wel oren naar. Zo 
gezegd, zo gedaan. Na een blauwe maandag 
gereden te hebben, starten Masja en BB in 
oktober van dat jaar voor een 'oefenrondje' 
bij de Fam. Stoop in St. Oedenrode. Het 
eerste winstpunt is binnen! De winterperiode 
gebruiken zij om een team te worden en dat 
lukt, op zijn zachtst gezegd, prima. In april 
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het niet ideaal, om een paard alleen te trainen, want hij leert zo Nu is het even wat rustiger. Het renseizoen is voorbij en de 
niet in een groep te lopen,” zegt Diana. “Maar aan de andere kant paarden staan op rust. Minstens twee maanden worden ze 
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moeten inhouden, en een paar die harder moeten lopen dan goed Zo blijven ze fanatiek”. 
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heel vroeg, zonder medeweten van de gemeente, de boomwortels weer fantastisch prijzengeld. Ik ben dan ook weer op zoek naar een 
uit het pad te laten verwijderen… Diana zag ze niet, maar hoorde goede fokmerrie, want je eigen winnende renpaard fokken blijft 
ze wel als ze galoppeerde, en dat zinde haar niet. Het enige nadeel een kick!”
is dat er soms ook wandelaars met honden lopen. Daarom gaat 
Geert altijd mee, voor het geval er onverhoopt iets zou gebeuren. Diana Dorenberg, een sympathieke, goedlachse en nuchtere 

trainster uit het Limburgse Sevenum. De bonus zal worden 
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Na een jaar hield ze het niet uit van heimwee en ging terug naar 
huis. Kort daarna kwam ze bij Jan Pubben (vele malen Nederlands 
beste trainer) terecht. Ze reed 'op proef', maar voor ze thuis was 
werd ze al door Jan gebeld met een aanbod om bij hem te komen 
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Brecht voor de Emerald Trophy bij Flaxman Arabians. Net op het een ervaring om nooit te vergeten. Wat was ik toch trots op 'mijn 
moment dat ik wilde gaan 'socializen' tijdens de ruinenrubriek zag combi' daar in de ring. Na Aken geeft Masja aan dat zij gaat 
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stormen. Ik wist niets van deze ruin; niet wat zijn naam was; niet thuis nog een aantal paarden die haar aandacht nodig hebben, 
wie zijn eigenaar was, helemaal niets…. Het enige wat ik wel maar toch, balen is het wel. Haar laatste wedstrijd zal zijn daar, 
meteen wist: DIT IS HEM! De moed zakte me in de schoenen waar zij twee jaar eerder ooit begonnen is; de AVS wedstrijd in 
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lijk… Om het verhaal wat in te korten: hij is mij gegund, iets zeker omdat hij alle oefeningen snel oppakt en nog niet aan de top 
waarvoor ik Frank nu nog dankbaar ben. van zijn kunnen lijkt te zijn, aan de andere kant, BB doet het 
Die zomer brengt Frank BB uit op de Duitse Nationale keuring prima en behaalt in één weekend drie winstpunten in het Z1. 
waar hij Nationaal Kampioen ruinen wordt. In augustus maakt Wat een fantastische afsluiting van een mooie periode!
BB de overstap naar het AVS. Net op tijd voor de Nationale Nu is het weer tijd om zelf in actie te komen. Na twee jaar zo goed 
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Vanuit Ermelo neemt Aurid hem mee naar Emmen om hem in te een beetje kwijt, maar de goede ervaringen die hij bij Masja heeft 
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zelf mee aan de slag. Ik merk al snel dat deze 3-jarige Arabier nog ook zoveel gemakkelijker. En wie weet wat volgend jaar gaat 
echt in zijn pubertijd zit. In de omgang super lief, onder zadel brengen…… Wij samen in de dressuurring (nou ik weet het niet 
“ietwat onvoorspelbaar”. hoor) of BB weer eens terug in de showring. Dit laatste zal zijn 
In 2006 schrijf ik BB in voor de regionale keuring Noord en de voorkeur wel hebben want hier liggen echt zijn 'roots' en zijn hart. 
Internationale B-show Lowland Arabian Cup in Exloo. Ook hier Tot slot nog dit; Ik zal nooit vergeten wat Sabine Widmaier tegen 
behaalt hij, wederom in goede handen bij Aurid, twee keer een mij zei op het moment dat Frank BB's papieren in mijn hand 
1ste plaats. Misschien tijd voor iets anders… Aurid stelt een drukte; “You bought the Sweetest Horse” en wat had ze gelijk!!!
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eerste winstpunt is binnen! De winterperiode 
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gebied van de achterhand met bijvoorbeeld het SI-gewricht of de Van voren bekeken moeten de benen in een rechte lijn geplaatst 
eierstokken kan het paard dit proberen te ontlasten door van worden en dit is alleen mogelijk als de benen correct gebouwd zijn. 
achteren in een andere galop te springen. Wanneer het paard wijd in de knieën is en O-benen heeft zien we 
Wanneer op de linkerhand een rechtergalop wordt gereden dan een maaiende gang, waarbij de benen een boog naar buiten maken 
spreken we over contragalop. Deze oefening verbetert de balans en in de beweging. Strijken een onregelmatigheid is die we vaak zien bij 
de rechtgerichtheid van het paard en kan alleen gereden worden paarden met X-benen maar kan ook voor komen bij vermoeide 
vanuit een gedragen galop waarbij de takt behouden moet blijven. paarden. Zowel bij maaien als strijken bestaat de kans dat het paard 

zichzelf verwond doordat de benen elkaar raken. Deze kans is bij Zowel de stap, draf als galop kunnen gereden worden in 
strijken groter dan bij maaien, al kunnen bescherming en aangepast verschillende tempi, namelijk in een verzameld, arbeids, midden 
hoefbeslag de gevolgen verminderen. Paarden met grote en uitgestrekt tempo. Tijdens de verzamelde gangen beweegt het 
afwijkingen in de bouw van de voorbenen laten soms een kruisende paard zich meer opgeheven en zijn de passen korter en meer 
gang zien. Hierbij plaatst het dier de voorbenen dicht voor maar omhoog gericht zonder kracht te verliezen. In het arbeidstempo 
soms ook wel boven op elkaar. Deze paarden strijken ook met hun is het belangrijk dat een paard met voldoende impuls loopt zodat 
benen en doordat de vrijheid in de gang beperkt wordt is de kans op de achterhand uiteindelijke tot stuwen en dragen komt. 
struikelen en eventueel vallen groot. Paarden met een afwijkende De middengangen kenmerken zich door een middelmatige 
gang in de voorbenen hebben vaak scheve hoeven omdat ze hun verruiming in de pas waarbij de bovenlijn ook verlengt wordt. Deze 
benen niet gelijkmatig belasten. verruiming komt vanuit de achterhand en het paard mag zijn hoofd 

iets meer voor de loodlijn houden dan bij de verzamelde en De achterhand draagt minder gewicht dan de voorhand maar is 
arbeidsgangen. Tijdens de uitgestrekte gangen verlengt het paard toch de motor van het paard die voor kracht en stuwing in de 
zijn passen maximaal en dekt hij zoveel mogelijk grond. Hiervoor is beweging zorgt. Een goed ontwikkelde achterhand en juiste 
een sterke impuls uit de achterhand nodig. Ook hier wordt het conformatie van de achterbenen is cruciaal. De actie van de 
paard toegestaan het hoofd meer naar voren te brengen. achterbenen kunnen we het beste beoordelen als we de gangen van 

achter bekijken. De hakken wijzen vaak wat naar buiten om ruime 
gangen zonder aantikken van het voorbeen mogelijk te maken. Dit 
is vooral bij de uitgestrekte gangen belangrijk waarbij de passen lang 
en krachtig moeten zijn. Wanneer de hakken echter te veel naar 
buiten staan wordt de ruimte van de gang van achter beperkt. Dit is 
het geval bij paarden die toontreder staan, omdat dit vaak voorkomt 
met een O-benige stand. Wanneer het paard van achteren gezien 
over te veel bodem staat en wijd is in de benen heeft dit vaak een 
stijve gang tot gevolg. Bodemnauwe achterbenen zorgen voor 
strijken tijdens de beweging en paarden met deze afwijking laten 

Net als bij het beoordelen van de bouw van een paard is het 
belangrijk dat de gangen van zowel voor, achter als opzij worden 
bekeken. Fouten in de conformatie van een paard zullen altijd te 
zien zijn in het gangwerk en daarom kan training de gangen wel 
verbeteren maar nooit veranderen. Hoe hoger de afwijking van de 
stand zich in het been bevindt, hoe meer invloed deze heeft op de 
beweging. 

I
Door Jalenka van Wijk, m.m.v. Mw. Modderman die van Saddlebreds en Hackneys worden getoond. Deze manier 

van draven is niet natuurlijk voor de Arabier en verhoogt het risico 
op kreupelheden en snelle slijtage want het been krijgt meer In vorige artikelen zijn de complete bouw, de stand van de benen en 
schokken te verduren dan bij een normale draf. Veel Arabisch de bespiering van de Arabier besproken. Al deze elementen spelen 
Volbloeden laten een vlakkere draf zien met relatief weinig buiging een hele grote rol in het bewegingsmechanisme van het paard. 
in de knie maar veel vrijheid vanuit de schouder. Wat vooral in Afwijkingen in bouw en stand kunnen dan ook grote gevolgen voor 
Arabieren gezien wordt is een 'dansende' beweging in de draf die het gangwerk hebben. De beweging moet in harmonie zijn waarbij 
vooral tijdens het showen getoond kan worden. We zien dat het paard soepel beweegt. Het Arabisch Volbloed heeft drie gangen 
wanneer het paard zich trots en vitaal voortbeweegt en tijdens het en kan bewegen in stap, draf en galop. 
zweefmoment even lijkt te vertragen in de lucht.De stap is een viertakt gang waarbij de benen om de beurt worden 

opgetild en weer neergezet. Het achterbeen drijft het voorbeen aan 
De galop is een drietakt gang die op twee handen uitgevoerd kan dezelfde zijde als het ware van zijn plek en van opzij bekeken wordt 
worden. In de linkergalop heeft een beenzetting waarbij eerst het zo een V gevormd. Er zijn in stap altijd twee of drie hoeven aan de 
rechter achterbeen, dan het rechter voorbeen en het linker grond en deze gang heeft geen zweefmoment. De gemiddelde 
achterbeen samen en daarna het linker voorbeen aan de grond stapsnelheid van een paard is 6,5 km/u.
komt. Na deze beenzetting volgt een zweefmoment waarna de Aan het ritme van de stap kan gehoord worden of de gang zuiver is, 
volgende sprong volgt. De beenzetting voor de rechtergalop is want de vier 'slagen' van de hoeven per pas zijn duidelijk te horen 
precies omgekeerd aan die van de linkergalop. Als het paard sneller en moeten dezelfde tijd tussen zich hebben. Wanneer het ritme niet 
beweegt zal het zweefmoment langer duren. De gemiddelde regelmatig is kan het paard kreupel zijn, maar het is ook mogelijk 
snelheid van de galop verschilt per ras en paard maar het maximum dat het paard een laterale stap, ook wel telgang genoemd, laat zien. 
ligt rond de 27 km/u. Hierbij raken de voor- en achterbenen aan dezelfde zijde bijna 
De galop is een krachtige gang waarbij de snelheid het paard helpt gelijktijdig de bodem en is de viertakt van de stap verdwenen.
om in evenwicht te blijven. Tijdens de sprong worden de achter-De stap is een gang die moeilijk is om correct te rijden en waar 
benen bijna gelijk naar voren gebracht terwijl de voorhand omhoog het meeste aan verpest kan worden door de ruiter. Belangrijk is 
komt, de rug wordt opgetild en het bekken ingetrokken. De achter-om het paard eerst zijn balans te laten vinden en met impuls te 
benen zorgen voor stuwing en de voorhand zorgt voor het zweef-rijden voor er nageeflijkheid gevraagd wordt. 
moment omdat zij de voorhand omhoog duwt na het landen van De draf is de beste gang om de beweging van een paard te 
het voorbeen. Het verplaatsen van het gewicht van voren naar beoordelen omdat eventuele fouten in de beweging in deze gang 

worden vergroot en dus beter zichtbaar zijn. De draf is een tweetakt 
gang met een alternatief diagonale beweging. Dit betekent dat het 
paard zijn linker voorbeen samen met zijn rechter achterbeen aan de 
grond heeft waarna hij wisselt naar het rechter voorbeen en linker 
achterbeen aan de grond. Tussen deze twee diagonale beenstanden 
in bevindt zich een zweefmoment waarbij alle benen van de grond 
af zijn. Tussen de twee slagen waarbij de hoeven de bodem raken 
moet evenveel tijd zitten want een onregelmatig ritme geeft 
kreupelheid aan. De gemiddelde snelheid in arbeidsdraf is 8 tot 13 
km/u. In draf kan men zowel doorzitten als lichtrijden. Tijdens het 
doorzitten moet het paard voldoende ontspannen zijn en 
nageefelijk om het gewicht van de ruiter goed te kunnen dragen. 

De Bedoeïnen verkozen de stap en de galop boven de draf. Desert-
bred Arabische paarden moesten lange afstanden afleggen waarbij achteren zorgt voor de kenmerkende schommelende gang. 
uithoudingsvermogen en snelheid belangrijk waren. Hoge actie in Als een paard met de voorbenen een andere galop springt dan met 
welke gang dan ook was daarom niet gewenst, want een draf met de achterbenen dan is de galop overkruist. Dit komt soms voor bij 
hoge knieactie verbruikt veel energie en het verkort de pas waardoor jonge paarden die nog niet voldoende balans hebben. Het is daarom 
minder afstand wordt afgelegd. In Amerika worden tegenwoordig belangrijk het paard soepel maar ook sterk genoeg te maken om de 
Arabieren geselecteerd met hoge actie in draf. Zij worden geshowd juiste galop te kunnen springen. Soms duidt het overkruist 
in onderdelen zoals 'Park Horse' waarbij gangen vergelijkbaar met galopperen op een lichamelijk probleem. Tijdens de galop moet de 

achterhand zakken en ondertreden, daarbij moet het paard ook 
licht naar binnen gebogen zijn. Wanneer er een probleem is in het 
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Het Arabisch Volbloed paard heeft behalve een krachtig en elegant uiterlijk ook een 
expressieve manier van bewegen. De trotse houding en levenslust van de Arabier komen 
naar voren in zijn gangen waarbij het hoofd en staart hoog gedragen worden tijdens 
actie. De gangen zijn krachtig maar soepel en lichtvoetig waarbij het paard lijkt te 
zweven boven de grond. 
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gebied van de achterhand met bijvoorbeeld het SI-gewricht of de Van voren bekeken moeten de benen in een rechte lijn geplaatst 
eierstokken kan het paard dit proberen te ontlasten door van worden en dit is alleen mogelijk als de benen correct gebouwd zijn. 
achteren in een andere galop te springen. Wanneer het paard wijd in de knieën is en O-benen heeft zien we 
Wanneer op de linkerhand een rechtergalop wordt gereden dan een maaiende gang, waarbij de benen een boog naar buiten maken 
spreken we over contragalop. Deze oefening verbetert de balans en in de beweging. Strijken een onregelmatigheid is die we vaak zien bij 
de rechtgerichtheid van het paard en kan alleen gereden worden paarden met X-benen maar kan ook voor komen bij vermoeide 
vanuit een gedragen galop waarbij de takt behouden moet blijven. paarden. Zowel bij maaien als strijken bestaat de kans dat het paard 

zichzelf verwond doordat de benen elkaar raken. Deze kans is bij Zowel de stap, draf als galop kunnen gereden worden in 
strijken groter dan bij maaien, al kunnen bescherming en aangepast verschillende tempi, namelijk in een verzameld, arbeids, midden 
hoefbeslag de gevolgen verminderen. Paarden met grote en uitgestrekt tempo. Tijdens de verzamelde gangen beweegt het 
afwijkingen in de bouw van de voorbenen laten soms een kruisende paard zich meer opgeheven en zijn de passen korter en meer 
gang zien. Hierbij plaatst het dier de voorbenen dicht voor maar omhoog gericht zonder kracht te verliezen. In het arbeidstempo 
soms ook wel boven op elkaar. Deze paarden strijken ook met hun is het belangrijk dat een paard met voldoende impuls loopt zodat 
benen en doordat de vrijheid in de gang beperkt wordt is de kans op de achterhand uiteindelijke tot stuwen en dragen komt. 
struikelen en eventueel vallen groot. Paarden met een afwijkende De middengangen kenmerken zich door een middelmatige 
gang in de voorbenen hebben vaak scheve hoeven omdat ze hun verruiming in de pas waarbij de bovenlijn ook verlengt wordt. Deze 
benen niet gelijkmatig belasten. verruiming komt vanuit de achterhand en het paard mag zijn hoofd 

iets meer voor de loodlijn houden dan bij de verzamelde en De achterhand draagt minder gewicht dan de voorhand maar is 
arbeidsgangen. Tijdens de uitgestrekte gangen verlengt het paard toch de motor van het paard die voor kracht en stuwing in de 
zijn passen maximaal en dekt hij zoveel mogelijk grond. Hiervoor is beweging zorgt. Een goed ontwikkelde achterhand en juiste 
een sterke impuls uit de achterhand nodig. Ook hier wordt het conformatie van de achterbenen is cruciaal. De actie van de 
paard toegestaan het hoofd meer naar voren te brengen. achterbenen kunnen we het beste beoordelen als we de gangen van 

achter bekijken. De hakken wijzen vaak wat naar buiten om ruime 
gangen zonder aantikken van het voorbeen mogelijk te maken. Dit 
is vooral bij de uitgestrekte gangen belangrijk waarbij de passen lang 
en krachtig moeten zijn. Wanneer de hakken echter te veel naar 
buiten staan wordt de ruimte van de gang van achter beperkt. Dit is 
het geval bij paarden die toontreder staan, omdat dit vaak voorkomt 
met een O-benige stand. Wanneer het paard van achteren gezien 
over te veel bodem staat en wijd is in de benen heeft dit vaak een 
stijve gang tot gevolg. Bodemnauwe achterbenen zorgen voor 
strijken tijdens de beweging en paarden met deze afwijking laten 

Net als bij het beoordelen van de bouw van een paard is het 
belangrijk dat de gangen van zowel voor, achter als opzij worden 
bekeken. Fouten in de conformatie van een paard zullen altijd te 
zien zijn in het gangwerk en daarom kan training de gangen wel 
verbeteren maar nooit veranderen. Hoe hoger de afwijking van de 
stand zich in het been bevindt, hoe meer invloed deze heeft op de 
beweging. 

I
Door Jalenka van Wijk, m.m.v. Mw. Modderman die van Saddlebreds en Hackneys worden getoond. Deze manier 

van draven is niet natuurlijk voor de Arabier en verhoogt het risico 
op kreupelheden en snelle slijtage want het been krijgt meer In vorige artikelen zijn de complete bouw, de stand van de benen en 
schokken te verduren dan bij een normale draf. Veel Arabisch de bespiering van de Arabier besproken. Al deze elementen spelen 
Volbloeden laten een vlakkere draf zien met relatief weinig buiging een hele grote rol in het bewegingsmechanisme van het paard. 
in de knie maar veel vrijheid vanuit de schouder. Wat vooral in Afwijkingen in bouw en stand kunnen dan ook grote gevolgen voor 
Arabieren gezien wordt is een 'dansende' beweging in de draf die het gangwerk hebben. De beweging moet in harmonie zijn waarbij 
vooral tijdens het showen getoond kan worden. We zien dat het paard soepel beweegt. Het Arabisch Volbloed heeft drie gangen 
wanneer het paard zich trots en vitaal voortbeweegt en tijdens het en kan bewegen in stap, draf en galop. 
zweefmoment even lijkt te vertragen in de lucht.De stap is een viertakt gang waarbij de benen om de beurt worden 

opgetild en weer neergezet. Het achterbeen drijft het voorbeen aan 
De galop is een drietakt gang die op twee handen uitgevoerd kan dezelfde zijde als het ware van zijn plek en van opzij bekeken wordt 
worden. In de linkergalop heeft een beenzetting waarbij eerst het zo een V gevormd. Er zijn in stap altijd twee of drie hoeven aan de 
rechter achterbeen, dan het rechter voorbeen en het linker grond en deze gang heeft geen zweefmoment. De gemiddelde 
achterbeen samen en daarna het linker voorbeen aan de grond stapsnelheid van een paard is 6,5 km/u.
komt. Na deze beenzetting volgt een zweefmoment waarna de Aan het ritme van de stap kan gehoord worden of de gang zuiver is, 
volgende sprong volgt. De beenzetting voor de rechtergalop is want de vier 'slagen' van de hoeven per pas zijn duidelijk te horen 
precies omgekeerd aan die van de linkergalop. Als het paard sneller en moeten dezelfde tijd tussen zich hebben. Wanneer het ritme niet 
beweegt zal het zweefmoment langer duren. De gemiddelde regelmatig is kan het paard kreupel zijn, maar het is ook mogelijk 
snelheid van de galop verschilt per ras en paard maar het maximum dat het paard een laterale stap, ook wel telgang genoemd, laat zien. 
ligt rond de 27 km/u. Hierbij raken de voor- en achterbenen aan dezelfde zijde bijna 
De galop is een krachtige gang waarbij de snelheid het paard helpt gelijktijdig de bodem en is de viertakt van de stap verdwenen.
om in evenwicht te blijven. Tijdens de sprong worden de achter-De stap is een gang die moeilijk is om correct te rijden en waar 
benen bijna gelijk naar voren gebracht terwijl de voorhand omhoog het meeste aan verpest kan worden door de ruiter. Belangrijk is 
komt, de rug wordt opgetild en het bekken ingetrokken. De achter-om het paard eerst zijn balans te laten vinden en met impuls te 
benen zorgen voor stuwing en de voorhand zorgt voor het zweef-rijden voor er nageeflijkheid gevraagd wordt. 
moment omdat zij de voorhand omhoog duwt na het landen van De draf is de beste gang om de beweging van een paard te 
het voorbeen. Het verplaatsen van het gewicht van voren naar beoordelen omdat eventuele fouten in de beweging in deze gang 

worden vergroot en dus beter zichtbaar zijn. De draf is een tweetakt 
gang met een alternatief diagonale beweging. Dit betekent dat het 
paard zijn linker voorbeen samen met zijn rechter achterbeen aan de 
grond heeft waarna hij wisselt naar het rechter voorbeen en linker 
achterbeen aan de grond. Tussen deze twee diagonale beenstanden 
in bevindt zich een zweefmoment waarbij alle benen van de grond 
af zijn. Tussen de twee slagen waarbij de hoeven de bodem raken 
moet evenveel tijd zitten want een onregelmatig ritme geeft 
kreupelheid aan. De gemiddelde snelheid in arbeidsdraf is 8 tot 13 
km/u. In draf kan men zowel doorzitten als lichtrijden. Tijdens het 
doorzitten moet het paard voldoende ontspannen zijn en 
nageefelijk om het gewicht van de ruiter goed te kunnen dragen. 

De Bedoeïnen verkozen de stap en de galop boven de draf. Desert-
bred Arabische paarden moesten lange afstanden afleggen waarbij achteren zorgt voor de kenmerkende schommelende gang. 
uithoudingsvermogen en snelheid belangrijk waren. Hoge actie in Als een paard met de voorbenen een andere galop springt dan met 
welke gang dan ook was daarom niet gewenst, want een draf met de achterbenen dan is de galop overkruist. Dit komt soms voor bij 
hoge knieactie verbruikt veel energie en het verkort de pas waardoor jonge paarden die nog niet voldoende balans hebben. Het is daarom 
minder afstand wordt afgelegd. In Amerika worden tegenwoordig belangrijk het paard soepel maar ook sterk genoeg te maken om de 
Arabieren geselecteerd met hoge actie in draf. Zij worden geshowd juiste galop te kunnen springen. Soms duidt het overkruist 
in onderdelen zoals 'Park Horse' waarbij gangen vergelijkbaar met galopperen op een lichamelijk probleem. Tijdens de galop moet de 

achterhand zakken en ondertreden, daarbij moet het paard ook 
licht naar binnen gebogen zijn. Wanneer er een probleem is in het 
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minder lenigheid in hun beweging zien. overstappen. Om deze reden is het belangrijk dat de achterhoeven 
Van opzij bekeken moet het gangwerk moet in balans zijn waarbij iets naar buiten wijzen zodat de voorbenen niet geraakt worden. 
zowel de voor- als achterbenen evenveel lengte in de pas laten zien. Wanneer dit wel het geval is zal het paard de ballen van de 
De benen moeten recht onder het lichaam staan want alle standen voorbenen aantikken, iets wat vooral gehoord kan worden bij 
waarbij het gewicht niet goed verdeeld wordt over de benen kunnen beslagen paarden. Niet altijd is een afwijkende stand van de 
leiden tot scheve belasting en bijbehorende kreupelheden. achterbenen de oorzaak van het klappen op de voorbenen want bij 
Van nature dragen de voorbenen meer gewicht dan de achterbenen vermoeide paarden wordt het voorbeen minder snel weggehaald en 
maar tijdens het rijden mag het paard niet op de voorhand vallen. kan aantikken ook plaats vinden.
Door zijn hoge hoofdhouding heeft de Arabier in vergelijking met 
andere rassen een balanspunt verder naar achteren ligt in vrije Een grote beweging in het achterbeen is mogelijk wanneer de 
beweging. afstand tussen de valse heup en het spronggewricht groot is. 
De voorbenen moeten vrij kunnen bewegen en een lange pas De hoek in het spronggewricht is in vergelijking met andere rassen 
maken. De bewegingsvrijheid in de schouder en de knie spelen hier groot in het Arabisch Volbloed. Dit vergroot de mogelijkheid om 
een grote rol. De schouder is verantwoordelijk voor zowel de gewicht te dragen en geeft een efficiëntere beweging wat het 
beweging naar voren als naar achteren en moet daarom voldoende uithoudingsvermogen vergroot. Wanneer de hoek echter te groot 
lang zijn, terwijl ook een schuine ligging van de schouder gunstig is is zal de achterhand achter de massa blijven en paarden met deze 
voor de paslengte. De schouder is aan de onderarm verbonden en afwijking zijn niet in staat om krachtig te bewegen en gewicht te 
ook deze is belangrijk is de lengte van de gangen. Een te korte dragen. 
onderarm geeft namelijk een verkorte gang. De bewegingsvrijheid Paarden die gebouwd zijn voor snelheid hebben vaak een rechtere 
van het voorbeen wordt ook bepaald door de ruimte tussen de hoek in het spronggewricht maar wanneer deze hoek te recht is 
elleboog en de romp want wanneer deze te klein is zal de elleboog wordt de beweging juist beperkt. Biljarderen is het draaien in de 
de romp raken. Dit gebied van het paardenlichaam moet goed hakken nadat de hoef de grond raakt. Deze afwijkende gang kan 
bespierd zijn want te weinig bespiering beperkt de beweging van veel schade veroorzaken omdat ook de hoef in een onnatuurlijke 
het voorbeen naar voren en omhoog. hoek meedraait. Deze afwijking in de beweging wordt veroorzaakt 

door een verkeerde bouw van het spronggewricht waardoor het  
paard wijd in de hielen staat.  

Hanetred is een typische gang waarbij het paard de achterbenen met 
rukbeweging vanuit de knie en het spronggewricht omhoog trekt. 
Soms is de beweging zo groot dat de buik geraakt wordt. Hanetred 
kan voorkomen bij paarden met spat die pijnlijke pezen en 
gewrichten hebben maar ook bij dieren die problemen in het 
zenuwstelsel hebben, maar er is niet altijd een oorzaak te vinden. 
Soms is de hanetred te zien bij paarden die stijf zijn en verminderd 
het na een aantal passen terwijl in andere gevallen de afwijking altijd 
aanwezig is. 
Een goede verbinding van de ledematen belangrijk want stijve 
gewrichten zorgen voor schokkerige gangen. De pijpen spelen een 
grote rol in het opvangen van klappen tijdens de beweging. Voor 
goede absorptie van schokken is het belangrijk dat de hiel van de 
hoef als eerste de grond raakt. Verkorting van pezen of verbening 
van gewrichten in de ondervoet hebben steltvoeten tot gevolg en 
deze paarden met lopen te veel op de voorkant, ook wel de toon 
genoemd, van de hoef. Wanneer de voorkant van de hoef als eerste 
neerkomt bestaat de kans dat het been naar voren kantelt waardoor 
het paard kan struikelen. Bij jongere dieren kan door bekapping en 
aangepast hoefbeslag nog wat gecorrigeerd worden maar bij oudere 
dieren is dit niet meer mogelijk.
Sommige paarden slepen met de toon van de hoef over de grond. 
Deze slepende gangen kunnen veroorzaakt worden door ouderdom 
maar ook door problemen in de knie. Ook is ataxie een oorzaak van 
het slepen met de hoeven. 
Het Arabisch Volbloed moet zich makkelijk en natuurlijk bewegen 
met soepele passen. Het hele exterieur van het paard speelt een rol in In de achterbenen van de Arabier vinden we lange spieren die voor 
zijn functioneren, het beïnvloedt niet alleen de balans en de een flexibele en duurzame beweging zorgen. De spieren kunnen we 
lenigheid van het dier maar ook zijn prestaties. De bespiering en 30 cm lang zijn zoals bijvoorbeeld de hamstrings die een rol spelen 
verhouding van het skelet zijn naast de bouw onlosmakelijk bij het strekken van de knie en het spronggewricht maar ook de 
verbonden met de beweging. Het is daarom zaak om het paard niet heup stabiliseren. Voldoende lengte in het been zelf is belangrijk 
in losse onderdelen te bekijken maar ons juist te richten op het want korte dijbenen geven kortere gangen. De achterbenen moeten 
complete plaatje. In het volgende artikel zullen we ons daarom voldoende 'instappen' en de hoefafdruk van de achterbenen moet 
richten op het Arabisch paard in het geheel. minimaal die van de voorbenen raken, maar het liefst nog 

Op 25 november jl. is te Nijkerk een buitengewone ALV is nu een voorziening getroffen om leden de mogelijkheid te 
gehouden. Zoals u wellicht heeft vernomen uit de gepubli- geven een niet-lid te machtigen voor stemming in de Algemene 
ceerde agenda's stonden er de nodige verkiezingen in de Ledenvergadering, zodat zijn of haar stem niet verloren hoeft te 
planning en waren er twee moties van wantrouwen ingediend. gaan. Ondanks dat dit punt met grote meerderheid is 
Daar het bestuur de rust in de vereniging van groot belang aangenomen is er achteraf protest aangetekend tegen dit besluit 
acht, is er achter de schermen veel werk verzet om de diverse omdat het wellicht onwettelijk of niet statutair zou zijn. 
partijen tot een compromis te brengen om de moties van Het bestuur heeft hier nogmaals navraag over gedaan bij de 
wantrouwen van tafel te krijgen en de rust in de vereniging te notaris. Blijkens de referentie aan de statuten is het artikel niet 
waarborgen. in strijd met de statuten of de wet, echter gezien de referentie 
In overleg met de diverse indieners, de kandidaten- naar diezelfde statuten wordt het beoogde doel om 
bestuurleden én het AVS bestuur is uiteindelijk op donderdag buitenstaanders te machtigen niet bereikt met de voorgestelde 
24 november een akkoord bereikt. Het bestuur heeft als eerste tekst. De genoemde “vertrouwenspersoon” moet toch ook nog 
een handreiking gedaan door het rooster van aftreden te steeds lid zijn van de vereniging en is het artikel van generlei 
wijzigen en duidelijkheid te geven over het de beschikbaarheid toegevoegde waarde. In wezen is dus gestemd over iets wat 
van de diverse bestuursfuncties. Dit heeft geleid tot het eigenlijk niet uitvoerbaar is. Derhalve heeft het bestuur 
volgende handreiking richting de diverse partijen: besloten om het artikel terug te trekken om verwarring te 

voorkomen. Wel wil het bestuur benadrukken dat, indien 
- Dhr. Reisel, aan het einde van zijn bestuurstermijn in 2013 nodig, iedereen die bereid is een paard op zijn naam te zetten, 

–  Aftredend en niet herkiesbaar in 2012 lid kan worden. Ondanks dat een nieuw lid zelf 6 maanden 
- Dhr. Stoop, aan het einde van zijn bestuurstermijn in 2014 niet-stemgerechtigd is, kan dit lid wel gemachtigd worden door 

een wel-stemgerechtigd lid. Op deze wijze hoeft een stem niet –  Aftredend en niet herkiesbaar in 2012
verloren te gaan.- Dhr. Kuijf, aan het einde van zijn bestuurstermijn in  2012 

– Aftredend en niet herkiesbaar in 2012
- Dhr. v.d. Hoogenband – Aftredend en herkiesbaar in  2012 2. Inzake de verordening en erkenningsvoorwaarden van 
- Mevr. Boogaard – Aftredend en wellicht herkiesbaar in  2014 stamboeken onder een hernieuwde EU en Nationale wetgeving 

waren er twee wijzigingen in de reglementen noodzakelijk. 
In het huishoudelijk reglement moest een anti-discriminatie-Mevr. Dijkman heeft daarop haar kandidatuur voor het 
beding opgenomen en in het stamboekreglement een voorzitterschap voor deze vergadering teruggetrokken. Met 
medewerkingsclausule voor fokkers van Arabische Volbloed deze wetenschap hebben uiteindelijk beide partijen achter de 
paarden inzake de signalering en registratie van erfelijke moties van wantrouwen hun moties eveneens teruggetrokken. 
gebreken. Deze beide voorstellen zijn met ruime meerderheid Het AVS bestuur wil ingevolge de gelopen zaken nog wel iets 
van stemmen aangenomen.van het hart. Moties van wantrouwen zijn een enorm zwaar 

middel, bedoeld om bestuursleden te ontheffen uit hun functie. 
3. De castratiepremieprocedure moest formeel opgenomen U moet dan bijvoorbeeld denken aan bestuursleden die de 
in het stamboekreglement. Het voorstel was tevens uitgebreid vereniging financieel of buiten rechte benadelen of hun 
met een verhoging van deze premie met de testkosten, indien bestuursfunctie misbruiken voor eigen gewin. Tevens is na 
de hengst drager is van een bepaalde genetische mutatie en gedegen juridisch onderzoek duidelijk gebleken dat óók een 
door het AVS verplicht is getest is als veulen bij registratie. motie van wantrouwen als gewoon agendapunt moet worden 
Dit voorstel is ook met ruime meerderheid aangenomen.ingediend. Uiterlijk vier weken vóór de vergadering, schriftelijk 

én gemotiveerd.  Er kan statutair eenvoudigweg over niets 
gestemd worden wat niet op de definitieve agenda staat. Het in 4. De cumulatieve puntenschaal in het keuringsreglement 
gebreke blijven van één van deze statutaire voorwaarden zal aan de hand waarvan de fokpredikaten toegekend worden was 
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minder lenigheid in hun beweging zien. overstappen. Om deze reden is het belangrijk dat de achterhoeven 
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door een verkeerde bouw van het spronggewricht waardoor het  
paard wijd in de hielen staat.  
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van de diverse bestuursfuncties. Dit heeft geleid tot het eigenlijk niet uitvoerbaar is. Derhalve heeft het bestuur 
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3. De castratiepremieprocedure moest formeel opgenomen U moet dan bijvoorbeeld denken aan bestuursleden die de 
in het stamboekreglement. Het voorstel was tevens uitgebreid vereniging financieel of buiten rechte benadelen of hun 
met een verhoging van deze premie met de testkosten, indien bestuursfunctie misbruiken voor eigen gewin. Tevens is na 
de hengst drager is van een bepaalde genetische mutatie en gedegen juridisch onderzoek duidelijk gebleken dat óók een 
door het AVS verplicht is getest is als veulen bij registratie. motie van wantrouwen als gewoon agendapunt moet worden 
Dit voorstel is ook met ruime meerderheid aangenomen.ingediend. Uiterlijk vier weken vóór de vergadering, schriftelijk 

én gemotiveerd.  Er kan statutair eenvoudigweg over niets 
gestemd worden wat niet op de definitieve agenda staat. Het in 4. De cumulatieve puntenschaal in het keuringsreglement 
gebreke blijven van één van deze statutaire voorwaarden zal aan de hand waarvan de fokpredikaten toegekend worden was 
leiden tot het weigeren van zo een motie. Derhalve is dan het onduidelijk over de te behalen punten voor het behalen van 
ook niet mogelijk om een motie van wantrouwen tijdens een exterieurpremies voor de nakomelingen. Vanaf heden kunnen 
vergadering in behandeling te nemen. nakomelingen respectievelijk 5, 3 en 1 punt(en) krijgen voor 

een 1e, 2e of 3e exterieurpremie t.b.v. van hun ouderdieren.Met de terugtrekking van de kandidatuur van mevr. Dijkman 
heeft het bestuur de verkiezing van dhr. B. Blaak bovenaan 
de agenda geplaatst die nu bij acclamatie verkozen kon worden. 5. Er is een nieuwe mogelijkheid gecreëerd voor eigenaren 
Onder luid applaus heeft dhr. Blaak plaatsgenomen achter van gelicenseerde hengsten om deze paarden zonder afname 
de bestuurstafel om het voorzitterschap van de BALV verder van de jaarlijkse deklicentie toch een hengstenpagina te bieden 
te leiden. ter promotie. De kosten hiervan bedragen € 33,61 ex BTW 

(€ 40,- incl.) en zullen in mindering worden gebracht bij het 
alsnog afnemen van de jaarlijkse licentie. Indien er in dat jaar Hieronder vindt u een opsomming van de besluiten die door 
geen licentie wordt afgenomen vervallen de betaalde gelden aan de vergadering zijn genomen.
het AVS als promotiekosten.1. Vaak worden Arabische Volbloedpaarden in een 

gezamenlijk huishouden gehouden terwijl maar één lid van dat 
6. De familie Stuive had een aantal voorstellen op de agenda huishouden lid is van het AVS. In het huishoudelijk reglement 

VERSLAG BALV 2011



H

1716

AVS MagazineAVS Magazine AVS Magazine

laten zetten met de steun van minimaal 10 leden. C. Een ander vermeldingswaardig voorstel van de fam. Stuive 
was het opnieuw ter discussie stellen van het verplichte testen 

Hiervan zijn er twee overgenomen door de vergadering: van de veulens op SCID en CA en om dit geheel optioneel te 
A. Mevr. Stuive betoogde dat mensen beter geïnformeerd maken. Het bestuur heeft toegelicht om tegen dit voorstel te 
moeten worden over het potentieel aan dekhengsten binnen stemmen omdat dit haaks staat op de verplichting voor de 
het AVS. Het bestuur stond niet onwelwillend t.o.v. dit voorstel stamboeken vanuit de overheid om dit soort ernstige erfelijke 
maar wilde, om de ontwerp- en onderhoudskosten te beperken gebreken te monitoren en te verlagen. Het veulentesten is 
dit koppelen aan een de reeds bestaande lijst van alle daarvoor een uitgemaakt objectief systeem en geeft tevens 
geprimeerde hengsten van het AVS. Besloten is dat de lijst een levenslange  “gebruiksaanwijzing” mee met het veulen 
van geprimeerde hengsten zal worden gelinkt  aan de pagina voor een verantwoorde fokkerij voor alle toekomstige 
van de dekhengsten.  Zo zal men vanuit het overzicht van eigenaren.  
hengsten met reeds de jaarlijkse licentie hebben afgenomen Het voorstel werd met grote meerderheid afgestemd door de 
ook naar de lijst van “alle” geprimeerde hengsten kunnen vergadering en daarmee is het nut van het veulentesten nu 
overspringen. Uit deze lijst kan men iedere Arabische voor een tweede maal bevestigd door de leden.
Volbloedhengst aanklikken om zijn stamboom, nakomelingen, 
showuitslagen en predikaten te bekijken. In aanvulling daarop Ondanks dat niet alle voorstellen van de familie Stuive zijn 
zal een vijfde sectie worden gecreëerd waar te vinden zal zijn aangenomen door de vergadering, juicht het bestuur de 
of de betreffende hengst recht heeft op een deklicentie en correcte en constructieve wijze van indienen van deze 
wanneer deze voor het laatst is afgenomen. agendapunten van de de familie Stuive toe en mag als 
B. Een ander voorstel van de familie Stuive handelde om voorbeeld dienen hoe AVS leden gebruik kunnen maken 
hengsten, die drager zijn van een genetische mutatie, niet van hun democratische recht om het beleid van de vereniging 
langer uit te sluiten voor een deklicentie. Het bestuur stond te beïnvloeden.
niet negatief t.o.v. dit voorstel en heeft de vergadering 
geadviseerd om vóór dit voorstel te stemmen met de De volledige notulen van deze vergadering zullen worden 
wetenschap dat dit in de toekomst de deur op een kier zet voor opgemaakt in aanloop naar de ALV van 2012.
hengsten die andere ongewenste gebreken hebben volgens de 
gelijknamige lijst. Het AVS bestuur

Beide voorstellen zijn met grote meerderheid aangenomen door 
de vergadering.

Van 16 t/m 18 september werd er in Most (Tsjechië) een grote nationale 
en internationale endurance wedstrijd gehouden. 

Bondscoach endurance Emile Docquier heeft de deelnemers bekend gemaakt die 
Nederland gaan vertegenwoordigen op het WK Endurance voor young riders 
(16 – 21 jaar) in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten).

 
 MOSTENDURANCE DAY

 
WK ENDURANCE 

YOUNG RIDERS 
DEELNEMERS 

BEKEND

 
M.B.T. OBLIGATIESVERKLARING 
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Door Erica Heldens honderdste van seconde. Theo eindigde op een mooie 3de 
plaats met een gemiddelde snelheid van 13,345 km/u. Angela 

Doordat D-Prodigy van Theo Heldens tijdens de wedstrijd in en Timo kwamen om 22.15 uur over de finish en eindigde 
Schweich (L) een lichte spierverrekking opliep doordat hij zich hiermee op een 4de plaats met een gemiddelde snelheid van 
verstapte, werd hij, ondanks dat D-Prodigy na twee weken ±12,5 km/u.
weer volledig herstelt was, niet geselecteerd voor het EK in Op de 1ste plaats is 
Florac (Fr). geëindigd Anna-Lena 

Weiershäuser (GER) met 
Theo besloot toen om in Most de CEI*** over 161 km te SGW Sharik OX, ze had 
rijden. Ook Angela Jonkman had zich met Timo ingeschreven een gemiddelde snelheid 
voor deze wedstrijd. Op zaterdag 17 september gingen beide van 13,346 km/u. 2de 
combinaties om 6.00 uur van start. In de 1ste twee ronden werd Michel Lequarre 
werden er snelheden gehaald van ±17 km/u. De 3de ronde was (BEL) met L I Korum, 
een zware en lange ronde en hier liep de snelheid terug naar hij had een gemiddelde 
±14 km/u,  Angela was in deze ronde iets langzamer. Tijdens snelheid van 13,345 km/u.
de 4de ronde liep de temperatuur op tot ± 30 graden. Hierdoor 
waren de ruiters gedwongen om de snelheid nog verder terug 
te brengen naar 13,5 km/u. In de 5de ronde kwamen Theo en 
D-Prodigy ten val. Dit koste veel tijd en in deze ronde was de 
snelheid dus maar 10,34 km/u. Theo ging als eerste met één 
minuut voor sprong de laatste ronde in. Het was toen al 
helemaal donker. Twee andere ruiters zijn na enkele kilometers 
bij gekomen en ze zijn toen samen verder gereden. 

Omdat deze ronde technisch moeilijk was en in het donker 
gereden moest worden, konden de ruiters niet harder als 
9,86km/u rijden. Terug op de renbaan, om 21.43 uur, kwam er 
een eindsprint. Dit was echt een foto finish en het ging om 

Het AVS bestuur heeft vernomen dat de suggestie leeft dat Waterschapsbank, Unilever en Rabobank. Deze obligaties c.q. 
Mw. Marianne Dijkman heeft gespeculeerd in aandelen met aandelen hebben een rendement variërend van 4,625% tot 
gelden van het AVS. 5,125% 
Het AVS bestuur wil dit met kracht ontkennen. 

Hieronder treft u een verklaring van het accountantskantoor 
De afgelopen jaren heeft het AVS bestuur besloten overtollige van het AVS; Boonzaaijer & Merkus accountants & adviseurs.
gelden te beleggen in obligaties Fortis Bank, Nederlandse 

Op 10 december zal in de woestijn van Abu Dhabi door de derde plaats in Gartow en presteerde ze sterk in Argentan 
jeugd gestreden worden om de wereldtitel endurance. (FRA), waar de Franse ruiters sterk vertegenwoordigd waren. 
Nederland wordt vertegenwoordigd door Joyce van den Berg De jongste van het team is Marijke Visser. De 18-jarige 
(Leiden), Yara de Boer (Winterswijk Woold), Fenne Koppenol amazone vormt sinds een korte periode een combinatie met de 
(Grathem) en Marijke Visser (Soest). Pools gefokte Eomer. In het Franse Argentan behaalde het duo 
Joyce van den Berg neemt met haar Arabische Volbloed Bas De een 18e plaats op de 130 km in een sterk deelnemersveld.
Cardonne (v.Barour De Crodonne) deel. Zij is aan een sterk Op vrijdag 9 december vindt de veterinaire keuring plaats in 
seizoen bezig met onder andere een derde plaats op de Fasna Abu Dhabi. Zaterdag 10 december word de wedstrijd verreden. 
Trail in Ermelo en een vierde plaats in het Duitse Gartow. Aan de 120 kilometer lange wedstrijd zullen ruim 38 landen 
De meest ervaren combinatie die in Abu Dhabi aan de start deelnemen.
verschijnt, is de 21-jarige Yara de Boer die met haar Arabische 
merrie Sumaya haar derde en tevens laatste internationale De Nederlandse deelnemers houden een weblog bij op: 
kampioenschap bij de young riders zal verrijden. Fenne www.wkendurance.wordpress.com
Koppenol heeft zich voor het WK gekwalificeerd met de NRPS 
ruin Valesco (v.Vitano). Onlangs behaalde deze combinatie een Meer info over de wedstrijd is te vinden op: www.eef.ae
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hengsten die andere ongewenste gebreken hebben volgens de 
gelijknamige lijst. Het AVS bestuur

Beide voorstellen zijn met grote meerderheid aangenomen door 
de vergadering.

Van 16 t/m 18 september werd er in Most (Tsjechië) een grote nationale 
en internationale endurance wedstrijd gehouden. 

Bondscoach endurance Emile Docquier heeft de deelnemers bekend gemaakt die 
Nederland gaan vertegenwoordigen op het WK Endurance voor young riders 
(16 – 21 jaar) in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten).
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Door Erica Heldens honderdste van seconde. Theo eindigde op een mooie 3de 
plaats met een gemiddelde snelheid van 13,345 km/u. Angela 

Doordat D-Prodigy van Theo Heldens tijdens de wedstrijd in en Timo kwamen om 22.15 uur over de finish en eindigde 
Schweich (L) een lichte spierverrekking opliep doordat hij zich hiermee op een 4de plaats met een gemiddelde snelheid van 
verstapte, werd hij, ondanks dat D-Prodigy na twee weken ±12,5 km/u.
weer volledig herstelt was, niet geselecteerd voor het EK in Op de 1ste plaats is 
Florac (Fr). geëindigd Anna-Lena 

Weiershäuser (GER) met 
Theo besloot toen om in Most de CEI*** over 161 km te SGW Sharik OX, ze had 
rijden. Ook Angela Jonkman had zich met Timo ingeschreven een gemiddelde snelheid 
voor deze wedstrijd. Op zaterdag 17 september gingen beide van 13,346 km/u. 2de 
combinaties om 6.00 uur van start. In de 1ste twee ronden werd Michel Lequarre 
werden er snelheden gehaald van ±17 km/u. De 3de ronde was (BEL) met L I Korum, 
een zware en lange ronde en hier liep de snelheid terug naar hij had een gemiddelde 
±14 km/u,  Angela was in deze ronde iets langzamer. Tijdens snelheid van 13,345 km/u.
de 4de ronde liep de temperatuur op tot ± 30 graden. Hierdoor 
waren de ruiters gedwongen om de snelheid nog verder terug 
te brengen naar 13,5 km/u. In de 5de ronde kwamen Theo en 
D-Prodigy ten val. Dit koste veel tijd en in deze ronde was de 
snelheid dus maar 10,34 km/u. Theo ging als eerste met één 
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helemaal donker. Twee andere ruiters zijn na enkele kilometers 
bij gekomen en ze zijn toen samen verder gereden. 
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een eindsprint. Dit was echt een foto finish en het ging om 

Het AVS bestuur heeft vernomen dat de suggestie leeft dat Waterschapsbank, Unilever en Rabobank. Deze obligaties c.q. 
Mw. Marianne Dijkman heeft gespeculeerd in aandelen met aandelen hebben een rendement variërend van 4,625% tot 
gelden van het AVS. 5,125% 
Het AVS bestuur wil dit met kracht ontkennen. 

Hieronder treft u een verklaring van het accountantskantoor 
De afgelopen jaren heeft het AVS bestuur besloten overtollige van het AVS; Boonzaaijer & Merkus accountants & adviseurs.
gelden te beleggen in obligaties Fortis Bank, Nederlandse 

Op 10 december zal in de woestijn van Abu Dhabi door de derde plaats in Gartow en presteerde ze sterk in Argentan 
jeugd gestreden worden om de wereldtitel endurance. (FRA), waar de Franse ruiters sterk vertegenwoordigd waren. 
Nederland wordt vertegenwoordigd door Joyce van den Berg De jongste van het team is Marijke Visser. De 18-jarige 
(Leiden), Yara de Boer (Winterswijk Woold), Fenne Koppenol amazone vormt sinds een korte periode een combinatie met de 
(Grathem) en Marijke Visser (Soest). Pools gefokte Eomer. In het Franse Argentan behaalde het duo 
Joyce van den Berg neemt met haar Arabische Volbloed Bas De een 18e plaats op de 130 km in een sterk deelnemersveld.
Cardonne (v.Barour De Crodonne) deel. Zij is aan een sterk Op vrijdag 9 december vindt de veterinaire keuring plaats in 
seizoen bezig met onder andere een derde plaats op de Fasna Abu Dhabi. Zaterdag 10 december word de wedstrijd verreden. 
Trail in Ermelo en een vierde plaats in het Duitse Gartow. Aan de 120 kilometer lange wedstrijd zullen ruim 38 landen 
De meest ervaren combinatie die in Abu Dhabi aan de start deelnemen.
verschijnt, is de 21-jarige Yara de Boer die met haar Arabische 
merrie Sumaya haar derde en tevens laatste internationale De Nederlandse deelnemers houden een weblog bij op: 
kampioenschap bij de young riders zal verrijden. Fenne www.wkendurance.wordpress.com
Koppenol heeft zich voor het WK gekwalificeerd met de NRPS 
ruin Valesco (v.Vitano). Onlangs behaalde deze combinatie een Meer info over de wedstrijd is te vinden op: www.eef.ae
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INFORMATIE 2012NEDERLANDSE SHOWS 

Zoals velen niet ontgaan zal zijn, moet in 2012 de broekriem -       Vrijstelling I: Deelnemers aan Zadelrubrieken, Liberty- en 
stevig aangehaald moeten worden bij het AVS. Zoals elders Veulenklassen, zijn vrijgesteld van deze verplichte 
vermeld, zal het AVS Magazine teruggaan van zes naar vier edities. voorwaarde.
Waar echter ook een grote financiële slag is te slaan is bij de AVS -       Vrijstelling II: Paarden (veulens uitgezonderd), die in 
Nationale Shows. voorgaande jaren op een ECAHO geaffilieerde C Show (of 
In 2012 zal het aantal National C Shows verminderd worden van hoger niveau) éénmaal een rubriek of een “medal” hebben 
drie naar twee shows. Tevens gaan we de relatief duurdere locatie gewonnen, zijn vrijgesteld van deze verplichte voorwaarde, 
van het federatiecentrum te Ermelo verlaten. Hans en Liedy met dien verstande dat een paard dat is vrijgesteld voor de 
Groeneveld hebben zich opgeworpen om hun show om te dopen categorie junior paarden, zich moet herkwalificeren voor 
tot de National Championship Show te Raalte. deelname aan - en eventuele vrijstelling voor - de categorie 

senior paarden op de “AVS National Championship Show”.

Toch gaat het in totaal er niet minder op worden. De familie 
Stoop heeft naast de Nationale C Show Zuid ook het inter- Het AVS bestuur
nationale circuit opgezocht en zullen in hetzelfde weekend ook 
een Internationale C Show organiseren. De organisatie van de 
Lowland Arabian Cup heeft voorafgaand aan deze B show 
eveneens een Internationale C show in de planning. De Tulip Cup 
zal ook weer georganiseerd worden in 2012 en er zal ook de 
amateurkeuring weer te vinden zijn in het programma van 2012.
Zodoende is de volgende Nederlandse showagenda voor 2012 
tot stand gekomen:
- Zaterdag 5 en zondag 6 mei – B Show Tulip Cup Holland 

– NHB, Deurne
- Zondag 20 mei – AVS Amateurkeuring 

– Stal Groenendaal, Bunschoten
- Zaterdag 16 juni – AVS National C Show Zuid – 

Manege de Pijnhorst, St. Oedenrode
- Zondag 17 juni – Internationale C Show AHW – 

Manege de Pijnhorst, St. Oedenrode
- Zondag 22 juli – AVS Nationale C Show West – 

Drafbaan, Alkmaar
- Zaterdag 18 augustus – Internationale C Show Assen – 

Sunrise Stables, Assen
- Zondag 19 augustus – B Show Lowland Arabian Cup – 

Sunrise Stables, Assen
- Zaterdag 1 en zondag 2 september – AVS National 

Championship Show – Manege de Hooge Weg, Raalte

Gezien het feit dat er nog maar twee Nationale C Shows 
overblijven om te kwalificeren voor de National 
Championship Show, meent het bestuur de 
inschrijfvoorwaarden te versoepelen voor deze kwalificatie. 
Derhalve gelden vanaf heden de volgende 
inschrijfvoorwaarden voorwaarden voor deelname aan de 
National Championship Show:

Deelname aan een ECAHO geaffilieerde C Show (of hoger 
niveau), is een verplichte voorwaarde voor paarden die in 
datzelfde jaar deel willen nemen aan de “AVS National 
Championship Show”, met de volgende uitzonderingen: 

18
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Ook in Raalte was het aantal aanmeldingen van de hengsten 
voor deze keuringen zo groot dat besloten moest worden al 
op vrijdagmiddag te beginnen. 

 
 

HENGSTEN & MERRIES
PREMIEKEURINGEN

RAALTE 

Planning en aanpassingen shows en AVS inschrijfvoorwaarden in Nederland voor 2012

H
Door Mw. Modderman goede Arabische uitstraling. Het hoofd is edel, de hals is mooi 

van lengte en vorm en goed aangezet aan het lichaam, het lichaam 
is sterk met een goed ontwikkelde schoft, vloeiend overgaand in Toch wil ik nogmaals benadrukken dat het voorbrengen van 
een sterke rug, het kruis is wat kort, de staartdracht is fraai. een hengst op driejarige leeftijd in veel gevallen te vroeg is. 
Het beenwerk is wat fijn, maar mooi droog, het voorbeen is Het Arabische Volbloed is meestal nog niet uitgegroeid op die 
correct, het achterbeen is ruim voldoende. De stap is ruim, leeftijd. Wanneer het paard nog in een groeistadium is, kan het 
maar mist soms takt, de draf is zeer ruim, taktvol en dragendnog tekort komen in harmonie, op latere leeftijd zijn deze 
Eerste premie met 400 puntentekortkomingen vaak verdwenen. Het voorkomt teleurstellingen, 

niet alleen bij de eigenaar, maar ook bij de juryleden. Zij moeten 
beoordelen wat op het moment van de keuring getoond wordt. B.B. ESCONDHIO, voshengst, 

geboren  8-06-2006.
In Raalte werden zeven paarden aangemeld, waarvan vijf hengsten v.Amalfi x FA Jada (v.Padron's Psyche x Hafati Atlanta)
en twee merries, er konden slechts twee paarden geprimeerd Fokker: Mevr. E.W.Th. Bakker-Berendsen te Wesepe
worden. Eig.: F&M Arabians, te Fijnaart

B.B. Escondhio heeft 
FYS.ARAB.JAWHARAH, schimmelmerrie, een goede Arabische 

geboren 24-02-2006 uitstraling maar doet 
v.Rih-al-Tariq x Shatia (v.Riki's Shabri x Nutia) nog erg jeugdig aan. 

Hij heeft een  Fokker/Eig.: Comb. B. Haring en M. van Hees te Maassluis
sprekend hoofd met Fys.Arab.Jawharah is een imponerende schimmelmerrie met 
een fijne snuit en 
kleine oren, een 
goede hoofdhals 
aanzetting, een lange 
goedgestelde hals met 
kap, maar is aan de 
onderzijde wat zwaar 
bespierd. 
Het lichaam is 
voldoende diep, 
de borst is nog wat 
smal, de bovenlijn
is wat week. 
De lendenen zijn 
sterk, het kruis is 
dalend en wat kort 
met een lage 
staartinplant. 
Het beenwerk toont 
voldoende omvang 
en kwaliteit. 
De bewegingen zijn ruim, elastisch en taktmatig.
Tweede premie met 389 punten
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DE DOOR!FIT  WINTER 

hoeveelheid ruwvoer per maaltijd wegen. U 
doet de hoeveelheid ruwvoer die u per keer 
verstrekt in een kruiwagen, u leegt deze in een 
hooinet en u hangt dit net vervolgens aan de 
haak van de unster. Daarna kunt u het gewicht 
aflezen. Als u alle ruwvoer-maaltijden van de 
dag op deze manier weegt, kunt u deze totale 
hoeveelheid ruwvoer vermenigvuldigen met 
het drogestof-percentage; na delen door 100 
heeft u de totale drogestofgift uit ruwvoer. 
Als dit inderdaad 2% van het door het 
meetlint aangegeven lichaamsgewicht is, 
krijgt uw paard voldoende ruwvoer binnen.

Supplementen
In brokken zit vaak voldoende sporen-
elementen zoals koper en zink. Anders ligt 
het voor de mineralen calcium, fosfor, 
magnesium en voor vitamine E. Gerichte 
voedingsupplementen kunnen dit bijsturen, 
maar moeilijk zonder voorgaand bloed-
onderzoek bij uw paard en analyse van uw 
ruwvoer. Een overmaat van het ene mineraal 

zetmeel zorgt voor een andere darmflora in de dikke en blinde heeft invloed op de opname van andere mineralen en sporen-
darm. Hierdoor daalt de zuurgraad en sneuvelen nog meer nuttige elementen, waardoor de verhoudingen scheef getrokken worden. 
bacteriën. Giftige stoffen komen in het bloed terecht en kunnen Het GD Horse care gezondheidspakket geeft een goed beeld van 
tot hoefbevangenheid of zelfs de dood leiden. de situatie bij uw paard. Kijk op www.gd-horsecare.nl voor meer 
Ruwvoer is dus eigenlijk het daadwerkelijke krachtvoer van een informatie.
paard. Hier halen ze hun energie uit. Brokken of graan kunnen Op basis van deze uitslag, gecombineerd met de uitslag van 
wel tekorten compenseren, en liefst in porties van max. 1 kg per de ruwvoeranalyse en de beschikbare documentatie van de 
keer verspreid over de dag. Dit kan natuurlijk pas op een efficiënte krachtvoer- of supplementen leverancier, is pas een zinvolle 
wijze wanneer men weet hoe het met de kwaliteit van het keuze voor aanvulling mogelijk.
krachtvoer is gesteld.
U kan het ruwvoer altijd eerst zelf beoordelen. Het moet fris 

Waterkwaliteit
ruiken en er mag geen schimmel of broei in zitten. Als u 

Goed drinkwater is erg belangrijk voor paarden, zeker in de voordroogkuil als ruwvoer geeft, moet het een vrij droge lekker 
winter. Een slechte waterkwaliteit leidt tot verminderde ruikende kuil zijn. Natte kuilen die naar boterzuur ruiken, moet 
voeropname en dat veroorzaakt weer minder groei en meer u niet aan paarden geven. Dit ruwvoer is namelijk niet goed 
gezondheidsproblemen. Maar aan welke eisen moet goed geconserveerd, maar verrot. Boterzuur en ammoniak zijn 
drinkwater nu voldoen?rottingsproducten waarbij ammoniak zelfs giftig is voor een paard. 
- Het moet smakelijk zijn : de paarden moeten het graag In een gebroeide kuil is de voedingswaarde lager en er zal 

willen drinken. Factoren die dit negatief kunnen gemakkelijk schimmelvorming optreden. Hooi is weliswaar 
populair onder paardenhouders, maar heeft het grote nadeel 
dat het bijna altijd te vroeg wordt geperst. Daardoor komen 
er vrijwel altijd schimmelsporen in die longproblemen bij
paarden veroorzaken.

Meten is weten
Uit het oogpunt van gezondheid, is de hoeveelheid ruwvoer die 
een paard zou moeten eten 2% van het lichaamsgewicht aan droge 
stof. Dus een paard van 500 kg moet er 10 kg droge stof van eten; 
dat betekent ongeveer 12 kg hooi (drogestofgehalte 85%) of 15 kg 
voordroogkuil (drogestofgehalte 70%). Met een meetlint, een 
hooinet en een unster kunt u bepalen hoeveel het paard eet. 
Het meetlint is nodig om het gewicht van het paard te schatten. 
Er zijn meetlinten te koop met daarop al voorgedrukt het gewicht
van het paard in plaats van de centimeters. Dat bespaart u een 
hoop rekenwerk. Met het hooinet en de unster kunt u de 

De winter neemt ondertussen zijn intrede. Sommigen onder ons kruipen dan liefst in elkaar 
gedoken zo dicht mogelijk bij de open haard, terwijl anderen juist hunkeren naar een portie 
sneeuwpret buiten. 

Geniet van de winter en kijk op www.horze.nl voor een complete wintercollectie 
voor jou en je paard.

M
VirussenArtikel geschreven in samenwerking met De Gezondheidsdienst 

voor Dieren www.gd-horsecare.nl Merk je dat je paard niet helemaal dezelfde is als altijd, dan is het 
verstandig om als eerste zijn temperatuur te meten. Die hoort 
tussen de 37,4 en de 38 graden celsius te zijn.Maar hoe zit het eigenlijk met onze paarden? Van nature zijn zij 
- Rhinopneumonie is één van de bekendste luchtweginfecties, uitgerust om ook dit seizoen moeiteloos door te komen. Toch zijn 

die bij verminderde weerstand de kop opsteekt. De er in een gedomesticeerde leefomgeving enkele punten waar we 
veroorzaker is het Equine Herpes Virus, EHV. Er zijn ons steentje kunnen bijdragen. 
verschillende varianten EHV, zoals EHV1, EHV2, EHV4, 
EHV5 etc. EHV 4 komt het meest voor. Het geeft milde Haren, verharen
verkoudheidsverschijnselen, snotterigheid, verminderde Wanneer de dagen korter worden, beginnen de paarden te 
eetlust, opgelopen benen en soms enige koorts. verharen. De zomervacht maakt plaats voor de wintervacht. 

- Equine Viral Arteritis (EVA) geeft meestal een infectie zonder Dit gebeurt dus in de eerste plaats onder invloed van het aantal 
verschijnselen. Soms kan er een lichte verkoudheid uren licht per dag, en niet door de veranderende temperatuur. 
optreden, kan het leiden tot dikke benen of abortus. Bij de De binnenste fijne haren van de wintervacht hebben een 
meeste paarden die de infectie doormaken merk je dus niets, isolerende werking door de lucht die ze vasthouden, de buitenste 
anderen hebben er meer last van, maar ernstig is het bijna stugge haren houden de fijne isoleerharen overeind en zorgen er 
nooit. Bij een goede weerstand herstelt een paard er meestal samen met een laagje vet voor dat water tot op zeker hoogte van 
snel van.de vacht afloopt en de huid niet bereikt. Paarden met een dikke 

- Influenza is een ernstige vorm van griep die gepaard gaat met wintervacht zonder deken kan je daarom beter niet of nauwelijks 
hoge koorts en hoesten. Omdat alle sportpaarden ertegen borstelen want dan verstoor je de werking van deze natuurlijke 
worden ingeënt komt het gelukkig zelden voor.“jas”. Paarden die geschoren worden omdat ze intensief getraind 

Hoesten in de winter kan ook te maken hebben met stof of worden, hebben wel een deken nodig. Zij kunnen immers geen 
ammoniakdampen op stal, of met stof en schimmelsporen in gebruik meer maken van het effect van de wintervacht. Ook 
hooi. Zorg voor een schone fris ruikende uitgemeste stal. oudere of anderszins verzwakte paarden kunnen baat hebben bij 
Zorg voor een goede ventilatie, ook als het koud is buiten! een deken, zodat ze minder energie kwijt zijn aan het op peil 
Kijk uit naar stofarm stro of kies voor andere varianten zoals vlas, houden van de lichaamstemperatuur.

strokorrels of hennep. Zet het paard tijdens 
het uitmesten, opstrooien en vegen buiten. 
Ook het hooi moet fris ruiken en mag niet 
stoffig of beschimmeld zijn. 
Schimmelsporen zijn niet goed zichtbaar. 
Bij twijfel kan het hooi vooraf nat gemaakt 
of gestoomd worden, of kan men overgaan 
op kuil.

Ruwvoer, een warmtebron
Een paard heeft slechts een kleine maag en 
in de dunne darm worden enkel de 
gemakkelijk verteerbare producten 
opgenomen (suikers, zetmeel, vetten en 
eiwitten).De eigenlijke vertering van het 
voedsel gebeurt bij het paard voornamelijk 
in de dikke darm en in de blindedarm. De 
daar aanwezige bacteriën breken de 
ruwvezels af tot vluchtige vetzuren die 
vervolgens in het bloed worden 
opgenomen en dienen als energiebron. 
Daaruit kan het lichaam weer suikers en 
zetmeel maken voor de energievoorziening 
van onder andere spieren. Te veel suikers of 
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hoeveelheid ruwvoer per maaltijd wegen. U 
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aangeboden, maar ze drinken meer water als enkel warm water 
wordt voorgeschoteld. Als er dus snel vocht moet worden 
opgenomen, is het beter enkel wat warmer water aan te bieden. 
Dit vermindert bovendien de kans op koliek.

Sociaal contact en vrije beweging
Naast voldoende ruwvoer en vers drinkwater, is sociaal contact 
een van de primaire behoeften van paarden. Paarden zijn kudde-
dieren, die behoefte hebben aan sociaal contact. Het scheelt 
dus al als ze op stal een buurman (of liefst meerdere) hebben 
die ze kunnen zien en liefst ook aanraken. Daarbij is het dan 
wel belangrijk dat paarden die elkaar graag mogen naast elkaar 
worden gezet. Opsluiting naast iemand waar je bang voor bent 
is natuurlijk geen pretje.
Tot slot mogen we ook het belang van (vrije) beweging niet 
vergeten in de winter. De conditie van de wei laat dit niet altijd 
toe. Is er een paddock waar ze wel in kunnen, zet je paard dan beïnvloeden zijn een verhoogd gehalte ijzer, zout en 
liever twee keer een uur buiten dan één keer twee uur. ammonium, of een hoge hardheid.
Ook een flinke wandeling aan de hand tussendoor kan deugd - Het moet beschikbaar zijn op de plaats waar de paarden 
doen om de benen even te strekken.gewoonlijk drinken: de drinknippels moeten goed stromen 

als het paard wil drinken. Boosdoeners bij verstopte 
Bezigheidstherapieleidingen kunnen verhoogde ijzer en mangaan gehaltes zijn. 

Ook krijgen bacteriën zo beter de kans om te groeien. In een groot deel van Nederland is het vanwege de bodemsoort 
in de winter niet mogelijk om paarden weidegang te geven. - Het water mag niet schadelijk zijn. Dit spreekt eigenlijk voor 
Aan de eigenaren de schone taak om te voorkomen dat de zich: groei en gezondheid van het paard mogen niet in 
verveling toeslaat. Eén van hen legde drs. Annette van Weezel gevaar komen. Ammonium en nitraat kunnen door 

bacteriën worden omgezet naar nitriet. Samen met de 
gehaltes sulfaat en sulfide geven ze een indruk van de 
schadelijkheid van het water.

U kan zelf op de waterkwaliteit letten door de kleur en geur van 
het water in de gaten te houden. De meeste problemen zijn echter 
niet met het blote oog zichtbaar. Ook helder, reukloos water 
zonder neerslag kan schadelijke bacteriën bevatten. 
De Gezond-heidsdienst voor Dieren (GD) biedt een 
drinkwateronderzoek met een uitgebreide chemische en 
bacteriologische analyse (pakket P209) aan. Dit onderzoek geeft 
u een goed beeld van de geschiktheid van het water als drinkwater. 

Winterkoliek
Paarden drinken het liefst uit open bakken (bijvoorbeeld 
emmers). Er zijn ook voor paarden diverse drinksystemen met 
bakjes en nippels te koop. Maar in de winter kunnen problemen 
ontstaan. Pony's kunnen in de winter zelfs van sneeuw in plaats 
van water leven als er geen of onvoldoende water is. Voor paarden 
geldt dit niet! Voordat een paard gaat drinken, moet het wel een 
dorstgevoel hebben. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. 
Bij lage temperaturen kan het gebeuren dat er een soort vicieuze 
cirkel ontstaat: het paard heeft minder gevoel voor dorst, het 
paard zal minder drinken, de organen worden minder doorbloed 
doordat het paard minder vocht binnenkrijgt dan nodig en 
daardoor wordt het dorstgevoel nog verder onderdrukt. Door 
een mindere doorbloeding van de darmen en de opname van 
koud water kan tenslotte koliek ontstaan. Dit wordt ook wel 
winterkoliek genoemd. 
Men kan een paard na inspanning geforceerd laten drinken door 
een emmer water op kamertemperatuur vlakbij de mond te 
houden. Paarden verkiezen zelf koud water als hen de keuze wordt 

verveling aanzienlijk verkleinen. 
Geef dus voldoende, liefst onbeperkt, 
ruwvoer, desnoods met een lage 
voedingswaarde. Stro is een 
laagwaardig ruwvoer, wat wil zeggen 
dat het weinig voedingsstoffen bevat. 
De meeste paarden eten het goed en 
het kan dus ook dienst doen als 
aanvulling naast hooi en/of kuilgras. 
Als enig ruwvoer is stro niet geschikt. 
Het bevat namelijk veel lignine, een 
onverteerbare vezel die in combinatie 
met minder beweging verstoppingen 
kan veroorzaken.  
Bij paarden die gevoelig zijn voor 
verstoppingen kan in plaats van stro 
ook graszaadhooi worden gebruikt. 
Dit is een energiearme, grove 
hooisoort afkomstig van de 
graszaadteelt. Let er bij de aankoop 
van graszaadhooi op dat het hooi 
endofyt-vrij (schimmelvrij) is; de 

Errens, werkzaam voor de onafhankelijke website VoerVergelijk.nl 
de volgende vraag voor.
’In de winterperiode staat mijn paard meer op stal. Hij heeft in 
lichte mate last van stalondeugden en daarom wil ik wat geven 
tegen de verveling. In welke mate kan voeding hierbij helpen, zonder 
dat mijn paard teveel voedingsstoffen binnenkrijgt? Is het verstandig 
deels stro te geven om te knabbelen in plaats van enkel hooi/kuilgras? 
En hoe verstandig is het om een voerbal met brokjes te geven of 
likstenen/lick-its in de stal te hangen?’  

Antwoord VoerVergelijk: Paarden in een natuurlijke situatie 
besteden hun tijd rustend of etend. Aan eetgedrag ('fourageren' 
oftewel zoeken en vinden van voedsel) wordt gemiddeld 16 van stoffen die worden geproduceerd door endofyten zijn giftig voor 
de 24 uur besteed, het grootste gedeelte van de dag dus. paarden. 
Aan andere gedragingen, zoals sociaal gedrag, worden minder 

Een voerbal met brokjes kan gebruikt worden in grotere ruimtes, uren besteed, maar deze zijn zeker niet minder belangrijk. 
maar de meeste stallen zijn nauwelijks groot genoeg voor een Verder hebben paarden geen dag- en nachtritme zoals wij dat 
paard om in te draaien zonder zijn hals te moeten buigen. Een kennen; ze slapen overdag net zoveel als overdag. 
paard gaat dan met zijn hoofd laag achter de bal aan, steeds 

Als je een paard de mogelijkheid ontneemt om een aanzienlijk draaiend in een geforceerde houding. Dit is eenzijdig belastend 
deel van zijn dag met eetgedrag bezig te zijn, dan neemt de kans voor benen, rug en hals. Sommige paarden raken gefrustreerd, 
op verveling en stalondeugden flink toe. Op stal wordt omdat ze het voer in de bal ruiken, maar er niet (goed) bij kunnen. 
tegelijkertijd ook de bewegingsvrijheid beperkt en vaak is er 
geen sociaal gedrag mogelijk. Verder bevat een stalrantsoen 

Een liksteen doet meestal dienst als bron van natrium en enkele vaak te weinig ruwvoer (lees: te weinig vezels), waardoor een 
andere mineralen, waarmee een paard zelf in zijn behoefte kan paard met een hongergevoel 
voorzien. Lick-its en andere 'lekkere speeltjes' bestaan meestal staat. Daaraan verandert een 
voor minstens 95 procent uit pure suiker. Ze zijn mierzoet, portie krachtvoer niets! Dit alles 
vandaar ook dat veel paarden ze zo lekker vinden. Voor paarden zorgt ervoor dat stalondeugden 
met gezondheidsproblemen waarbij veel suiker ongewenst is, bij opgestalde paarden erg veel 
zijn zulke stenen ongeschikt. Voor alle andere paarden zijn lick-its voorkomen. 
wel geschikt, maar onnodig; het is beter om op andere manieren Aangezien eten een van de 
verveling te voorkomen.   belangrijkste tijdsbestedingen is, 

kun je met voeding de kans op 
Met dank aan Horze voor beeldmateriaal: www.horze.nl 
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kun je met voeding de kans op 
Met dank aan Horze voor beeldmateriaal: www.horze.nl 
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te vermijden (…), omdat de bezwaren overduidelijk te groot waren.

Een Duitse ruiter nam in 1907 een andere route Boekarest-Rome, 
een afstand van maar liefst 2250 km. Deze Meneer Krause had 23 
dagen nodig om in Rome te arriveren. In 1921 vond er nog een 
memorabele rit plaats. Voor die dagen lijkt het een korte tocht van 
'slechts' 386 km. Echter van de 19 deelnemers haalden minder dan 
de helft, slechts zeven paarden de eindstreep. Het traject begaf zich 
blijkbaar over zwaar terrein van Spa naar Oostende. De flinke uitval 
was vermoedelijk vooral te wijten aan de slechte conditie van de 
paarden, aldus de mening van een deelnemer die wèl de eindstreep 
haalde. De ervaren Jhr. Godin de Beauford nam deel aan een andere 
korte rit van Brussel naar Oostende, maar 132 km. Wat zich daar 
afspeelde is niet bekend, want het eindresultaat is op zijn minst 
extreem te noemen. Aangezien van de 61 deelnemers, maar liefst 16 
paarden deze tocht niet overleefden. Godin de Beauford kwam hier 
als 6e over de finish.

Tot slot nog een indrukwekkend verhaal van Nederlandse bodem 
uit 1935. Bij de oudere fokkers van het AVS zeker niet een 
onbekend verhaal. De schimmel Akal was op 12 juli 1935 zeven 
jaar oud toen hij met een ruiter van 98 kg, 60 km in galop aflegde 
in een hittegolf. Deze rit werd overigens wel gecontroleerd door een 
veterinair. Bij de eerste etappe van 33 km in galop bedroeg zijn 

temperatuur 39.2 graden. Na alleen te zijn 
afgesponsd vertrok Akal voor de tweede etappe 
van 12 km, waar zijn temperatuur gedaald was 
naar 38.6, vermoedelijk door een opgekomen 
briesje. De laatste etappe bedroeg 15 km. 
De totaaltijd inclusief rust was 3 uur en 42 
minuten. Bij de finish bleek zijn temperatuur 
hetzelfde te zijn als bij de start. 
Deze hengst was in 1928 gefokt door de 
Engelse fokker C.W. Hough en verkocht aan 
T.H. Barlagen uit Reiderwolderpolder,  één 
van de Nederlandse fokkers van het eerste uur. 
Akal werd bij De Nederlandsche Arabierenclub 
geregistreerd onder nummer A8. Akal was een 
Obayan Sherrak, v.Shelook m.Almas (v.Nuri 
Pasha).

*Bronvermelding: Archief Claudia Dijkstra, 
Henk Bouwman, Les Chevaux de Napoléon 

P. Osché, Museum Nederlandse Cavalerie

De mooie sport van het rijden van lange afstanden of wel Endurance was eeuwenlang niet zo 
zeer een sport maar een –vaak gedwongen- noodzaak. 
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Door Claudia Dijkstra Deze hengst was al in 1797 buit gemaakt in Egypte (zie prent Victor 

Adam).
Marengo begeleidde zijn baas onder meer op de rampzalige tocht De langere afstanden die nu in wedstrijdverband worden gereden 
naar Rusland. En uiteindelijk jaren later bij de Slag van Waterloo waren toen heel gewoon. Immers paarden waren het enige 
(1815), waar hij werd buitgemaakt door de Britten. Zijn skelet transportmiddel. Naast het noodzakelijke vervoer van mensen of 
wordt sinds die tijd tentoongesteld in het Legermuseum te London. goederen van A naar B of het bezorgen van de post met vaak zeer 
Minstens zo beroemd was de hengst Le Vizir. Deze werd eveneens snelle postkoetsen werd vooral veel gebruik gemaakt van paarden 
buitgemaakt door de Britten, waar hij 'professioneel' werd opgezet voor het leger. Het verplaatsen van zowel goederen als 
en vervolgens in een kist teruggestuurd naar Frankrijk, waar hij manschappen. Deze soldaten te paard heten cavaleristen.
door de boze Fransen in het magazijn van het Louvre werd Beroemd en 
geparkeerd. Het heeft uiteindelijk vele jaren geduurd voordat hij berucht was 
werd uitgepakt, maar ook hij staat inmiddels in een vitrine in een natuurlijk Gene-
museum in Parijs.raal Napoléon 
Het duurde nog lang voordat er een einde kwam aan het gebruik Bonaparte die op 
van paarden in het leger. Eenheden cavalerie werden nog tot laat in zijn veldtochten 
de 19de eeuw toegepast. Eén van de laatste veldslagen waarbij jarenlang duizen-
paarden intensief werden ingezet was tijdens de Frans-Duitse den en duizenden 
oorlog in 1870. Echter door de verbetering van het geschut raakte kilometers aflegde 
de cavalerie steeds meer buiten gebruik.en daarbij ook nog 

eens vele honder-
den, vermoedelijk Omdat het afleggen van enorme afstanden in die dagen heel 
duizenden paar- normaal was, werd er over deze prestaties zelden iets vastgelegd. 
den versleet op zijn Het is dan ook moeilijk te achterhalen met wat voor snelheden 
oorlogszuchtige paarden zich verplaatsten. Daarnaast zijn ook de omstandigheden, 
tochten. Persoon- zoals de kwaliteit van de wegen niet te vergelijken met nu, hetzelfde 
lijk versleet hij al geldt voor de conditie van de paarden.
19 paarden, Het maken van gedetailleerde aantekeningen gebeurde zover we 

waaronder een groot aantal Arabische Volbloedpaarden, waar hij weten dan ook niet eerder dan in het laatste deel van de 19de eeuw:
een voorkeur voor had. Zoals de gegevens over een tocht uit 1874, van Berlijn naar Parijs, 
Een grote favoriet van hem was onder meer de schimmel Marengo. 1515 km. Het betrof hier een individuele rit waar een zekere 

Hongaarse Luitenant genaamd Graaf van Zubowitz 15 dagen over 
deed.

Acht jaar later reed de Nederlandse Jhr. J.W. Godin de Beauford (zie 
afbeelding) van Amsterdam in 10 dagen tijd naar Wenen en legde 
daarmee 1224 km. af. Het favoriete paard van de Beaufort werd 
later begraven op zijn landgoed Kasteel Maarsbergen. 

Wat in 1892 zeker nog gold als gewone afstand was een rit van 600 
km. van Berlijn naar Wenen. Dit keer ging het om een militaire 
competitie. Winnaar: de Oostenrijker Graf von Starhemberg, 
(afbeelding) hij reed deze afstand in 71 uur en 27 minuten, een 
gemiddelde van ruim 8 km per uur, niet slecht voor 600 km. Er 
namen maar liefst 217 paarden deel, waarvan in ieder geval 54 
paarden de finish niet haalden, waarvan ook nog eens 30 het niet 
overleefden. Veterinaire controles probeerde men in die dagen juist 

Rittmeister Wilhelm Graf von Starhemberg op Athos, winnaar
afstandsrit Wenen - Berlijn 1892

Het was een uitdaging van Godin de 
Beauford zijn paard en zichzelf in goede 
conditie aan het eindpunt te brengen van 
een zeer lange afstandsrit.
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Helaas wordt ook binnen het AVS  steeds meer merkbaar dat de Hiervoor heeft het bestuur de volgende 
economische malaise ook invloed heeft op de paardensector. richtlijnen vastgesteld:
Dit jaar zijn er een behoorlijk aantal minder veulens geregistreerd. 1. Aankondigingen van externe 
Ook de opbrengsten voor de importen en registraties zijn behoorlijk evenementen en advertenties (t.b.v. 
afgenomen. Hierdoor lopen ook de inkomsten voor het stamboek shows, open dagen, paarden te koop, 
achteruit. hengsten  ter dekking, presentaties, etc. ) 
Dit betekent dat het bestuur heeft moeten besluiten om een aantal kunnen via de AVS Digitale Nieuwsbrief 
forse bezuinigingen door  te voeren. De eerst maatregel heeft worden verstuurd tegen tarief van € 50,- 
betrekking op het AVS Magazine. Volgend jaar  zullen er in plaats per verzending. Als voorwaarde voor 
van zes, maar vier edities zijn. deze aankondigingen en advertenties 

geldt dat de opdrachtgever maximaal 
één opgemaakte advertentie of Planning AVS Magazine 2012:
aankondiging ter grootte van een 1 2 3 4
A4 pagina mag aanleveren per Deadline insturen 
verzending. Deze pagina wordt 

artikelen Wo 22-02 Wo 30-05 Wo 15-08 Wo 21 11 als 600 x 850 pixel fotobestand 
Op de post Wo 21-03 Wo 27-06 Wo 12-09 Wo 19-12 geplaatst met een link naar een 

pdf van het origineel.
Een gevolg van het minder vaak uitkomen van het AVS Magazine 
kan zijn weerslag hebben op de actualiteit, zeker als de deadline 

2. Verslagen van evene-ongunstig valt voor een evenement. Gelukkig bieden de huidige 
menten kunnen aangeleverd media technieken uitkomst. Met de gratis digitale nieuwsbrief 
worden voor gratis verzending kunnen wij iedereen in het bezit van een email adres op de hoogte 
via de  AVS Digitale Nieuwsbrief. houden van alle belangrijke evenementen, maar ook informatieve 
Deze verslagen moeten per artikel zaken.  
betrekking hebben op één 

Leden kunnen ontvangst van de Digitale Nieuwsbrief aanzetten evenement en mogen geen 
via het ledengedeelte van de AVS website. Donateurs en andere advertenties bevatten, mogen 
geïnteresseerden kunnen een email sturen naar het stamboek- wel geschreven zijn vanuit de optiek 
kantoor en kunnen zo ook in de mailinglist opgenomen worden. van één specifieke eigenaar, 
De Digitale Nieuwsbrief kan tegen betaling ook voor advertentie paardenhouderij of trainingstal, om
doeleinden worden gebruikt. Hiervoor is op de jl. BALV een tarief hun belevingen, vorderingen 
vastgesteld van € 50,- per mailing. Dit t.b.v. bijvoorbeeld de en successen met anderen te delen, 
promotie van paarden of het aankondigen van een evenement wat maar mogen geen kwetsende of 
niet wordt georganiseerd onder de vlag van het AVS. Ook kunnen schadelijke opmerkingen jegens 
verslagen van evenementen met foto’s geplaatst worden. derden bevatten. 

Mijn naam is Laura Smit en ik ben vierdejaars student diergenees- De digitale enquête is online te vinden onder de volgende link:
kunde aan de Universiteit Utrecht. Op dit moment ben ik bezig http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=88622
met onderzoek naar het vóórkomen van Cerebellaire Abiotrofie De enquêtes kunnen worden ingevuld tot en met 31 januari 2012 en 
(CA) bij Arabische Volbloedpaarden in verschillende Europese worden volledig anoniem verwerkt. Ik hoop van harte dat u mee wilt 
landen. werken aan mijn onderzoek door de enquête in te vullen. Bij vragen 
Het doel van dit artikel is inzicht te krijgen in de mate waarin of onduidelijkheden kunt u altijd contact met mij opnemen.
dierenartsen en eigenaren met deze ziekte te maken krijgen. Sinds Ik wil u bij voorbaat hartelijk danken voor de moeite!
de ontwikkeling van een genetische test in 2010 is zowel het 
ontdekken van dragers van deze ziekte, als het bevestigen van lijders 

Laura Smit, e-mail: l.i.smit@students.uu.nlaan de ziekte namelijk veel gemakkelijker geworden. Hierdoor is er 
Tel. nr.: 06-13659172veel aandacht gekomen voor CA onder fokkers en stamboeken van 

het Arabisch Volbloedpaard wereldwijd.
Om een goed inzicht te krijgen in het vóórkomen van deze ziekte in Red: Laura Smit heeft jarenlang gewerkt met de paarden van 
de praktijk, is mijn doel zoveel mogelijk eigenaren van Arabische de familie Bakker en is een groot liefhebber van het Arabisch Volbloedpaard. 
volbloedpaarden bereid te vinden een digitale enquête in te vullen. Wij hopen dat u allen zoveel mogelijk de enquete invult. De resultaten zullen 
Deze bevat een aantal vragen over uw ervaring(en) met CA. in een later stadium in het AVS Magazine worden gepubliceerd. 
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ENQUETECA 

Gevraagd: invullen enquête voor onderzoek naar Cerebellaire Abiotrofie

Na het NK stond er in 2011 nog één wedstrijd op de DAWRA-kalender: de Fall Show op 30 
oktober. Hiervoor werden we gastvrij ontvangen door Roy Willemse op de Forest Mountain 
Ranch in Woudenberg. Het werd een gezellige wedstrijd mede door de keuze om van alle 
onderdelen de verschillende klasses achter elkaar te laten rijden. Zo konden alle deelnemers  
elkaar zien rijden en aanmoedigen. 

DAWRA FALL SHOW    NIEUWS: & NK

M
Foto’s Josefien Spoelder een net Horsemanship parcours. Dik tevreden! En een blauw lint 

erbij.Na alle onderdelen heb ik Shadan afgezadeld en lekker 
verwend met zijn favo snoepjes. Shadan stond net goed en wel op de Marja Nauta, die me Shadan Bestgaande combinatie Beginners 
trailer toen ik te horen kreeg dat we nog niet weg mochten gaan werd, deelt hieronder haar ervaringen. De complete uitslagenlijst 
omdat we een extra prijs hadden gewonnen. Apetrots heb ik hem staat op www.dawra.nl 
toch weer van de trailer gehaald om de prijs in ontvangst te nemen. Marja: In alle vroegte vertrokken we naar Woudenberg… Een dag 
Het is tenslotte ook zijn prijs welke hij dik verdiend had! van te voren de auto al ingepakt en de trailer “reis” klaar gemaakt. Ik 

denk wel eens als ik om 6 uur bij de stal kom .. Wat moet hij wel niet 
Linda Kranendonk debuteert en wint DAWRA NK titel Reining!den-ken? Wij kunnen ons 

op de reis en de vroege Tijdens het NK Westernriding dat in september voor het eerst in de 
wekker voorbereiden. En Uithof in Den Haag werd gehouden stond ook het DAWRA NK 
hij wordt uit zijn slaap zo Reining op het programma. Nog maar net lid van de DAWRA 
op de trailer gezet en stootte Linda Kranendonk met Korinto Nancy Groeneboom van 
vervolgens een lange reis… de reining-troon.
Tja, volgens mij vindt hij Linda traint met Korinto, een ruin uit 1998, bij Western Training 
het wel best zolang zijn 11J en sprak vorig jaar met haar trainer over mogelijke deelname 
hooinetje maar goed aan het NK. Besloten werd toe te werken naar deelname aan het 
gevuld is met rijk geurend onderdeel Reining. Maanden van hard trainen vol bloed, zweet en 
hooi.  Tegen kwart over 9 tranen volgden. Telkens ging het een beetje beter. Naarmate de 
kwamen we aan op  het datum van het NK dichterbij kwam namen de zenuwen toe met als 
terrein van Forest gevolge enkele slapeloze nachten. Maar positieve stress leidt ook tot 
Mountain Ranch. Na het grotere prestaties, zo blijkt maar weer! Linda was onder indruk van 
inschrijven zijn we de locatie in Den Haag. De accommodatie was riant en dat maakte 
begonnen met het ook dat de loopafstanden groot waren. Gelukkig waren haar groom 
opzadelen. Alles verliep tot en trainer er om haar praktisch, mentaal en rijtechnisch te onder-
nu toe nog lekker rustig. steunen. Dinsdag 13 september werd het DAWRA NK verreden. 
We hadden beiden nog het Hierin nam Linda het op tegen routinier Nancy Groeneboom die 
gevoel dat we de zenuwen met twee paarden in de arena verscheen: de merries Basciz Nirvana 
de baas waren. Nadat we en Bas Almost June. Beide amazones lieten goede proeven zien, 
hadden opgezadeld en maar Linda scoorde meer punten en kaapte na vier jaar het 
Shadan zijn visitekaartje als kampioenschap in deze klasse van Nancy.
Arabier had afgegeven Tijdens het WRAN NK dat in dezelfde week verreden werd lieten 
konden we losrijden in de beide dames nog eens zien dat de reining niet is voorbehouden aan 
buitenbak.  de Quarters met hun turbodijen. Linda scoorde met Korinto in de 

Ons eerste onderdeel was de trail Walk & Jog… en deze ging, finale L2 Rookie met Korinto een zilveren medaille met slechts een 
ondanks een stukje mikado met de balkjes, voor mijn gevoel verder half punt verschil met de nummer 1. Dat belooft veel moois voor de 
fijn en werd ook beloond met een eerste plaats. Nadat de Open toekomst! Nancy behaalde in de finale L2 Senior met Basciz 
klasse was gestart begon de trail Beginners. Leuk trail parcours! Nirvana een keurige tiende plaats. Kortom, prachtige resultaten 
Deze ging zo fijn dat ik mijn blijheid niet meer onder controle had voor onze veelzijdige Arabische Volbloeden.
nadat we hadden af gegroet. We hadden echt samen het parcours 
afgelegd. En dat werd beloond met een blauw lintje. 
Daarna kwam de  Pleasure Walk & Jog. Ik had zelf hier niet echt 
teveel van verwacht, aangezien Shadan een week daarvoor was 
behandeld door de osteopaat en ik niet echt heb kunnen trainen die 
week daarna. Toch liep hij braaf zijn rondjes en we werden nog 
tweede. Vervolgens kwam de Pleasure Beginners. Nadat we aan 
moesten galopperen liet Shadan even merken er wel een beetje 
flauw van te zijn. Tenslotte had hij voor zijn gevoel toch al goed 
gepresteerd? Een beste bok tijdens het aanspringen was het 
gevolg…tja, het blijven dieren waar je mee werkt. 
Tot slot het onderdeel Horsemanship Beginners. Ik moest als eerste 
aan start en Shadan kon zich na de Pleasure weer herpakken en liep 

Marja Nauta en Shadan

Linda Kranendonk en Korinto
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afgenomen. Hierdoor lopen ook de inkomsten voor het stamboek shows, open dagen, paarden te koop, 
achteruit. hengsten  ter dekking, presentaties, etc. ) 
Dit betekent dat het bestuur heeft moeten besluiten om een aantal kunnen via de AVS Digitale Nieuwsbrief 
forse bezuinigingen door  te voeren. De eerst maatregel heeft worden verstuurd tegen tarief van € 50,- 
betrekking op het AVS Magazine. Volgend jaar  zullen er in plaats per verzending. Als voorwaarde voor 
van zes, maar vier edities zijn. deze aankondigingen en advertenties 
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2. Verslagen van evene-ongunstig valt voor een evenement. Gelukkig bieden de huidige 
menten kunnen aangeleverd media technieken uitkomst. Met de gratis digitale nieuwsbrief 
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via de  AVS Digitale Nieuwsbrief. houden van alle belangrijke evenementen, maar ook informatieve 
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betrekking hebben op één 

Leden kunnen ontvangst van de Digitale Nieuwsbrief aanzetten evenement en mogen geen 
via het ledengedeelte van de AVS website. Donateurs en andere advertenties bevatten, mogen 
geïnteresseerden kunnen een email sturen naar het stamboek- wel geschreven zijn vanuit de optiek 
kantoor en kunnen zo ook in de mailinglist opgenomen worden. van één specifieke eigenaar, 
De Digitale Nieuwsbrief kan tegen betaling ook voor advertentie paardenhouderij of trainingstal, om
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Helaas wordt ook binnen het AVS  steeds meer merkbaar dat de Hiervoor heeft het bestuur de volgende 
economische malaise ook invloed heeft op de paardensector. richtlijnen vastgesteld:
Dit jaar zijn er een behoorlijk aantal minder veulens geregistreerd. 1. Aankondigingen van externe 
Ook de opbrengsten voor de importen en registraties zijn behoorlijk evenementen en advertenties (t.b.v. 
afgenomen. Hierdoor lopen ook de inkomsten voor het stamboek shows, open dagen, paarden te koop, 
achteruit. hengsten  ter dekking, presentaties, etc. ) 
Dit betekent dat het bestuur heeft moeten besluiten om een aantal kunnen via de AVS Digitale Nieuwsbrief 
forse bezuinigingen door  te voeren. De eerst maatregel heeft worden verstuurd tegen tarief van € 50,- 
betrekking op het AVS Magazine. Volgend jaar  zullen er in plaats per verzending. Als voorwaarde voor 
van zes, maar vier edities zijn. deze aankondigingen en advertenties 

geldt dat de opdrachtgever maximaal 
één opgemaakte advertentie of Planning AVS Magazine 2012:
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Een gevolg van het minder vaak uitkomen van het AVS Magazine 
kan zijn weerslag hebben op de actualiteit, zeker als de deadline 

2. Verslagen van evene-ongunstig valt voor een evenement. Gelukkig bieden de huidige 
menten kunnen aangeleverd media technieken uitkomst. Met de gratis digitale nieuwsbrief 
worden voor gratis verzending kunnen wij iedereen in het bezit van een email adres op de hoogte 
via de  AVS Digitale Nieuwsbrief. houden van alle belangrijke evenementen, maar ook informatieve 
Deze verslagen moeten per artikel zaken.  
betrekking hebben op één 

Leden kunnen ontvangst van de Digitale Nieuwsbrief aanzetten evenement en mogen geen 
via het ledengedeelte van de AVS website. Donateurs en andere advertenties bevatten, mogen 
geïnteresseerden kunnen een email sturen naar het stamboek- wel geschreven zijn vanuit de optiek 
kantoor en kunnen zo ook in de mailinglist opgenomen worden. van één specifieke eigenaar, 
De Digitale Nieuwsbrief kan tegen betaling ook voor advertentie paardenhouderij of trainingstal, om
doeleinden worden gebruikt. Hiervoor is op de jl. BALV een tarief hun belevingen, vorderingen 
vastgesteld van € 50,- per mailing. Dit t.b.v. bijvoorbeeld de en successen met anderen te delen, 
promotie van paarden of het aankondigen van een evenement wat maar mogen geen kwetsende of 
niet wordt georganiseerd onder de vlag van het AVS. Ook kunnen schadelijke opmerkingen jegens 
verslagen van evenementen met foto’s geplaatst worden. derden bevatten. 

Mijn naam is Laura Smit en ik ben vierdejaars student diergenees- De digitale enquête is online te vinden onder de volgende link:
kunde aan de Universiteit Utrecht. Op dit moment ben ik bezig http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=88622
met onderzoek naar het vóórkomen van Cerebellaire Abiotrofie De enquêtes kunnen worden ingevuld tot en met 31 januari 2012 en 
(CA) bij Arabische Volbloedpaarden in verschillende Europese worden volledig anoniem verwerkt. Ik hoop van harte dat u mee wilt 
landen. werken aan mijn onderzoek door de enquête in te vullen. Bij vragen 
Het doel van dit artikel is inzicht te krijgen in de mate waarin of onduidelijkheden kunt u altijd contact met mij opnemen.
dierenartsen en eigenaren met deze ziekte te maken krijgen. Sinds Ik wil u bij voorbaat hartelijk danken voor de moeite!
de ontwikkeling van een genetische test in 2010 is zowel het 
ontdekken van dragers van deze ziekte, als het bevestigen van lijders 

Laura Smit, e-mail: l.i.smit@students.uu.nlaan de ziekte namelijk veel gemakkelijker geworden. Hierdoor is er 
Tel. nr.: 06-13659172veel aandacht gekomen voor CA onder fokkers en stamboeken van 

het Arabisch Volbloedpaard wereldwijd.
Om een goed inzicht te krijgen in het vóórkomen van deze ziekte in Red: Laura Smit heeft jarenlang gewerkt met de paarden van 
de praktijk, is mijn doel zoveel mogelijk eigenaren van Arabische de familie Bakker en is een groot liefhebber van het Arabisch Volbloedpaard. 
volbloedpaarden bereid te vinden een digitale enquête in te vullen. Wij hopen dat u allen zoveel mogelijk de enquete invult. De resultaten zullen 
Deze bevat een aantal vragen over uw ervaring(en) met CA. in een later stadium in het AVS Magazine worden gepubliceerd. 
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Gevraagd: invullen enquête voor onderzoek naar Cerebellaire Abiotrofie

Na het NK stond er in 2011 nog één wedstrijd op de DAWRA-kalender: de Fall Show op 30 
oktober. Hiervoor werden we gastvrij ontvangen door Roy Willemse op de Forest Mountain 
Ranch in Woudenberg. Het werd een gezellige wedstrijd mede door de keuze om van alle 
onderdelen de verschillende klasses achter elkaar te laten rijden. Zo konden alle deelnemers  
elkaar zien rijden en aanmoedigen. 

DAWRA FALL SHOW    NIEUWS: & NK

M
Foto’s Josefien Spoelder een net Horsemanship parcours. Dik tevreden! En een blauw lint 

erbij.Na alle onderdelen heb ik Shadan afgezadeld en lekker 
verwend met zijn favo snoepjes. Shadan stond net goed en wel op de Marja Nauta, die me Shadan Bestgaande combinatie Beginners 
trailer toen ik te horen kreeg dat we nog niet weg mochten gaan werd, deelt hieronder haar ervaringen. De complete uitslagenlijst 
omdat we een extra prijs hadden gewonnen. Apetrots heb ik hem staat op www.dawra.nl 
toch weer van de trailer gehaald om de prijs in ontvangst te nemen. Marja: In alle vroegte vertrokken we naar Woudenberg… Een dag 
Het is tenslotte ook zijn prijs welke hij dik verdiend had! van te voren de auto al ingepakt en de trailer “reis” klaar gemaakt. Ik 

denk wel eens als ik om 6 uur bij de stal kom .. Wat moet hij wel niet 
Linda Kranendonk debuteert en wint DAWRA NK titel Reining!den-ken? Wij kunnen ons 

op de reis en de vroege Tijdens het NK Westernriding dat in september voor het eerst in de 
wekker voorbereiden. En Uithof in Den Haag werd gehouden stond ook het DAWRA NK 
hij wordt uit zijn slaap zo Reining op het programma. Nog maar net lid van de DAWRA 
op de trailer gezet en stootte Linda Kranendonk met Korinto Nancy Groeneboom van 
vervolgens een lange reis… de reining-troon.
Tja, volgens mij vindt hij Linda traint met Korinto, een ruin uit 1998, bij Western Training 
het wel best zolang zijn 11J en sprak vorig jaar met haar trainer over mogelijke deelname 
hooinetje maar goed aan het NK. Besloten werd toe te werken naar deelname aan het 
gevuld is met rijk geurend onderdeel Reining. Maanden van hard trainen vol bloed, zweet en 
hooi.  Tegen kwart over 9 tranen volgden. Telkens ging het een beetje beter. Naarmate de 
kwamen we aan op  het datum van het NK dichterbij kwam namen de zenuwen toe met als 
terrein van Forest gevolge enkele slapeloze nachten. Maar positieve stress leidt ook tot 
Mountain Ranch. Na het grotere prestaties, zo blijkt maar weer! Linda was onder indruk van 
inschrijven zijn we de locatie in Den Haag. De accommodatie was riant en dat maakte 
begonnen met het ook dat de loopafstanden groot waren. Gelukkig waren haar groom 
opzadelen. Alles verliep tot en trainer er om haar praktisch, mentaal en rijtechnisch te onder-
nu toe nog lekker rustig. steunen. Dinsdag 13 september werd het DAWRA NK verreden. 
We hadden beiden nog het Hierin nam Linda het op tegen routinier Nancy Groeneboom die 
gevoel dat we de zenuwen met twee paarden in de arena verscheen: de merries Basciz Nirvana 
de baas waren. Nadat we en Bas Almost June. Beide amazones lieten goede proeven zien, 
hadden opgezadeld en maar Linda scoorde meer punten en kaapte na vier jaar het 
Shadan zijn visitekaartje als kampioenschap in deze klasse van Nancy.
Arabier had afgegeven Tijdens het WRAN NK dat in dezelfde week verreden werd lieten 
konden we losrijden in de beide dames nog eens zien dat de reining niet is voorbehouden aan 
buitenbak.  de Quarters met hun turbodijen. Linda scoorde met Korinto in de 

Ons eerste onderdeel was de trail Walk & Jog… en deze ging, finale L2 Rookie met Korinto een zilveren medaille met slechts een 
ondanks een stukje mikado met de balkjes, voor mijn gevoel verder half punt verschil met de nummer 1. Dat belooft veel moois voor de 
fijn en werd ook beloond met een eerste plaats. Nadat de Open toekomst! Nancy behaalde in de finale L2 Senior met Basciz 
klasse was gestart begon de trail Beginners. Leuk trail parcours! Nirvana een keurige tiende plaats. Kortom, prachtige resultaten 
Deze ging zo fijn dat ik mijn blijheid niet meer onder controle had voor onze veelzijdige Arabische Volbloeden.
nadat we hadden af gegroet. We hadden echt samen het parcours 
afgelegd. En dat werd beloond met een blauw lintje. 
Daarna kwam de  Pleasure Walk & Jog. Ik had zelf hier niet echt 
teveel van verwacht, aangezien Shadan een week daarvoor was 
behandeld door de osteopaat en ik niet echt heb kunnen trainen die 
week daarna. Toch liep hij braaf zijn rondjes en we werden nog 
tweede. Vervolgens kwam de Pleasure Beginners. Nadat we aan 
moesten galopperen liet Shadan even merken er wel een beetje 
flauw van te zijn. Tenslotte had hij voor zijn gevoel toch al goed 
gepresteerd? Een beste bok tijdens het aanspringen was het 
gevolg…tja, het blijven dieren waar je mee werkt. 
Tot slot het onderdeel Horsemanship Beginners. Ik moest als eerste 
aan start en Shadan kon zich na de Pleasure weer herpakken en liep 

Marja Nauta en Shadan

Linda Kranendonk en Korinto

Helaas wordt ook binnen het AVS  steeds meer merkbaar dat de Hiervoor heeft het bestuur de volgende 
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achteruit. hengsten  ter dekking, presentaties, etc. ) 
Dit betekent dat het bestuur heeft moeten besluiten om een aantal kunnen via de AVS Digitale Nieuwsbrief 
forse bezuinigingen door  te voeren. De eerst maatregel heeft worden verstuurd tegen tarief van € 50,- 
betrekking op het AVS Magazine. Volgend jaar  zullen er in plaats per verzending. Als voorwaarde voor 
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menten kunnen aangeleverd media technieken uitkomst. Met de gratis digitale nieuwsbrief 
worden voor gratis verzending kunnen wij iedereen in het bezit van een email adres op de hoogte 
via de  AVS Digitale Nieuwsbrief. houden van alle belangrijke evenementen, maar ook informatieve 
Deze verslagen moeten per artikel zaken.  
betrekking hebben op één 

Leden kunnen ontvangst van de Digitale Nieuwsbrief aanzetten evenement en mogen geen 
via het ledengedeelte van de AVS website. Donateurs en andere advertenties bevatten, mogen 
geïnteresseerden kunnen een email sturen naar het stamboek- wel geschreven zijn vanuit de optiek 
kantoor en kunnen zo ook in de mailinglist opgenomen worden. van één specifieke eigenaar, 
De Digitale Nieuwsbrief kan tegen betaling ook voor advertentie paardenhouderij of trainingstal, om
doeleinden worden gebruikt. Hiervoor is op de jl. BALV een tarief hun belevingen, vorderingen 
vastgesteld van € 50,- per mailing. Dit t.b.v. bijvoorbeeld de en successen met anderen te delen, 
promotie van paarden of het aankondigen van een evenement wat maar mogen geen kwetsende of 
niet wordt georganiseerd onder de vlag van het AVS. Ook kunnen schadelijke opmerkingen jegens 
verslagen van evenementen met foto’s geplaatst worden. derden bevatten. 
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Het WAHO Semen Collection and Insemination Report formulier is formeel bevestigd door WAHO als zijnde een vrijheid van keuze 
komen te vervallen. Dit formulier werd al door veel landen niet van ieder nationaal stamboek. WAHO heeft statutair geen
gebruikt vanwege het feit dat veel landen al een eigen nationaal juristrictie over de interne voorwaarden en procedures van de 
formulier hanteert of er zijn geen nationale vereisten voor het individuele stamboeken. Wel is afgesproken dat paarden niet 
gebruik van zo een formulier. Het gebruik van formulier is geweigerd mogen worden voor registratie op basis van de uitslag 
derhalve met ingang van heden optioneel geworden. Oude, van een mutatietest, noch mag een testuitslag in het paspoort, op 
reeds ingevulde formulieren worden nog steeds geaccepteerd en er het registratiepapier of in het stamboekregister worden vermeld. 
zal in de toekomst worden gewerkt aan een universele dekbon die De registratievoorwaarden zijn ook hierop aangepast ter
kan werken als aanvullend, indien de informatie op de nationale verduidelijking en conformatie aan de definitie van een Arabisch 
dekbon onvoldoende zou zijn. Vooralsnog zijn de dekbonnen van Volbloedpaard. Deze luidt nu:
het AVS van voldoende informatie voorzien om registratie in alle "It is a mandatory WAHO rule that a horse entered in a studbook 
andere WAHO landen geaccepteerd te worden als voldoende. or register for purebred Arabian horses fully accepted by WAHO, 

must be acceptable to the Registration Authorities of all WAHO
Tot op heden kende de WAHO een procedure genaamd “Horses Members and must not be rejected on a pedigree basis, nor on the 
in transit”, waarbij paarden voor sport, show of fokkerij voor een basis of genetic disorder test results, nor on the basis of 
langere periode verblijven in een ander land dan waar zij phenotype.”
geregistreerd staan. Ten behoeve van zo een langer verblijf werd 
een tijdelijk export gedaan van het paard en moesten stamboeken Als laatste is er besloten dat paarden die aantoonbaar voort zijn 
verplicht paarden importeren indien deze periode de zes maanden gekomen uit In Vitro Fertilisatie of uit eicellen die zijn geoogst van 
te boven ging. In de praktijk wordt dit nooit gedaan omdat het overleden merries, niet in aanmerking komen voor registratie. Dit 
niet te handhaven is. Derhalve is deze gehele “In transit” regeling verbod was eerst door de secretarissenvergadering afgeraden, maar 
komen te vervallen. Sport‐ en Showpaarden kunnen vrij reizen op is toch opnieuw in stemming gebracht door de algemene 
een gezondheidscertificaat en een paspoort. Verplichte import ledenvergadering alwaar hierover nogmaals is gestemd en dit 
wordt alleen nog maar gedaan indien het een merrie betreft die alsnog is verboden.
geveulend heeft in een ander land of uiteraard op verzoek van de 
eigenaar. Voor de volledige (Engelstalige) notulen van deze vergadering 

verwijzen wij u naar www.avsweb.nl, nieuws.
Testen van genetische mutaties, of het nu vrijwillig of verplicht is, is Het AVS bestuur

WAHO CONFERENTIE QATAR

Dit is een samenvatting van de besluiten genomen door de WAHO secretarissen verga-
dering en de WAHO Algemene Ledenvergadering gehouden op,1 t/m 4 november 2011 in 
Doha. Het WAHO bestuur heeft op één na, alle aanbevelingen van de secretarissen-
vergadering overgenomen. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Helaas gebeurd het nog maar al te vaak, brand in paardenstallen. Gelukkig is er vaak alleen 
materiele schade. Maar toch komt het ook regelmatig voor dat er dieren gewond raken of 
zelfs overlijden. 
BRANDPREVENTIE IN DE STAL

AVS Magazine

Door Sandra Boogaard al te groot. Het is daarom altijd verstandig te zorgen voor een 
goedgekeurde brandhaspel.

Voorkomen is beter dan genezen, maar wat kun je nu concreet aan 
preventie doen? Evacuatie
Roken is uiteraard zeer gevaarlijk en daarom in de meeste paarden- Het is verstandig om na te denken over eventuele evacuatie; Bedenk 
stallen dan ook verboden. Toch realiseren veel mensen zich nog te waar je jouw paarden heen kunt brengen in het geval van brand. 
weinig hoe snel brand ontstaat en hoe snel een klein brandje Het kan verstandig zijn hier eens met de buren over te praten als je 
veranderd in een vuurzee. Bovendien kan de hoeveelheid rook die zelf niet voldoende ruimte hebt. Deel deze informatie met de 
vrij komt bij brand van hooi en stro kan erg verstikkend zijn en voor mensen die veel bij jouw op stal komen.
extra paniek zorgen. Een paar tips: Zorg dat de halsters van de paarden goed te vinden zijn, zodat je ze 

snel kunt pakken in geval van nood. Mocht er toch band uitbreken; - Brandbaar materiaal zou zich niet in een paardenstal 
denk in de eerste plaats aan je eigen veiligheid. Bel de brandweer zo moeten bevinden. Denk aan bijvoorbeeld thinner, terpentine en 
snel mogelijk, ook bij kleine brandjes. Enkele tips:verf.  Maar ook diesel en benzine zouden niet in een stal opgeslagen 

moeten zijn. - Bel de brandweer, (1-1-2) en de dierenarts. 
- Een snoerhaspel kan voor een kortsluiting zorgen en - Je eigen veiligheid staat voorop, ga geen paarden redden 
daardoor brand veroorzaken. Tijdens het werk is het verstandig deze als je leven daardoor in gevaar komt. 
altijd af te rollen en aan het einde van de dag uit het stopcontact - Breng paarden al dan niet geblindeerd met een jute zak 
halen. Ook is het verstandig de elektrische installatie regelmatig na over het hoofd een voor een aan het halster naar buiten. En zet ze zo 
te laten kijken. Draadjes die naar een lamp lopen kunnen bij ver mogelijk bij de brand vandaan. Dat kan in een weiland of 
veelvuldig gebruik doorbranden. Ook is het verstandig paddock. Veel paarden hebben de neiging om weer terug te lopen 
elektriciteitskabels goed af te dekken zodat zij niet kapot geknaagd naar de stal daarom heeft naar buiten jagen geen zin. 
kunnen worden door bijvoorbeeld ratten of muizen. - Paarden die toch in aanraking met het vuur gekomen zijn 
- Hooi is vaak een oorzaak van brand. Hooi dat te vochtig leg je natte dekens op om erger te voorkomen.
was bij het verpakken kan gaan broeien. Temperaturen kunnen in Bovenstaande tips zijn uiteraard niet afgestemd op iedere situatie. 
een hooibaal zo hoog oplopen dat de baal uit zichzelf gaat ont- Gelukkig is de plaatselijke brandweer over het algemeen altijd 
branden. Vertrouw je het niet? Maak de verdachte balen open zodat bereid tot het geven van adviezen. In sommige gevallen is het zelfs 
de hitte in de baal afneemt. Ook is het geen slecht idee een mogelijk met de brandweer een oefening te organiseren.
rookmelder boven de balen op te hangen. 
- Ook is verstandig geen hooi en stro op te slaan in de stal 
waar ook de paarden gehuisvest zijn. Op deze wijze lopen de 
paarden minder gevaar als het hooi toch vlam mocht vatten. Een 
afstand van vijf meter tussen de hooiopslag en de stal is al 
voldoende. Wordt het hooi en stro op zolder opgeslagen zorg dan 
voor brandwerende platen tegen het plafond. Vergeet het luik niet 
ook te voorzien van de brandwerende platen en houd het dicht als 
het niet gebruikt word. 
- Wat niet iedereen zich realiseert is dat spinnenwebben 
enorm brandversnellend zijn, waardoor ook (houten) plafonds zeer 
snel kunnen branden. Hang en sluitwerk moet makkelijk te openen 
zijn, ook als er paniek is. Met een kleine brandblusser kan je ten 
tijde van een brand niet altijd uit de voeten. Vaak is de brand direct 
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Het WAHO Semen Collection and Insemination Report formulier is formeel bevestigd door WAHO als zijnde een vrijheid van keuze 
komen te vervallen. Dit formulier werd al door veel landen niet van ieder nationaal stamboek. WAHO heeft statutair geen
gebruikt vanwege het feit dat veel landen al een eigen nationaal juristrictie over de interne voorwaarden en procedures van de 
formulier hanteert of er zijn geen nationale vereisten voor het individuele stamboeken. Wel is afgesproken dat paarden niet 
gebruik van zo een formulier. Het gebruik van formulier is geweigerd mogen worden voor registratie op basis van de uitslag 
derhalve met ingang van heden optioneel geworden. Oude, van een mutatietest, noch mag een testuitslag in het paspoort, op 
reeds ingevulde formulieren worden nog steeds geaccepteerd en er het registratiepapier of in het stamboekregister worden vermeld. 
zal in de toekomst worden gewerkt aan een universele dekbon die De registratievoorwaarden zijn ook hierop aangepast ter
kan werken als aanvullend, indien de informatie op de nationale verduidelijking en conformatie aan de definitie van een Arabisch 
dekbon onvoldoende zou zijn. Vooralsnog zijn de dekbonnen van Volbloedpaard. Deze luidt nu:
het AVS van voldoende informatie voorzien om registratie in alle "It is a mandatory WAHO rule that a horse entered in a studbook 
andere WAHO landen geaccepteerd te worden als voldoende. or register for purebred Arabian horses fully accepted by WAHO, 

must be acceptable to the Registration Authorities of all WAHO
Tot op heden kende de WAHO een procedure genaamd “Horses Members and must not be rejected on a pedigree basis, nor on the 
in transit”, waarbij paarden voor sport, show of fokkerij voor een basis of genetic disorder test results, nor on the basis of 
langere periode verblijven in een ander land dan waar zij phenotype.”
geregistreerd staan. Ten behoeve van zo een langer verblijf werd 
een tijdelijk export gedaan van het paard en moesten stamboeken Als laatste is er besloten dat paarden die aantoonbaar voort zijn 
verplicht paarden importeren indien deze periode de zes maanden gekomen uit In Vitro Fertilisatie of uit eicellen die zijn geoogst van 
te boven ging. In de praktijk wordt dit nooit gedaan omdat het overleden merries, niet in aanmerking komen voor registratie. Dit 
niet te handhaven is. Derhalve is deze gehele “In transit” regeling verbod was eerst door de secretarissenvergadering afgeraden, maar 
komen te vervallen. Sport‐ en Showpaarden kunnen vrij reizen op is toch opnieuw in stemming gebracht door de algemene 
een gezondheidscertificaat en een paspoort. Verplichte import ledenvergadering alwaar hierover nogmaals is gestemd en dit 
wordt alleen nog maar gedaan indien het een merrie betreft die alsnog is verboden.
geveulend heeft in een ander land of uiteraard op verzoek van de 
eigenaar. Voor de volledige (Engelstalige) notulen van deze vergadering 

verwijzen wij u naar www.avsweb.nl, nieuws.
Testen van genetische mutaties, of het nu vrijwillig of verplicht is, is Het AVS bestuur

WAHO CONFERENTIE QATAR

Dit is een samenvatting van de besluiten genomen door de WAHO secretarissen verga-
dering en de WAHO Algemene Ledenvergadering gehouden op,1 t/m 4 november 2011 in 
Doha. Het WAHO bestuur heeft op één na, alle aanbevelingen van de secretarissen-
vergadering overgenomen. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Helaas gebeurd het nog maar al te vaak, brand in paardenstallen. Gelukkig is er vaak alleen 
materiele schade. Maar toch komt het ook regelmatig voor dat er dieren gewond raken of 
zelfs overlijden. 
BRANDPREVENTIE IN DE STAL

AVS Magazine

Door Sandra Boogaard al te groot. Het is daarom altijd verstandig te zorgen voor een 
goedgekeurde brandhaspel.

Voorkomen is beter dan genezen, maar wat kun je nu concreet aan 
preventie doen? Evacuatie
Roken is uiteraard zeer gevaarlijk en daarom in de meeste paarden- Het is verstandig om na te denken over eventuele evacuatie; Bedenk 
stallen dan ook verboden. Toch realiseren veel mensen zich nog te waar je jouw paarden heen kunt brengen in het geval van brand. 
weinig hoe snel brand ontstaat en hoe snel een klein brandje Het kan verstandig zijn hier eens met de buren over te praten als je 
veranderd in een vuurzee. Bovendien kan de hoeveelheid rook die zelf niet voldoende ruimte hebt. Deel deze informatie met de 
vrij komt bij brand van hooi en stro kan erg verstikkend zijn en voor mensen die veel bij jouw op stal komen.
extra paniek zorgen. Een paar tips: Zorg dat de halsters van de paarden goed te vinden zijn, zodat je ze 

snel kunt pakken in geval van nood. Mocht er toch band uitbreken; - Brandbaar materiaal zou zich niet in een paardenstal 
denk in de eerste plaats aan je eigen veiligheid. Bel de brandweer zo moeten bevinden. Denk aan bijvoorbeeld thinner, terpentine en 
snel mogelijk, ook bij kleine brandjes. Enkele tips:verf.  Maar ook diesel en benzine zouden niet in een stal opgeslagen 

moeten zijn. - Bel de brandweer, (1-1-2) en de dierenarts. 
- Een snoerhaspel kan voor een kortsluiting zorgen en - Je eigen veiligheid staat voorop, ga geen paarden redden 
daardoor brand veroorzaken. Tijdens het werk is het verstandig deze als je leven daardoor in gevaar komt. 
altijd af te rollen en aan het einde van de dag uit het stopcontact - Breng paarden al dan niet geblindeerd met een jute zak 
halen. Ook is het verstandig de elektrische installatie regelmatig na over het hoofd een voor een aan het halster naar buiten. En zet ze zo 
te laten kijken. Draadjes die naar een lamp lopen kunnen bij ver mogelijk bij de brand vandaan. Dat kan in een weiland of 
veelvuldig gebruik doorbranden. Ook is het verstandig paddock. Veel paarden hebben de neiging om weer terug te lopen 
elektriciteitskabels goed af te dekken zodat zij niet kapot geknaagd naar de stal daarom heeft naar buiten jagen geen zin. 
kunnen worden door bijvoorbeeld ratten of muizen. - Paarden die toch in aanraking met het vuur gekomen zijn 
- Hooi is vaak een oorzaak van brand. Hooi dat te vochtig leg je natte dekens op om erger te voorkomen.
was bij het verpakken kan gaan broeien. Temperaturen kunnen in Bovenstaande tips zijn uiteraard niet afgestemd op iedere situatie. 
een hooibaal zo hoog oplopen dat de baal uit zichzelf gaat ont- Gelukkig is de plaatselijke brandweer over het algemeen altijd 
branden. Vertrouw je het niet? Maak de verdachte balen open zodat bereid tot het geven van adviezen. In sommige gevallen is het zelfs 
de hitte in de baal afneemt. Ook is het geen slecht idee een mogelijk met de brandweer een oefening te organiseren.
rookmelder boven de balen op te hangen. 
- Ook is verstandig geen hooi en stro op te slaan in de stal 
waar ook de paarden gehuisvest zijn. Op deze wijze lopen de 
paarden minder gevaar als het hooi toch vlam mocht vatten. Een 
afstand van vijf meter tussen de hooiopslag en de stal is al 
voldoende. Wordt het hooi en stro op zolder opgeslagen zorg dan 
voor brandwerende platen tegen het plafond. Vergeet het luik niet 
ook te voorzien van de brandwerende platen en houd het dicht als 
het niet gebruikt word. 
- Wat niet iedereen zich realiseert is dat spinnenwebben 
enorm brandversnellend zijn, waardoor ook (houten) plafonds zeer 
snel kunnen branden. Hang en sluitwerk moet makkelijk te openen 
zijn, ook als er paniek is. Met een kleine brandblusser kan je ten 
tijde van een brand niet altijd uit de voeten. Vaak is de brand direct 
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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,-

Bosrubber, alle soorten rubber voor uw stal, trailer, vrachtwagen 
etc. Hoofddealer paarden drainage stalmat Tel. 0224-571468, 
www.bosrubber.nl

Het volgende AVS Magazine verschijnt 22 maart 2012 (deadline 
22 februari 2012). 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.
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Het Pattern Race & Handicapper Committee van de IFAHR presenteert een internationale 
handicaplijst en tabel met leeftijd-gewichtschaal.
 

NIEUWSDARC 

V.l.n.r. de leden van de Supervisory Committee:
Graham Walcroft, Handicapper from UK
Ryan Skelton, Handicapper from Qatar
Pamela Cordrey, Handicapper from Scandinavia
Jean-Pierre de Gasté, Chairman of the Pattern Race & 
Handicapper Committee  
Harald Siemen, Handicapper from Germany
Benoit Legault, Handicapper from France
Izeta Selimanjin, creator and administrator of the website
Neil Abrahams, Handicapper from UAE

IIn de rensport worden de prestaties van de paarden onder andere In 2008 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Ifahr 
beïnvloed door het gewicht dat zij moeten dragen tijdens de koers. besloten om het Handicappers' Committee en het Pattern Race 
Deze invloed is zodanig groot dat hoe meer gewicht, hoe langzamer Committee samen te voegen, waarna werd begonnen met de 
het paard zal lopen. Deze kennis is tot een wetenschap verheven en ontwikkeling van een internationale ranking van Arabische ren-
uitgewerkt in een systeem, de 'handicap'. paarden. Eerst moesten er regels en criteria worden opgesteld om 
De rensport kent twee soorten rennen, de conditie-ren, waarin alle het Pattern Race Systeem van de Ifahr te standaardiseren, en de 
condities voor de paarden hetzelfde zijn, bijvoorbeeld alle hengsten status en het niveau in ieder land vast te stellen. Hiertoe werd het 
dragen 58 kg, alle merries 56 kg. Daar kunnen condities aan Supervisory Commitee  benoemd.
worden toegevoegd, zoals een extra kilo voor iedere overwinning. In 2010 werd een speciale website gecreëerd waarop de handi-
Doel hiervan is alle deelnemers een goede kans te geven om te cappers uit de diverse landen hun waardering voor ieder paard in 
winnen, maar ook om de koersen spannender te maken voor de iedere IFAHR Pattern race konden geven. Dit was de eerste stap om 
toeschouwers. Naast de conditierennen zijn er handicaprennen. de waarderingen tussen landen te harmoniseren. 
In een handicap-ren moet het paard het gewicht dragen dat hem In november 2011 werd het werk van jaren afgerond en werd de 
door de handicapper is toegekend. De handicapper bestudeert eerste International Purebred Arabian Ranking gepubliceerd, evenals 
hiertoe alle prestaties van alle paarden, vergelijkt deze met elkaar en een internationale gewicht-naar-leeftijd-schaal, die van toepassing 
stelt daarop een lijst samen waarin de beste paarden het hoogste zal zijn op alle IFAHR Pattern rennen in ieder land. 
gewicht hebben, en de mindere paarden een minder gewicht. 
Na iedere koersdag wordt deze lijst bijgewerkt. Dit is een zeer lastige Dit is werkelijk een enorm belangrijke ontwikkeling in de rensport 
klus, die een grote kennis en ervaring vereist. Het vak van handicap- met Arabische Volbloeds – voor mensen die niet bekend zijn met de 
per staat dan ook in hoog aanzien, ook al worden de beslissingen rensport misschien nog het beste te vergelijken met de ontwikkeling 
van de handicapper niet altijd in dank afgenomen door de trainers. van een premiestelsel.
Het komt er op neer dat paarden naarmate ze vaker hebben Eerder kon het gebeuren dat bijvoorbeeld een Nederlands paard dat 
gewonnen, meer gewicht toegewezen krijgen. Omdat het niet in Zweden aan een koers deelnam, in de Duitse handicap veel hoger 
wenselijk is dat een paard met bijvoorbeeld 90 kg zou moeten stond dan in de Nederlandse, en veel lager in de Franse lijst. 
rennen, wordt er vervolgens gekoerst in verschillende klassen, zodat Hierdoor was het voor de Scandinavische handicapper zeer lastig 
paarden met min of meer dezelfde capaciteiten tegen elkaar lopen. om te bepalen met welk gewicht dit paard zou moeten lopen in 
Dit zijn de Pattern rennen, waarin Group I, Group II, Group III en Zweden. Nu is er dus een internationale lijst, waarop de eerdere 
Listed race worden onderscheiden. Group I kan worden gezien als prestaties van de paarden op juiste wijze worden weerspiegeld en 
de 'Champions League'. deelname aan internationale koersen wordt bevorderd.

Is het al moeilijk om de paarden in één land met elkaar te verge- Het volledige (Engelstalige) persbericht en de handicaplijst en 
lijken, nog moeilijker is het om de paarden uit een groot aantal gewichtstabel kunt u vinden op de Ifahr site onder het 
landen met elkaar te vergelijken. Prijzengeld is een factor die nieuwsbericht THE FIRST EVER INTERNATIONAL 
meespeelt in de afwegingen, maar door valutaverschillen kunnen PUREBRED ARABIAN RANKINGS.
grote verschillen bestaan in het verdiende geld, terwijl de prestaties 
gelijkwaardig kunnen zijn. Ook wordt er in verschillende landen op 
verschillende manieren gereden. 

Een van de doelstellingen van de International Federation of 
Arabian Horse Racing (IFAHR) is het bevorderen van inter-
nationale deelname aan de rensport. Daarom werd in 2005 door de 
Fransman Jean-Pierre de Gasté het IFAHR Pattern Race 
Committee opgericht. Hierna werd door de International 
Cataloguing Standard Committee, dat onder leiding staat van het 
Thoroughbred European Pattern Race, de Group PA status 
toegekend aan rennen met Arabische volbloeds. Hierdoor kreeg het 
Pattern Race Committee de mogelijkheid een internationale 
renkalender van Pattern races (Group Pa & Listed PA rennen) op te 
stellen voor Europa en het Midden-Oosten. Er wordt al honderden 
jaren met Engelse Volbloeds gekoerst en hun handicapsysteem is 
volledig ontwikkeld. Mede daarom werd qua werkwijze aansluiting 
gezocht bij de werkwijze van de Engelse Volbloed-handicap.
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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,-

Bosrubber, alle soorten rubber voor uw stal, trailer, vrachtwagen 
etc. Hoofddealer paarden drainage stalmat Tel. 0224-571468, 
www.bosrubber.nl

Het volgende AVS Magazine verschijnt 22 maart 2012 (deadline 
22 februari 2012). 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.
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Het Pattern Race & Handicapper Committee van de IFAHR presenteert een internationale 
handicaplijst en tabel met leeftijd-gewichtschaal.
 

NIEUWSDARC 

V.l.n.r. de leden van de Supervisory Committee:
Graham Walcroft, Handicapper from UK
Ryan Skelton, Handicapper from Qatar
Pamela Cordrey, Handicapper from Scandinavia
Jean-Pierre de Gasté, Chairman of the Pattern Race & 
Handicapper Committee  
Harald Siemen, Handicapper from Germany
Benoit Legault, Handicapper from France
Izeta Selimanjin, creator and administrator of the website
Neil Abrahams, Handicapper from UAE

IIn de rensport worden de prestaties van de paarden onder andere In 2008 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Ifahr 
beïnvloed door het gewicht dat zij moeten dragen tijdens de koers. besloten om het Handicappers' Committee en het Pattern Race 
Deze invloed is zodanig groot dat hoe meer gewicht, hoe langzamer Committee samen te voegen, waarna werd begonnen met de 
het paard zal lopen. Deze kennis is tot een wetenschap verheven en ontwikkeling van een internationale ranking van Arabische ren-
uitgewerkt in een systeem, de 'handicap'. paarden. Eerst moesten er regels en criteria worden opgesteld om 
De rensport kent twee soorten rennen, de conditie-ren, waarin alle het Pattern Race Systeem van de Ifahr te standaardiseren, en de 
condities voor de paarden hetzelfde zijn, bijvoorbeeld alle hengsten status en het niveau in ieder land vast te stellen. Hiertoe werd het 
dragen 58 kg, alle merries 56 kg. Daar kunnen condities aan Supervisory Commitee  benoemd.
worden toegevoegd, zoals een extra kilo voor iedere overwinning. In 2010 werd een speciale website gecreëerd waarop de handi-
Doel hiervan is alle deelnemers een goede kans te geven om te cappers uit de diverse landen hun waardering voor ieder paard in 
winnen, maar ook om de koersen spannender te maken voor de iedere IFAHR Pattern race konden geven. Dit was de eerste stap om 
toeschouwers. Naast de conditierennen zijn er handicaprennen. de waarderingen tussen landen te harmoniseren. 
In een handicap-ren moet het paard het gewicht dragen dat hem In november 2011 werd het werk van jaren afgerond en werd de 
door de handicapper is toegekend. De handicapper bestudeert eerste International Purebred Arabian Ranking gepubliceerd, evenals 
hiertoe alle prestaties van alle paarden, vergelijkt deze met elkaar en een internationale gewicht-naar-leeftijd-schaal, die van toepassing 
stelt daarop een lijst samen waarin de beste paarden het hoogste zal zijn op alle IFAHR Pattern rennen in ieder land. 
gewicht hebben, en de mindere paarden een minder gewicht. 
Na iedere koersdag wordt deze lijst bijgewerkt. Dit is een zeer lastige Dit is werkelijk een enorm belangrijke ontwikkeling in de rensport 
klus, die een grote kennis en ervaring vereist. Het vak van handicap- met Arabische Volbloeds – voor mensen die niet bekend zijn met de 
per staat dan ook in hoog aanzien, ook al worden de beslissingen rensport misschien nog het beste te vergelijken met de ontwikkeling 
van de handicapper niet altijd in dank afgenomen door de trainers. van een premiestelsel.
Het komt er op neer dat paarden naarmate ze vaker hebben Eerder kon het gebeuren dat bijvoorbeeld een Nederlands paard dat 
gewonnen, meer gewicht toegewezen krijgen. Omdat het niet in Zweden aan een koers deelnam, in de Duitse handicap veel hoger 
wenselijk is dat een paard met bijvoorbeeld 90 kg zou moeten stond dan in de Nederlandse, en veel lager in de Franse lijst. 
rennen, wordt er vervolgens gekoerst in verschillende klassen, zodat Hierdoor was het voor de Scandinavische handicapper zeer lastig 
paarden met min of meer dezelfde capaciteiten tegen elkaar lopen. om te bepalen met welk gewicht dit paard zou moeten lopen in 
Dit zijn de Pattern rennen, waarin Group I, Group II, Group III en Zweden. Nu is er dus een internationale lijst, waarop de eerdere 
Listed race worden onderscheiden. Group I kan worden gezien als prestaties van de paarden op juiste wijze worden weerspiegeld en 
de 'Champions League'. deelname aan internationale koersen wordt bevorderd.

Is het al moeilijk om de paarden in één land met elkaar te verge- Het volledige (Engelstalige) persbericht en de handicaplijst en 
lijken, nog moeilijker is het om de paarden uit een groot aantal gewichtstabel kunt u vinden op de Ifahr site onder het 
landen met elkaar te vergelijken. Prijzengeld is een factor die nieuwsbericht THE FIRST EVER INTERNATIONAL 
meespeelt in de afwegingen, maar door valutaverschillen kunnen PUREBRED ARABIAN RANKINGS.
grote verschillen bestaan in het verdiende geld, terwijl de prestaties 
gelijkwaardig kunnen zijn. Ook wordt er in verschillende landen op 
verschillende manieren gereden. 

Een van de doelstellingen van de International Federation of 
Arabian Horse Racing (IFAHR) is het bevorderen van inter-
nationale deelname aan de rensport. Daarom werd in 2005 door de 
Fransman Jean-Pierre de Gasté het IFAHR Pattern Race 
Committee opgericht. Hierna werd door de International 
Cataloguing Standard Committee, dat onder leiding staat van het 
Thoroughbred European Pattern Race, de Group PA status 
toegekend aan rennen met Arabische volbloeds. Hierdoor kreeg het 
Pattern Race Committee de mogelijkheid een internationale 
renkalender van Pattern races (Group Pa & Listed PA rennen) op te 
stellen voor Europa en het Midden-Oosten. Er wordt al honderden 
jaren met Engelse Volbloeds gekoerst en hun handicapsysteem is 
volledig ontwikkeld. Mede daarom werd qua werkwijze aansluiting 
gezocht bij de werkwijze van de Engelse Volbloed-handicap.



Het AVS wenst u Fijne Feestdagen

en een Gelukkig Nieuwjaar!


