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Op de cover: Sagrand (v.Grand x Savanna)

F&E: Eveline Calis-de Wit

Sagrand was in 2011 de hengst met het 
hoogste aantal punten voor de premie-
keuring, en werd daarmee beloond met 
een tweede premie.
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Hiermee is de Nationale C Show Oost komen te vervallen. 
Daarom heeft het bestuur in overleg met de familie Groeneveld 
besloten om de National Championship Show dit jaar in Raalte 
te houden, mede omdat er geen goede datum was te prikken 
bij het Federatiecentrum te Ermelo. Wij danken Hans en Liedy 
voor het aanvaarden van deze verantwoordelijke taak. Verder 
gaat het AVS Magazine terug naar vier uitgaven, omdat we 
meer gebruik kunnen maken van de Digitale Nieuwsbrief. 

Ook zijn de diverse sponsorgelden teruggebracht van
de welbekende verenigingen, of zelfs helemaal afgeschaft. 
Wij als bestuur zijn van mening dat we er hiermee nog niet 
helemaal zijn en gaan dan ook de nodige voorstellen voorleggen 
op de aanstaande Algemene Ledenvergadering op 18 mei van 
dit jaar. Het bestuur vraagt dan ook begrip en medewerking 
van onze leden voor deze situatie.

De nodige bestuurswisselingen zullen plaats gaan vinden, 
het zal in het begin wel even de 
aandacht nodig hebben om 
een goed team te vormen maar 
dat zal best gaan lukken.
Ondanks al deze 
veranderingen gaan 
wij ons uiterste best 
doen om er een goed 
en sportief jaar van te 
maken.

Bij dezen wil ik dan 
ook een oproep doen 
aan al onze vrijwilligers 
voor de nodige onder-
steuning die wij nodig 
hebben om dit allemaal 
te bewerkstelligen, ik 
wil u dan ook bij 
voorbaat daarvoor 
hartelijk dank zeggen.
 
Hartelijke groet,
 
Namens het bestuur,
Bé Blaak, voorzitter

VAN DE 
BESTUURSTAFEL

B

INHOUD

Beste vrienden van het Arabisch Volbloedpaard, 

Terwijl ik dit voorwoord schrijf is het nog volop winter en 
hebben jong en oud de schaatsen uit het vet gehaald om 
de nodige sportieve rondjes te gaan rijden om zo van de 
winterse sfeer te kunnen genieten.

Inmiddels heeft het bestuur ook niet stil gezeten en heeft in 
overleg met de verschillende commissies alweer de nodige zaken 
geregeld voor de komende activiteiten die plaats zullen gaan 
vinden. Er moesten de nodige beslissingen genomen worden 
ten aanzien van bezuinigingen op financieel gebied. 
De Nationale C Shows zijn terug gebracht van drie naar 
twee te weten; West en Zuid. 
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A.F. Barahbay A.11379

A.F. Cupido A.10877

Aparan A.8604

Arabah Barak A.7460

AV Montoya A.13751

Balasjow A.7613

Bas Safari A.10583

Bazargan A.10561

Dosator A.5862

Drug A.5864

ES Rivas A.11344

Kahal A.8500

Kais A.7666

KAS Valdes A.12525

MM Sultan A.11380

Nikel A.8159

Prismen A.9207

Shael Dream Desert A.13727

Sheikan Star A.6825

Sinan Pasha A.9724

Sirel A.12706

Yack F A.12963

ZK Kuray A.12491

Naam AVS goedgek. hengst

Aantal veulens 2011

2

1

0

2

2

0

2

0

2

0

1

0

3

1

1

1

1

1

1

0

1

2

1

25

52

hengst

2

3

1

0

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

4

0

0

0

1

1

1

0

2

27

merrie

44

93

49

Aantal veulens 2011

A.F. Umoyo (VZAP)

Abha Qatar (BAPS)

Aja Justified (AHSB)

Al Milan (VZAP)

Alhimik (RASB)

Bastian el Pryam (BAPS)

Black Diamond LDA (BAPS)

Dahess (FRSB)

Djendel (AHSB)

Duval (DSAH)

Elandro d’Apdeco (BAPS)

ES Shanghai (SSB)

Extreme (BAPS)

FS Marakesh (VZAP)

Gazwan al Nasser (VZAP)

Glorius Apal (BAPS)

Hawir Kumait (BAPS)

HK Marcello (AHA)

Ibn Ikhnaton (BAPS)

Jazzmeen (VZAP)

JK Catalyst (BAPS)

Kunar T (PASB)

Magic Mon Tresor (VZAP)

Marhaabah (AHA)

Marwan I (VZAP)

Massai Ibn Marenga (VZAP)

Mythos (VZAP)

Najjar (BAPS)

Parador (AHSB)

Psynergy (AHSB)

Psytadel (BAPS)

QR Excel (SSB)

Raffael el Than (VVO)

Shahim al Nakeeb (BAPS)

Shaimoniet (VZAP)

Shanghai EA (SSB)

Sirdar (RASB)

Stival (VZAP)

Teymur B (VZAP)

TF Afrikhan Shah (BAPS)

Valerio Ibn Eternity VI (BAPS)

Vanadin (VZAP)

WH Justice (VZAP)

Wuhmir Monpelou (VZAP)

Buitenlands gereg. hengst

7

1

0

0

1

1

0

1

0
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0

1

0

1

1

1
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0
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1

2

1

4

1
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1
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3
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1
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3

1

1

1

0

1

0
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0

1

0

7

1

1

1

1

1

2

1

0

2

0

1

0

1

3

1

0

1

1

2

1

1

1

merrie

Totaal aantal veulens

Veulens van 
AVS goedgekeurde hengst

Veulens van 
AVS niet gekeurde hengst

Veulens van 
buitenlandse hengst

52

6

93

151

34,44%

3,97%

61,59%

AVS Magazine AVS Magazine

IIn 2010 kon het AVS nog 189 veulens registreren, een aantal 
dat lager was dan het jaar daarvoor. Helaas werden er in 
2011 nog maar 151 veulens geregistreerd. Naar grote 
waarschijnlijkheid ligt de algemene malaise in de paardensector 
alswel de economische situatie in het algemeen hieraan ten 
grondslag. 31,41% van de geregistreerde veulens heeft een 
vaderpaard dat is ingeschreven bij het AVS. Met elk vijf 
geregistreerde veulens voeren Kais (v.Pakistan x Proba) van 
Mardescha Arabians en MM Sultan (v.Kubay Khan x Alaska) 
van Arabian Fantasie de lijst aan.
Maar liefst 61,59% van de in 2011 geboren veulens heeft een 
niet in Nederland geregistreerde vader. De meeste veulens van 
dit jaar komen van de hengst Kunar T (v.Nadir I x Kupona) 
van de combinatie Jan Kan/The Kossack stud. A.F. Umoyo 
(v.Nadir I x Mirkana) van Arabian Fantasie volgt met negen 
geregisteerde veulens.
Evenals vorig jaar heeft ook dit jaar Shael Dream Desert 
(v.Ansata Shaamis x Elletra) weer een record aantal dekkingen 
mogen noteren, dit jaar maar liefst 33 stuks waarvan maar liefst 
32 dekkingen bij niet in Nederland geregistreerde paarden.  
Ook Kubay Khan (v.Kubinec x Volnia) mocht een mooi aantal 
van 11 dekkingen registreren, waarvan 10 voor AVS geregis-
treerde paarden. Een mooie rentree. Kubay Khan staat ter 
dekking bij Arabian Fantasie. Ook Bas Safari (v.G.Basgier x 
Silvana) mocht 11 dekkingen noteren, waarvan 1 bij een bij het 
AVS geregistreerde merrie. Bas Safari is in eigendom van 
Sibasni Arabians.
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0

0
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TOTAAL 49 40 13 1 2 0 11 116
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Aantal veulens 2011
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Eenhoorn’s Tabal

Eureko HT

Gasir

GE Shah Quille

Gomel

Gzhat
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Kaleb SA
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1

4

2
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0

0

0

0
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0
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KORTE BERICHTEN

ONLINE INSCHRIJVEN SHOWS 2012

PRESTATIEPREDIKAAT  ENDURANCE:
CORTEZ LIBERTAT

H

UITNODIGING AVS LEDENVERGADERING 

RECTIFICATIE BB ESCONDHIO

IN MEMORIAM: FLAXMAN’S HAFIZ

VOORBRENGCURSUS MET BEOORDELING 

BIJ ZENITH ARABIANS

Brecht, zelf al tientallen jaren Arabische Volbloeds. Sinds enkele 
jaren is daar de liefde voor de Trakehner bij gekomen.  Vrijdag 18 mei 2012
De voorbrengcursus organiseren we 's morgens. Jan Calis zal De Schakel – Oranjelaan 10
tijdens deze cursus zijn kennis graag overdragen. Indien er heel 3862 CX Nijkerk
veel belangstelling is willen we het verdelen over twee dagen met 
naast de bovengenoemde cursussen ook nog een beoordelings- 
cursus op de zondag middag voor ren/gebruikspaarden. 
Je kan je opgeven via de e mail : info@zenitharabians.nl 
de kosten voor de voorbrengcursus zijn € 15,00 per persoon. 
Graag erbij vermelden of je met paard komt. Voor een drankje 
en een broodje wordt gezorgd.

De beoordelingscursus wordt vanuit het AVS gesponsord en is 
gratis maar ook hiervoor graag opgeven. Tot zaterdag 28 april!In het vorige AVS Magazine stond een fout in het verslag over de 

premiekeuring van BB. Escondhio. Als jaar van geboorte stond 
vermeld dat BB Escondhio is geboren in 2006, dit moest echter 
2008 zijn. Ten tijde van deze premiekeuring was hij dus 3 jaar.

Het stamboekkantoor ontving 
het bericht dat Flaxman's Hafiz 
onlangs op 23 jarige leeftijd is 
overleden. 
Flaxman's Hafiz liep, gereden Wederom organiseren we voor onze doe-het-zelf 
door Kelly Polet regelmatig liefhebbers een voorbrengcursus, dit als 
mee met demonstraties van voorbereiding cq oefening voor de AVS 
het AVS. Zo werd hij amateurkeuring op 20 mei bij Stal Groenendaal te 
gepresenteerd in onder andere Bunschoten. Het is mogelijk je eigen paard mee te 
de Jaarbeurs, Brabanthallen, nemen maar dat hoeft niet.
Zeeland hallen en Ahoy.  In samenwerking met de fokkerijcommissie van 
Flaxman's Hafiz behaalde zelfs het Arabisch Volbloedpaarden stamboek hebben 
zijn politie certificaat.  we het A-jurylid Helen Hennekens-van Nes bereid 

gevonden om op zaterdagmiddag 28 april bij ons 
Het uitgebreide in memoriam deze beoordelingscursus te geven.
is te vinden op www.avsweb.nlMw. Helen Hennekens is zeer bekend van haar in 

Nederland opgerichte stoeterij Flaxman Arabians. 
Hier fokt ze, inmiddels verhuisd naar het Belgische 

Zaal geopend vanaf 19:30 - aanvang 20:00
De conceptagenda en bestuursvoorstellen zijn reeds apart aan 
de leden verstuurd én staan op de AVS website ter download. 
Vier weken voor de vergadering zal de definitieve agenda online 
geplaatst worden. Leden zonder internetverbinding kunnen deze 
kostenloos opvragen via het stamboekkantoor.

Ook in 2012 zult u voor de shows wederom online in moeten printen, te ondertekenen en op te sturen naar het 
schrijven via het ledengedeelte van de AVS website. Hieronder Stamboekkantoor via post, fax of email. Zolang dit 
sommen wij nog een keertje de belangrijkste tips voor u op: ondertekende formulier niet is ontvangen, kunt u niet 

deelnemen aan de ingeschreven show. - Controleer of het email adres in het ledengedeelte onder 
“mijn gegevens” nog steeds correct is, anders gaat uw - Zolang uw ondertekende inschrijfformulier niet is 
inschrijvingsconfirmatie verloren. ontvangen en verwekt, zal uw recht op deelname aan de 

show op “voorlopig” staan in het ledengedeelte.- Een online inschrijving is een geldige inschrijving! Indien u 
dus uw online inschrijving niet afmeldt bij het stamboek- - Wanneer uw deelnameformulier is ontvangen en verwerkt 
kantoor vóór de “einde inschrijfdatum”, dan wordt uw zal in het ledengedeelte uw recht op deelname worden 
paard na die datum automatisch opgenomen in de catalogus gewijzigd in “definitief”.
en dient u, ongeacht uw deelname, de verschuldigde kosten - U dient dit zelf te controleren en zo nodig het stamboek- 
te voldoen. U kunt uw tijdige afmelding verifiëren doordat kantoor te verwittigen van mogelijke onduidelijkheden.
uw online inschrijving in het ledengedeelte is verwijderd.

- U dient het automatisch gegenereerde pdf bestand uit te Wij wensen u een prettig showseizoen toe!

Naam: Cortez Libertat (v.Louro x CA Joya) een eendaagse 120 km ons zou lukken. De volgende wedstrijden 
verliepen voorspoedig. In Uddel hebben we 120 km uitgelopen en Geboortedatum: 05-05-2003
begin oktober in het Duitse Gartow nog een 120 km goed Fokker: Markink, Zutphen
uitgereden, waarmee Cortez nu het prestatie-sportpredikaat heeft Door: Dominique Kölling
verdiend. Wat is het mooi dat je door toeval, wilskracht en 
doorzettingsvermogen samen grenzen kan verleggen.

Het begon allemaal in 2008, waar ik op wedstrijd in Renkum 
Cortez heb leren kennen, een destijds 5-jarige 
Arabier. In 2009 zijn we begonnen met het rijden 
van endurance wedstrijden. 
Zolang Cortez achter een ander paard aan mocht 
lopen was hij aardig braaf, maar zodra er geen 
paard meer voor hem liep sprongen zijn benen alle 
kanten op, behalve recht vooruit. Tussen mij en 
Cortez was het geen liefde op het eerste gezicht, 
sterker nog, ik vond hem bijzonder lastig wanneer 
hij weer eens besloot gekkigheid uit te halen. 

In het wedstrijdseizoen van 2010 is Cortez klasse 
4 startgerechtigd geworden en hebben wij elkaar 
beter leren accepteren. In mei 2011 was het dan 
zover en hebben we onze eerste klasse 4 wedstrijd 
in Leersum (tweedaagse 140 km) goed 
uitgelopen. Wat was ik trots dat het ons, na een 
hoop pech in het wedstrijdseizoen van 2010, nu 
was gelukt. Maar wat zou het mooi zijn als ook 

Flaxman's Hafiz & Kelly Polet
tijdens één van de vele demo’s OOp 5 en 6 mei 2012 zal wederom de Tulip Cup plaats vinden 

op het terrein van het Hippisch Centrum te Deurne.
Deze unieke en ouderwets gezellige Internationale ECAHO B 
show geeft traditioneel met een zee aan tulpen, het startschot 
voor het ECAHO showseizoen in Nederland!
De organisatie hoopt weer op een enthousiast deelnemersveld, 
gulle sponsors en een volle bak met toeschouwers! Dit jaar is 
de toegang tot de hallen gratis, des te meer reden om naar 
Deurne te komen!
Ingeschreven kan worden voor de rubrieken aan de hand 
inclusief de veulentjes, liberty en zadelrubrieken.
Er zal weer een knus marktplein worden opgezet met een 
beperkt aantal plaatsen voor standhouders. Standhouders 
kunnen nu al contact opnemen om een plekje te reserveren.

Voor alle andere informatie verwijzen wij u naar onze website 
www.tulipcup.com alwaar u onder andere in één pakket alle 
sponsor-, advertentie- en inschrijfformulieren kunt vinden.

Namens de gehele organisatie,
Tot ziens in Deurne!

TULIP CUP 
DEURNE 2012
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2011 was voor Sagrand (zie ook op de voorplaat) een succesvol jaar, 
hij was immers de hengst met het hoogste aantal punten op de 
premiekeuring en nam hiervoor een tweede premie in ontvangst.  
De start van het nieuwe jaar begon ook erg goed. Op 3, 4 en 5 januari 
slaagde Sagrand namelijk voor het verrichtingsonderzoek van het NRPS.  

SAGRAND 
DOOR HET NRPS

DEFINITIEF ERKEND 

Sartejano en Philip Jonkhart

Door Gideon Reisel Dit scheelt de kleinere shows veel geld uit het budget. Verder is het 
vanaf heden mogelijk om een Egyptian Event formeel te 
organiseren onder de vlag van de ECAHO reglementen.De sportcommissie, die op dit moment wordt voorgezeten door 
Op de secretarissenvergadering die in de namiddag plaatshad mevr. Modderman-van Dorssen, heeft een aantal zaken aan orde 
zijn geen formele besluiten gevallen. Deze vergadering is vooral gesteld. De planning Europese Kampioenschappen Sport in 
bedoeld om de onderlinge samenwerking van de Europese Zweibrucken is gemaakt. Dit prestigieuze en unieke sportevene-
Arabische Volbloedpaardenstamboeken zo soepel mogelijk te ment voor Arabische Volbloedpaarden is een aanrader voor iedere 
houden en eventuele onderlinge procedures beter op elkaar af te serieuze sportcombinatie. Dit jaar een unicum, daar de prachtige 
stemmen.accommodatie van Zweibrucken op goed doenlijke afstand zit 

voor de Nederlandse ruiters. Het evenement staat gepland van Op zondag 5 februari was de algemene ledenvergadering gepland. 
10 t/m 12 augustus en biedt bijna iedere tak van paardensport, Een groot pakket aan wijzigingen voor de statuten van ECAHO 
allround of individuele onderdelen.  Ga naar www.ecs-arabians.de stonden op de agenda. De meeste wijzigingen waren slechts van 
voor meer informatie. Voor deze kampioenschappen is het “Green cosmetische aard. Niet alle wijzigingen zijn goedgekeurd door 
Book”, wat alle ECAHO sportregels omvat, weer eens goed onder de vergadering en wat wél is goedgekeurd had maar weinig 
handen genomen en aangepast. Dit zal t.z.t. te vinden zijn op inhoudelijk effect op de regelgeving.
de downloadpagina van de ECAHO website. Tevens bleek dat Verder was er een voorstel van de President van ECAHO om ook 
Denemarken het volgende land is wat zich kandidaat wil stellen ongelimiteerd prijzengeld toe te staan in Europa. Dit is in Europa 
voor de European Championships Sport van 2013, dus de op dit moment gelimiteerd tot €5000 in totaal per show, terwijl 
continuïteit zit er voor de sport voorlopig goed in! dat in de landen in het Midden Oosten ongelimiteerd is. 

Toch vond een meerderheid van de leden dit geen goed idee; Verder zijn er door de sportcommissie standaardregels gemaakt 
dit voorstel is dan ook niet aangenomen.aangaande rijrubrieken op ECAHO shows. Deze regels zullen t.z.t 
Laatste vermeldenswaardig punt is dat mevr. Dingena Andeweg-worden gepubliceerd. Organisaties van ECAHO shows zijn nog 
Hazenberg op voordracht van het bestuur van ECAHO is niet verplicht deze regels te gebruiken, echter het streven is wel om 
verkozen tot lid van de Commissie van Beroep van ECAHO. in de toekomst een set duidelijke regels te hebben voor alle shows, 
Deze commissie houdt zich vooral bezig met leden die het niet waardoor de ruiters beter weten wat ze te wachten staat. Een mooi 
eens zijn met besluiten van van ECAHO  en haar (sub)commis-initiatief naar duidelijkere standaardisatie, te beginnen met de 
sies en leidt vaak tot juridische stappen. De juridische kennis van internationale shows.
mevr. Andeweg is toegespitst op dit specifieke aspect en kan een Op zaterdagochtend ging de vergadering van de showcommissie 
positieve bijdrage leveren in het afwenden van mogelijke van start. Een belangrijk onderdeel van deze vergadering was 
juridische conflicten. Alhoewel deze kandidaten onafhankelijk toegespitst op integriteit van juryleden en andere showofficials, 
van de  stamboeken worden gesteld, willen wij mevr. Andeweg showorganisaties en trainers.  Tegenwoordig is de ETHA 
bij deze feliciteren met haar benoeming bij de EAC.(European Trainers and Handlers Association) vertegenwoordigd 
Als laatste werd door de kersvers herkozen penningmeester, in de vorm van één observer bij de vergaderingen van de 
Dr. Marek Trela uitgelegd dat de website van ECAHO spoedig showcommissie.
onder handen zal worden genomen. Er is een ruim budget voor Er waren enorm veel e-mails binnengekomen na Aken, alwaar 
gereserveerd en de bedoeling is om op korte termijn daarover een trainers ongestraft te ruw zijn omgegaan met de paarden. 
knoop door te hakken. De vertegenwoordiger van de ETHA is hier op aangesproken en 

kon melden dat dit is opgenomen met de trainers en er is beter- Tenslotte is het voor een ieder belangrijk om de laatste versie van 
schap beloofd. Ook de showofficials zijn bekritiseerd op hun het ECAHO Blue Book te downloaden van de ECAHO website.  
verantwoordelijkheden. Van alle showofficials wordt verwacht Alle wijzigingen zijn met een streepje in de kantlijn terug te 
dat zij zich integer opstellen, zonder conflicts of interest en hun vinden.
werk op correcte en vertrouwelijke wijze uitvoeren.
Op verzoek van het AVS is het vanaf heden mogelijk, op B shows Namens het AVS bestuur wens ik u een succesvol showseizoen toe!
en lager een gewone dierenarts een dopingtest te laten doen, 
zolang als hij zich bekend heeft verklaard met de procedure. Gideon Reisel 

VERSLAG 
AMMAN-JORDANIË

29E ECAHO CONFERENTIE, 

Van 3 t/m 5 februari j.l. is de jaarlijkse ECAHO conferentie gehouden, ditmaal in Amman, 
op uitnodiging van prinses Alia Al Hoessein Al Saleh van Jordanië. Deze conferentie, die drie 
dagen vergaderen behelst, bestrijkt de sportcommissie, de stamboek-secretarissencommissie, 
de showcommissie en de algemene ledenvergadering van ECAHO.

S
Door Sandra Boogaard Onder het zadel, gereden door 

Janneke Boonzaaijer, scoorde 
Sagrand een Goed voor alle Sagrand werd tijdens dit verrichtingsonderzoek voorgesteld door 
springonderdelen, een Goed voor Janneke Boonzaaijer. Voor degene die het Arabissimo gereden 
de algemene indruk en een Zeer  hebben een bekende, dit evenement wordt immers sinds een aantal 
Goed voor Karakter/ Werklust.  jaar verreden op de terreinen van de familie Boonzaaijer. Janneke is 
Sagrand wordt door het NRPS gezien als een sympathiek paard pas 15, maar was zelf twee jaar terug kampioen M springen van 
die vers bloed toe kan voegen aan zowel het paarden- als het Gelderland tussen de paarden.  Afgelopen jaar was Janneke de 
ponybestand waarbinnen het percentage van Arabisch Volbloed jongste en beste amazone op het Europees kampioenschap voor 
de laatste jaren aan het afnemen is.junioren in Portugal, deze zege dankte zij aan haar foutloze cross. 
Sagrand werd gefokt door en is nog steeds in eigendom van Eveline Tijdens de kerstvakantie is Sagrand dagelijks door Janneke gereden 
Calis – de Wit van Zenith Arabians. Sagrand's moeder is Savanna, zodat zij al wat op elkaar ingespeeld waren tijdens het verrichtingen 
die als driejarige werd geïmporteerd uit Rusland. Savanna is 33 jaar onderzoek.  De wijze waarop het NRPS zijn hengsten selecteert, 
oud geworden, Sagrand is haar negentiende veulen. Savana's vader verschilt nogal van dat van het AVS.
is Naslednik (v.Nil). In de moederlijn voert de lijn via Sopernitsa 
(v.Pomeranets) terug op Sapina, die bekend staat om haar prestatie-Er wordt gestart met een 1ste bezichtiging, deze bestaat uit 
bloed.  Pomeranets is ook zeer succesvol gebruikt in de rijpaarden-beoordeling van:
fokkerij, met name bij de Trakehners. Sagrand heeft eerst succesvol - het exterieur, stap en draf aan de hand op harde bodem buiten.
op de renbaan gelopen en won als driejarige de Futurity Cup. Na 

- het exterieur, stap en draf aan de hand op zachte bodem. zijn rencarrière werd hij omgeschoold naar westernpaard en wordt 
- de draf en galop in vrijheid en het vrijspringen in de kooi. nu door Eveline Calis – de Wit uitgebracht in het M2 dressuur en 
- (de 4½ jaar en oudere hengsten) het onder het zadel tonen van komt sinds twee jaar ook uit in het springen en eventing. Dat 

de basisgangen. Sagrand het goed doet in de sport blijkt wel uit de resultaten die 
De Hengstenkeuringscommissie maakt na afloop bekend welke gehaald werden. In 2010 werd Sagrand Allround kampioen tijdens 
hengsten tot de 2e bezichtiging zijn toegelaten. het sportevenement voor Arabische Volbloeds in Zweden in de B 
Hierna volgen de 2e bezichtiging, klinische keuring en 3e class en Arabissimo Kampioen in Renswoude. In 2011 mocht 
bezichtiging, waarbij de 2e bezichtiging op dezelfde onderdelen Sagrand de trofee voor Beste Beweger tijdens de show in Sint 
beoordeeld als de 1e bezichtiging. Direct na de 2e bezichtiging, Oedenrode mee naar huis nemen.
nog de zelfde dag volgt de klinische keuring. Tijdens de 3e  
bezichtiging vind de beoordeling plaats terwijl de hengsten aan 
de hand worden voorgesteld aan de hengstenkeuringscommissie. 
De Hengstenkeuringscommissie maakt tijdens de 3e bezich-
tiging bekend welke hengsten, o.v.b. van de veterinaire 
onderzoeken, zijn aangewezen voor de eindbeoordeling en 
de presentatie op de showdag.

De veterinaire onderzoeken omvatten:
- röntgenologisch onderzoek.
- spermaonderzoek.
- laryngoscopisch (cornage) onderzoek (geldt niet voor 

ponyhengsten).
- DNA onderzoek.
- SCID onderzoek voor hengsten met een percentage 

Arabisch bloed van 25% of meer.
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2011 was voor Sagrand (zie ook op de voorplaat) een succesvol jaar, 
hij was immers de hengst met het hoogste aantal punten op de 
premiekeuring en nam hiervoor een tweede premie in ontvangst.  
De start van het nieuwe jaar begon ook erg goed. Op 3, 4 en 5 januari 
slaagde Sagrand namelijk voor het verrichtingsonderzoek van het NRPS.  

SAGRAND 
DOOR HET NRPS

DEFINITIEF ERKEND 

Sartejano en Philip Jonkhart
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OOp de laatste wedstrijd van het seizoen zullen de winnaars - zaterdag 25 augustus 
uitgeroepen worden tot Nederlands Kampioen Dressuur in de dressuurwedstrijd 
klassen B/L/M/Z waarbij paarden- en ponycombinaties apart outdoor Arabissimo 
van elkaar gekroond zullen worden. Renswoude (tevens 
Om deze prestigieuze titel wat meer cachet te geven zal de liberty en speed)
prijsuitreiking onder het zadel plaatsvinden aan het einde van - zondag 26 augustus springwedstrijd outdoor Arabisissimo 
het ochtend- en middagprogramma. De titelwinnaars krijgen Renswoude (tevens cross)
cadeaubonnen van De Paardendrogist van maar liefst € 150,-! - zaterdag 8 september dressuurwedstrijd outdoor Heerjansdam 
Het aantal uit te reiken prijzen is conform KNHS reglement. - zondag 14 oktober dressuurwedstrijd indoor St. Oedenrode 
Het inschrijfgeld voor onze wedstrijden blijft in 2012 De bekendmaking van de kampioenen is op zondag 14 oktober 

2012. Deelname op die dag is niet verplicht, echter vervallen niet € 7,00 (pony's) en € 8,50 (paarden).
afgehaalde prijzen voor het kampioenschap aan de vereniging. 
Inschrijven voor de wedstrijden die de Commissie van Gebruik 
organiseert kan door het inschrijfformulier te downloaden via de 
actuele evenementenagenda van onze website www.avsweb.org en 
kan ingevuld worden gemaild aan: gettyketels@gmail.com

Dressuurwedstrijden bij de Kossack Stud
Voor onze rijdende dressuurliefhebbers organiseert de commissie 
gebruik net als vorig jaar weer dressuur wedstrijden op de schitte-
rende terreinen van The Kossack Stud te Zuid Oost Beemster. 
Tijdens de open dagen op zaterdag 7 april en Hemelvaartsdag 
donderdag 17 mei stelt de familie Den Hartog wederom hun 
accommodatie ter beschikking. Er wordt buiten gereden en er 
kunnen twee proeven gestart worden in de klasses B t/m Z2. Het 
losrijden is op gras en de proeven zelf zullen in de rijbak met zand 
verreden worden. Het inschrijfformulier is te downloaden via 
de actuele evenementenagenda van onze website www.avsweb.org Nederlands Kampioen kan je met dit format alleen nog maar 
en dient te worden opgestuurd naar gettyketels@gmail.comworden als je op diverse AVS wedstrijden gedurende het seizoen 

van 2012 hebt bewezen de beste te zijn. Tussentijds promoveren 
is mogelijk, want de klasse waar je het meest in bent gestart zal Cross /dressuurclinic Lelystad zondag 29 juli 2012
meegeteld worden in de berekeningen. Meedingen naar deze titel Op de terreinen van Eko Pensionstal Bronsveld te Lelystad houden 
kan mits je donateur of lid bent van het AVS. Deze regel geldt wij op zondag 29 juli 2012 een clinic waarbij je van de 
niet voor jeugdruiters (< 18 jr). veelzijdigheid van je Arabier zal genieten. Er is een leuk 

oefenterrein voor cross-country met circa veertig natuurlijke 
Wedstrijdagenda 2012 hindernissen, waaronder een waterbak, hagen, heuvels, op- en 
- zondag 4 maart dressuurwedstrijd indoor Didam afsprongen en natte en droge sloten. De instructeur houdt 

verplaatst i.v.m. te weinig deelnemers rekening met het niveau van de combinatie, waardoor de clinic ook 
- zaterdag 7 april dressuurwedstrijd outdoor The Kossack Stud geschikt is voor beginners die thuis wel eens een sprongetje hebben 

De Beemster gewaagd. Dezelfde dag hebben wij meervoudig Z2 amazone (met 
- zaterdag/zondag 21/22 april dressuurwedstrijd outdoor IJzerlo o.a. Arabische Volbloeds Astarosjnia en Sja Hieda), instructrice en 

(let op: ook crossen en springen!) KNHS dressuurjurylid Karin van Soelen bereid gevonden om 
- donderdag 17 mei dressuurwedstrijd outdoor The Kossack dressuurles te geven. Inschrijven kan door een mail te sturen aan: 

Stud, De Beemster m.sloksoede@hotmail.com 
- zondag 24 juni dressuurwedstrijd outdoor De inschrijfkosten zijn € 15,00 per combinatie voor beide 

Manege 't Hooge End Didam onderdelen en dient voldaan te worden op de dag zelf. 
- zondag 8 juli dressuurwedstrijd outdoor omgeving Het dragen van veiligheidscap en bodyprotector (tijdens de 

Manege Flemming Westmaas  crossles) is verplicht. Een bodyprotector is eventueel te leen. 

Ieder Arabisch Volbloedpaard, ingeschreven in het Arabisch Volbloedpaarden Stamboek, 
kan voorgebracht worden door uzelf, uw vriend of kennis. Op 20 mei 2012 is het weer zover. 

Het NK dressuur wordt in 2012 samengevoegd met 
de dressuurcompetitie en in een frisser jasje gestoken. 
Om mee te dingen naar de titel Nederlands Kampioen 
Dressuur 2012, dienen de combinaties aan minimaal 
50% van de door het AVS uitgeschreven wedstrijden 
deel te nemen.

L
Foto Jan Kan

Let op: Om de amateurkeuring werkelijk voor amateurs te 
houden mogen ingeschreven paarden niet in eigendom zijn van 
eigenaars van een bij het AVS bekende trainingsstal en mag ook 
niet voorgebracht worden door trainers of voorbrengers van een 
professionele trainingstal of stoeterij. De organisatie vraagt 
derhalve met klem aan een ieder om hier sportief mee om te gaan 
en echte beginners een kans te gunnen. 
Show- en Libertypaarden én Zadelrubriekcombinaties, die door 
een drievoudig kampioenschap in hun klasse op regionaal niveau 
zijn uitgesloten van deelname aan Nationale C shows, zijn 
uiteraard ook uitgesloten van deelname aan de amateurkeuring 
in een gelijke klasse! 

Deze keuring is NIET aangemeld bij de ECAHO, wat inhoudt 
Regels voor de liberty op de amateurkeuring: De liberty klasse dat de deelnemende paarden ook volledig kunnen deelnemen 
staat open voor paarden van 3 jaar en ouder. Alleen op de aan andere shows dit jaar, vrij naar uw keuze. Wèl hanteert het 
amateurkeuring is "aankleding" van voorbrenger en/of paard nog AVS de algemene inschrijfvoorwaarden en de ECAHO Rules 
toegestaan. Het paard mag door slechts één persoon voorgebracht, for Conduct of shows voor zover van toepassing! 
losgegooid en weer gepakt worden. Het paard dient voorgebracht Ook dit jaar zal weer gejureerd worden volgens het zogenaamde 
te worden aan een goed passend halster, voor hengsten vanaf 3 jaar “comparative”- of het Engelse systeem. Hierbij worden alle 
verplicht met bit. In tegenstelling tot andere shows mag u op de paarden van een categorie als volgt geplaatst in kwaliteitsvolgorde: 
amateurkeuring inschrijven voor zowel de liberty als een rubriek De paarden komen rustig lopend aan de hand van de begeleider 
aan de hand. De liberty klasse op de amateurkeuring wordt op catalogusvolgorde binnen. De groep stapt rond en de jury  
gejureerd door één en hetzelfde jurylid. De paarden worden (Dhr. Tergau) kijkt, maakt aantekeningen, beoordeelt en 
eerst opgesteld voor de jury, aan de hand gestapt en vervolgens vergelijkt. Vervolgens stellen de deelnemers zich aan de zijkant 
gedurende + 1 minuut in vrijheid getoond. De voorbrenger mag van de ring op, terwijl de begeleiders zich om de beurt, één voor 
naar keuze het halster omlaten of afdoen. Het paard dient na het één met hun paarden aan de jury presenteren. Hierbij wordt dan 
door de omroep gegeven eindsignaal te worden aangelijnd. In het speciaal gekeken naar ieder onderdeel, zoals bij het punten 
plaatsen van de deelnemende paarden zal de jury maximaal 20 systeem. 
punten geven voor type, maximaal 20 punten voor beweging, Het grote voordeel van deze wijze van jureren is, dat je de paarden 
waarbij de punten voor beweging dubbel worden geteld. Op de na de individuele beoordeling weer samen ziet en de jury de eerste 
vlotheid of het al dan niet geassisteerd aanlijnen van het paard is indruk nog kan bijstellen n.a.v. hetgeen er bij de individuele 
staat geen tijds- noch puntenstraf.beoordeling is opgemerkt. Na de opstelling voor de jury, loopt 
Tijdens deze keuring wordt ook een zadelrubriek gehouden. Op men in stap recht van de jury af en vervolgens terug naar de jury 
aanwijzingen van de ringmeester zal men de verschillende gangen en draaft daarna één rondje door de bak en stelt zich uiteindelijk 
rijden. Uitgebreide regels daarvan de vindt u op de AVS website. nog even kort voor de jury op. Na deze presentatie stelt de deel-
Houdt u er rekening mee dat Stal Groenendaal een FNRS nemer zich weer op aan de zijkant, naast de andere paarden en 
veiligheidscertificaat voert, hetgeen betekent dat er alleen met wacht men totdat alle deelnemers geweest zijn. Uiteindelijk stapt 
een veiligheidscap gereden mag worden!de groep weer rond en wordt vervolgens geplaatst. 
Ook de beste voorbrenger (junior/senior) zal door een deskundige Wanneer de paarden opgesteld staan zal dan ook een korte 
jury uitgekozen worden en beloond worden met een extra prijs. toelichting en motivatie op deze plaatsing gegeven worden. 
Verder is er een beperkt aantal stallen beschikbaar gesteld, deze Op deze wijze zullen deelnemers en toeschouwers waarschijnlijk 
kunt u via het inschrijfformulier reserveren. Toezeggingen op een duidelijker en informatiever beeld krijgen van het hoe en 
volgorde van binnenkomst.waarom van de ontstane volgorde. Uit iedere rubriek dingen de 
Online inschrijven zal begin 2012 weer via de AVS website eerste twee geplaatste paarden mee naar het desbetreffende 
plaatsvinden. Hou de website dus goed in de gaten!kampioenschap.

AVS NK DRESSUUR COMPETITIE
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uitgeroepen worden tot Nederlands Kampioen Dressuur in de dressuurwedstrijd 
klassen B/L/M/Z waarbij paarden- en ponycombinaties apart outdoor Arabissimo 
van elkaar gekroond zullen worden. Renswoude (tevens 
Om deze prestigieuze titel wat meer cachet te geven zal de liberty en speed)
prijsuitreiking onder het zadel plaatsvinden aan het einde van - zondag 26 augustus springwedstrijd outdoor Arabisissimo 
het ochtend- en middagprogramma. De titelwinnaars krijgen Renswoude (tevens cross)
cadeaubonnen van De Paardendrogist van maar liefst € 150,-! - zaterdag 8 september dressuurwedstrijd outdoor Heerjansdam 
Het aantal uit te reiken prijzen is conform KNHS reglement. - zondag 14 oktober dressuurwedstrijd indoor St. Oedenrode 
Het inschrijfgeld voor onze wedstrijden blijft in 2012 De bekendmaking van de kampioenen is op zondag 14 oktober 

2012. Deelname op die dag is niet verplicht, echter vervallen niet € 7,00 (pony's) en € 8,50 (paarden).
afgehaalde prijzen voor het kampioenschap aan de vereniging. 
Inschrijven voor de wedstrijden die de Commissie van Gebruik 
organiseert kan door het inschrijfformulier te downloaden via de 
actuele evenementenagenda van onze website www.avsweb.org en 
kan ingevuld worden gemaild aan: gettyketels@gmail.com

Dressuurwedstrijden bij de Kossack Stud
Voor onze rijdende dressuurliefhebbers organiseert de commissie 
gebruik net als vorig jaar weer dressuur wedstrijden op de schitte-
rende terreinen van The Kossack Stud te Zuid Oost Beemster. 
Tijdens de open dagen op zaterdag 7 april en Hemelvaartsdag 
donderdag 17 mei stelt de familie Den Hartog wederom hun 
accommodatie ter beschikking. Er wordt buiten gereden en er 
kunnen twee proeven gestart worden in de klasses B t/m Z2. Het 
losrijden is op gras en de proeven zelf zullen in de rijbak met zand 
verreden worden. Het inschrijfformulier is te downloaden via 
de actuele evenementenagenda van onze website www.avsweb.org Nederlands Kampioen kan je met dit format alleen nog maar 
en dient te worden opgestuurd naar gettyketels@gmail.comworden als je op diverse AVS wedstrijden gedurende het seizoen 

van 2012 hebt bewezen de beste te zijn. Tussentijds promoveren 
is mogelijk, want de klasse waar je het meest in bent gestart zal Cross /dressuurclinic Lelystad zondag 29 juli 2012
meegeteld worden in de berekeningen. Meedingen naar deze titel Op de terreinen van Eko Pensionstal Bronsveld te Lelystad houden 
kan mits je donateur of lid bent van het AVS. Deze regel geldt wij op zondag 29 juli 2012 een clinic waarbij je van de 
niet voor jeugdruiters (< 18 jr). veelzijdigheid van je Arabier zal genieten. Er is een leuk 

oefenterrein voor cross-country met circa veertig natuurlijke 
Wedstrijdagenda 2012 hindernissen, waaronder een waterbak, hagen, heuvels, op- en 
- zondag 4 maart dressuurwedstrijd indoor Didam afsprongen en natte en droge sloten. De instructeur houdt 

verplaatst i.v.m. te weinig deelnemers rekening met het niveau van de combinatie, waardoor de clinic ook 
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De Beemster gewaagd. Dezelfde dag hebben wij meervoudig Z2 amazone (met 
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(let op: ook crossen en springen!) KNHS dressuurjurylid Karin van Soelen bereid gevonden om 
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Manege 't Hooge End Didam onderdelen en dient voldaan te worden op de dag zelf. 
- zondag 8 juli dressuurwedstrijd outdoor omgeving Het dragen van veiligheidscap en bodyprotector (tijdens de 

Manege Flemming Westmaas  crossles) is verplicht. Een bodyprotector is eventueel te leen. 

Ieder Arabisch Volbloedpaard, ingeschreven in het Arabisch Volbloedpaarden Stamboek, 
kan voorgebracht worden door uzelf, uw vriend of kennis. Op 20 mei 2012 is het weer zover. 

Het NK dressuur wordt in 2012 samengevoegd met 
de dressuurcompetitie en in een frisser jasje gestoken. 
Om mee te dingen naar de titel Nederlands Kampioen 
Dressuur 2012, dienen de combinaties aan minimaal 
50% van de door het AVS uitgeschreven wedstrijden 
deel te nemen.

L
Foto Jan Kan

Let op: Om de amateurkeuring werkelijk voor amateurs te 
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zijn uitgesloten van deelname aan Nationale C shows, zijn 
uiteraard ook uitgesloten van deelname aan de amateurkeuring 
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Regels voor de liberty op de amateurkeuring: De liberty klasse dat de deelnemende paarden ook volledig kunnen deelnemen 
staat open voor paarden van 3 jaar en ouder. Alleen op de aan andere shows dit jaar, vrij naar uw keuze. Wèl hanteert het 
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verplicht met bit. In tegenstelling tot andere shows mag u op de paarden van een categorie als volgt geplaatst in kwaliteitsvolgorde: 
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rijden. Uitgebreide regels daarvan de vindt u op de AVS website. nog even kort voor de jury op. Na deze presentatie stelt de deel-
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Ook de beste voorbrenger (junior/senior) zal door een deskundige Wanneer de paarden opgesteld staan zal dan ook een korte 
jury uitgekozen worden en beloond worden met een extra prijs. toelichting en motivatie op deze plaatsing gegeven worden. 
Verder is er een beperkt aantal stallen beschikbaar gesteld, deze Op deze wijze zullen deelnemers en toeschouwers waarschijnlijk 
kunt u via het inschrijfformulier reserveren. Toezeggingen op een duidelijker en informatiever beeld krijgen van het hoe en 
volgorde van binnenkomst.waarom van de ontstane volgorde. Uit iedere rubriek dingen de 
Online inschrijven zal begin 2012 weer via de AVS website eerste twee geplaatste paarden mee naar het desbetreffende 
plaatsvinden. Hou de website dus goed in de gaten!kampioenschap.
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lendenwervels aanwezig terwijl de staart uit 
16 in plaats van 18 wervels bestaat. 
Dit maakt dat de rug vaak wat korter is wat 
wenden en het dragen van gewicht 
eenvoudiger maakt. Een te korte rug kan 
echter de beweging beperken. We spreken 
van een lange rug wanneer de lengte een 
derde is van het de totale lichaamslengte. 
De onderdelen van het paard zijn hier niet in 
verhouding en dit resulteert in moeite met 
verzamelen en dragen. 
De achterhand is de motor van het paard waar 
de kracht en voorwaartse beweging ontstaan. 
Grote spiergroepen in de achterhand kunnen 
wel 30 centimeter in doorsnede worden en 
omvatten onder andere de hamstrings die 
betrokken zijn bij de stuwkracht van het 
paard. Het heiligbeen van de Arabier loopt 
bijna horizontaal waardoor de staartaanzet 
zich hoog in het verlengde van de rug bevindt. 
Bij enthousiasme kan de staart zelfs over de rug 
gedragen worden.

Zowel de voorbenen als de schouder bepalen 
de paslengte en souplesse in de beweging 
van het paard. Een schouder in de hoek van 
45 graden heeft een beter schokdempend 
vermogen dan een steile schouder. Het zorgt 
ook voor de benodigde ruimte om het been 
naar voren te brengen. Een lange schouder 
geeft spieren van de hals en rug een goede 
aanhechtingsplek waardoor een solide 
verbinding ontstaat. 
De botten in het voorbeen zijn bij voorkeur 
ook lang omdat dit betere schokdemping geeft 
en ruimere passen met minder belasting. 
Een uitzondering zijn de koten: te lange koten 

I
Door Jalenka van Wijk 

In de afgelopen serie zijn verschillende onderdelen van het 
Arabisch Volbloed paard belicht, waarin aandacht is gegeven aan 
een ideale bouw maar ook tekortkomingen en de gevolgen 
daarvan op het bewegingsmechanisme. Het paardenlichaam is 
een complexe structuur waarin alle verschillende onderdelen 
invloed op elkaar en de beweging uitoefenen. Het is daarom 
belangrijk om niet alleen de losse onderdelen maar ook het paard Arabisch Volbloed een intelligent paard is het een fabel dat de 
in zijn geheel te beoordelen. De verhouding van de onderdelen jibbah plek biedt aan grotere hersenen dan bij andere rassen. 
is ook van belang want een evenwichtig gebouwd paard heeft Wel kan de jibbah de ademhalingscapaciteit en zuurstofopname 
balans in zijn bouw en dit maakt zuivere en krachtige bewegingen vergroten omdat een grotere sinusruimte aan de bovenzijde van 
mogelijk. Wanneer we een goed gebouwd paard in drie delen de luchtwegen ontstaat. 
opsplitsen dan zijn de voorhand, het middenstuk en de 
achterhand van gelijke grote in verhouding met elkaar. De grote, ver uit elkaar staande ogen geven de Arabier een alerte 
Op de belangrijkste kenmerken in het exterieur van het Arabisch expressie die wordt versterkt door de hoge hoofdhouding. Deze 
Volbloed paard zullen we nogmaals kort ingaan maar bij het trotse hoofdhouding dankt het ras aan de manier waarop 
beoordelen is het noodzakelijk om het gehele dier in de schedel met de nek verbonden is. De hoek waarin het hoofd 
ogenschouw te nemen. van de Arabier aan de nekwervels is verbonden is meer dan 90 

graden en daarmee groter dan in andere rassen. Dit geeft een fijne 
Een correct exterieur bepaalt samen met het type de identiteit van keeluitsnijding die bekend is als de mitbah. 
de Arabier en de meest karakteristieke kenmerken voor het ras De hals moet hoog uit de borst komen en in een vloeiende lijn 
zijn terug te vinden in het hoofd. Het wigvormige hoofd met de doorlopen naar de nek en de verbinding met de schedel. De hals 
afnas of dish en de bolling tussen de ogen die we de jibbah is belangrijk voor de balans van het paard omdat ze samen met 
noemen maakt de Arabier voor velen herkenbaar. Hoewel het het hoofd relatief zwaar is. Een ideale hals heeft lengte want lange 

halsspieren helpen de voorbenen naar voren te brengen en geven 
zo ruime gangen. Een hoog aangezette hals maakt verzameling 
mogelijk terwijl paarden met een hals die laag uit de borst komt 
vaak op de voorhand lopen. 
Niet alleen de spieren in de hals dragen het gewicht van het 
hoofd, ook de romp speelt hier een belangrijke rol. Het is daarom 
belangrijk dat de verbinding tussen de voorhand en de romp 
vloeiend is en de aanhechting bij de schoft geen abrupte hoeken 
laat zien. De rug moet sterk en recht zijn en voldoende bespierd 
om het gewicht van de ruiter te kunnen dragen. 

Het Arabisch Volbloed paard heeft slechts 7 ribbenparen in 
vergelijking met de 8 tot 10 die in andere rassen aanwezig zijn. 
Ook in het aantal lenden- en staartwervels kan de Arabier 
afwijken van andere rassen: vaak zijn er 6 in plaats van 7 
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Een Arabier galopperend in de woestijn: een 
sprookjesachtig beeld dat ten grondslag ligt 
aan de ontwikkeling van het oudste zuiver 
gefokte ras ter wereld. Dit sprookjesbeeld is 
in realiteit een hard bestaan dat het Arabisch 
Volbloed paard heeft ontwikkeld en zijn 
kenmerkende exterieur gegeven.  
THE  
TO 

WILL
PLEASE

SERIE  DEEL 7: EXTERIEUR, HET COMPLETE PAARD

1. Oren
2. Voorpluk
3. Oog 
4. Neus
5. Neusgat
6. Snuit
7. Kin
8. Kingroeve
9. Kaakgroeve
10. Wang
11. Keel
12. Hals
13. Nek
14. Kap
15. Keeluitsnijding
16. Schoft
17. Schouder
18. Boeg
19. Borst
20. Bovenarm
21. Voorknie
22. Pijpbeen
23. Kootbeen
24. Kroonbeen

25. Straalbeen
26. Hoef
27. Elleboog
28. Zwilwrat
29. Voorknie
30. Pezen
31. Hoefbal
32. Rug
33. Ribben
34. Buik
35. Flank
36. Knie
37. Schenkel
38. Singelplek
39. Pezen
40. Hak
41. Dijbeen
42. Zitbeen knobbel
43. Punt van de heup
44. Lendenen
45. Kruis
46. Staartwortel
47. Staart
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Volbloed paard ondanks zijn temperament ook bekend als een worden week en zetten de kogel onder veel spanning terwijl steile 
zachtmoedig dier met een moedig en loyaal karakter. koten de klappen in het been tijdens beweging niet goed kunnen 

opvangen. De voorstuwing komt niet alleen uit de achterhand, 
Arabieren zijn pas op late leeftijd volwassen maar ze hebben een het hele achterbeen is hier bij betrokken. 
hoge levensduur. Ook is de vruchtbaarheid op latere leeftijd nog De paslengte is groot als het been goed onder de massa gezet kan 
groot in vergelijking met andere rassen. Naast zijn specifieke worden. Een lang dijbeen dat in een schuine hoek met de 
exterieur heeft de Arabier ook andere lichamelijke kenmerken achterknie staat maakt dit mogelijk. De juiste hoek van het 
die typerend voor het ras zijn. Zo hebben ze een goede spronggewricht maakt ondertreden makkelijker. Afwijkende 
spijsvertering en standen zoals een te gehoekt of steil achterbeen geven veel druk 
zijn ze sober in op het gewricht en kunnen tot slijtage leiden. 
hun voerbehoefte. 
Deze eigenschap 

De hoeven van de Arabier zijn rond, hard en gelijk aan elkaar. 
heeft het ras te 

Ze staan recht onder het been, hoewel de achterhoeven iets naar 
danken aan de 

buiten gedraaid mogen zijn om ruime beweging vanuit de 
beproevingen 

achterhand zonder aantikken van de voorbenen toe te staan.
toen zij samen 
met de nomaden 

Gemiddeld is het Arabisch Volbloed paard 1,50 meter hoog, in de woestijn 
al lijkt het of er de laatste jaren grotere dieren gefokt worden leefden en dadels 
met een maximale hoogte die rond de 1,58 meter ligt. en geitenmelk 
Wanneer bewust op maat gefokt wordt dan zal de kwaliteit en gevoerd kregen. Het goede uithoudingsvermogen gaat samen met 
het type vaak het paard vaak verminderen.  een snel lichamelijk herstel wat vooral bij een duursport als 

endurance zijn vruchten afwerpt. 
Een correcte bouw en type kunnen niet zonder elkaar om het ras 
te behouden. Het is dan ook belangrijk om complete paarden te Dat de Arabier een uniek ras is komt ook tot uiting in de vacht. 
fokken die niet alleen in de showring maar ook in verschillende Deze is zo fijn en zijdeachtig dat bloedvaten en aftekeningen er 
sportdisciplines hun kracht een veelzijdigheid tonen. doorheen te zien zijn. De fijne vacht isoleert goed tegen kou maar 
Want ondanks zijn geringe maat in vergelijking met andere ondanks de dichtheid van de haren is de vacht van de Arabier niet 
rijpaardrassen, is de Arabier een geschikt paard om mee te goed waterdicht. Tijdens de ontwikkeling van het ras was dit 
werken. Naast een goede bouw speelt karakter hier een grote rol. laatste ook niet nodig aangezien het in de woestijn 's nachts wel 
De Arabier is een intelligent dier met een groot vermogen om te 30 graden kan vriezen maar zelden regent. 
leren en de wil om zijn ruiter te plezieren. Deze laatste eigenschap 
maakt dat het ras bekend staat grote prestaties te leveren voor de Vele legendes omringen het Arabisch Volbloed en ook de 
eigenaar. De veelzijdigheid van het ras laat zich zien in verschillende vachtkleuren die voor kunnen komen hebben hun 
verschillende takken van de paardensport en omvatten naast de eigen verhaal. Welke vachtkleuren zijn toegestaan en hoe deze tot 
racerij en endurance ook dressuur, springen en westernrijden. stand komen wordt in een volgend artikel besproken. 
Hoewel soms bestempeld als eenkenning, staat het Arabisch 

PRESTATIEPREDIKAAT DRESSUUR: 
NAGRIM KOSSACK

AANKONDIGING NATIONALE 
C SHOW WEST

1. Achterhoofd
2. Atlas
3. Draaier
4. Halswervels
5. Rugwervels
6. Lendenwervels
7. Staartwervels
8. Bekken
9. Zitbeen knobbel
10. Dijbeen
11. Knie
12. Schenkelbeen
13. Hak
14. Pijpbeen
15. Kogel
16. Hoefbal
17. Sprong gewricht
18. Middelvoetsbeen
19. Kootbeen
20. Kroonbeen
21. Hoefbeen
22. Ribben
23. Zwilwrat
24. Voorknie

25. Spaakbeen
26. Ellepijp
27. Opperarmbeen
28. Schoudergewricht
29. Schouderblad
30. Onderkaak
31. Snijtanden
32. Haaktanden
33. Wolfstanden
34. Kiezen
35. Neusbeen
36. Jukbeen
37. Oogkas
38. Voorhoofd
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Naam: Nagrim Kossack (v.Piligrim x Nedanka) werkelijk iedere proef nog prijs gehad, zij zijn echt ontzettend leuk 
samen.  Zowel Nagrim als ik zijn erg blij met Marlies. Geboortedatum: 17 april 1999
Nagrim is echt een superleuk paard en zeer veelzijdig. Ik rijd met Fokker: The Kossack Stud
hem dressuur, spring met hem, rijd western met hem en rijd met Door: Debbie Wijland
hem tripalons. Afgelopen jaar hebben wij voor het eerst meegedaan 
aan de Arabissimo en dit was echt geweldig. Wat een ontzettend 

Nagrim is een 12 jarige schimmelruin die sinds 4 jaar in mijn bezit leuk weekend heb ik daar gehad. Totaal ongeoefend hebben wij een 
is. Nagrim is 1.47 hoog en valt  daarmee onder de d-ponys. parcours gesprongen, dit was zo leuk dat wij nu ook aan het trainen 
Het grootste gedeelte van zijn leven is Nagrim recreatief gereden. zijn met springen en hopen dat wij dit jaar op de Arabissimo met 
Ik was twee jaar de bijrijdster van Nagrim toen zijn vorige springen wat meer kunnen laten zien. Ook de speed op de 
eigenaresse ging verhuizen. Wij zijn toen overeengekomen dat Arabissimo was helemaal leuk!. 
Nagrim bij mij zou blijven, dit is nu vier jaar geleden. Nagrim is 

Wij hebben inmiddels ook aan twee dressuurwedstrijden van toen bij pensionstal Gotink in Warnsveld komen te staan. Hier 
het AVS deelgenomen (Didam en het sportweekend in IJzerlo), staan vooral veel wedstrijdruiters die mij hebben gemotiveerd om 
ik vind dat er vanuit de commissie gebruik hele leuke en wisselende met Nagrim ook wedstrijden te gaan rijden, dit was eigenlijk nooit 
evenementen worden georganiseerd en hoop dat er in de toekomst mijn bedoeling. Ik heb altijd gedacht wat moet ik nu met mijn 
nog veel meer mensen met een Arabisch Volbloed aan mee gaan 'pony' tussen de paarden. 
doen. Wij zijn in ieder geval dit jaar op een aantal evenementen 

Eenmaal begonnen met de wedstrijden is het echt supersnel weer aanwezig. 
gegaan. Nagrim en ik zijn in 40 wedstrijden van de B naar het Z 

Mijn doel voor de toekomst is om te kijken hoever ik eventueel nog gereden en inmiddels hebben wij 2 winstpunten in het Z. Wij 
met Nagrim kan komen. Op het moment dat wij aan onze top hebben in deze periode veel prijzen gewonnen en vaak heel positief 
zitten stop ik ermee en mag Marlies lekker met hem blijven starten commentaar gehad van de juryleden. Zowel voor Nagrim als voor 
bij de pony's. Ik hoop zelf opnieuw met een jonge Arabier te mij is het voor het eerst dat wij op dit niveau rijden, het is voor ons 
kunnen gaan starten en zo weer opnieuw te beginnen. allebei nieuw en echt ontzettend leuk om het samen voor het eerst 

mee te maken. Ik heb wel het idee dat Nagrim en ik nu wel een 
beetje aan de top van ons kunnen zitten, wij vinden de Z proeven 
allebei erg zwaar. 
Omdat ik Nagrim niet altijd het 'zware' werk wil laten doen, heb ik 
sinds november 2010 een bijrijdster voor hem. Dit is Marlies 
Korenblek en Marlies is 15 jaar oud en was haar vertrouwen in de 
paarden helemaal kwijt. Marlies heeft door Nagrim haar 
vertrouwen in de paarden weer terug gekregen en rijd nu ook 
wedstrijden met hem. Dit is voor haar voor het eerst. Nagrim en  
Marlies starten inmiddels in de L1 dressuur bij de pony's en zijn 
alweer een tijdje L2 startgerechtigd. Tijdens het afgelopen outdoor 
seizoen waren zij kringkampioen in de B dressuur. Helaas ging het 
op de Gelderse kampioenschappen iets minder en eindigden zij als 
9e. Inmiddels hebben zij de 3 selectiewedstrijden in de L1 
gewonnen en zijn daarmee opnieuw kringkampioen en mogen 
door naar de Gelderse kampioenschappen. Tot nu toe hebben zij 

weken in verkeerde, heeft de showcommissie van Show West Door Joan Bodegraven
het hoofd al bij de zomer. De maand juli om precies te zijn. 
Want op 22 juli is het weer zover, dan vindt wederom de De sneeuw is nog maar 
Nationale C Show West plaats op het Drafcentrum in Alkmaar.nauwelijks weg en de vorst is 
Na het enorme succes van vorig jaar, is de showcommissie amper uit de grond. Ondanks 
verheugd u wederom op de mooie accommodatie van het de winterse omstandigheden 
Drafcentrum in Alkmaar uit te mogen nodigen. waar Nederland de afgelopen 
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Deze eigenschap 

De hoeven van de Arabier zijn rond, hard en gelijk aan elkaar. 
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met de nomaden 
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al lijkt het of er de laatste jaren grotere dieren gefokt worden leefden en dadels 
met een maximale hoogte die rond de 1,58 meter ligt. en geitenmelk 
Wanneer bewust op maat gefokt wordt dan zal de kwaliteit en gevoerd kregen. Het goede uithoudingsvermogen gaat samen met 
het type vaak het paard vaak verminderen.  een snel lichamelijk herstel wat vooral bij een duursport als 

endurance zijn vruchten afwerpt. 
Een correcte bouw en type kunnen niet zonder elkaar om het ras 
te behouden. Het is dan ook belangrijk om complete paarden te Dat de Arabier een uniek ras is komt ook tot uiting in de vacht. 
fokken die niet alleen in de showring maar ook in verschillende Deze is zo fijn en zijdeachtig dat bloedvaten en aftekeningen er 
sportdisciplines hun kracht een veelzijdigheid tonen. doorheen te zien zijn. De fijne vacht isoleert goed tegen kou maar 
Want ondanks zijn geringe maat in vergelijking met andere ondanks de dichtheid van de haren is de vacht van de Arabier niet 
rijpaardrassen, is de Arabier een geschikt paard om mee te goed waterdicht. Tijdens de ontwikkeling van het ras was dit 
werken. Naast een goede bouw speelt karakter hier een grote rol. laatste ook niet nodig aangezien het in de woestijn 's nachts wel 
De Arabier is een intelligent dier met een groot vermogen om te 30 graden kan vriezen maar zelden regent. 
leren en de wil om zijn ruiter te plezieren. Deze laatste eigenschap 
maakt dat het ras bekend staat grote prestaties te leveren voor de Vele legendes omringen het Arabisch Volbloed en ook de 
eigenaar. De veelzijdigheid van het ras laat zich zien in verschillende vachtkleuren die voor kunnen komen hebben hun 
verschillende takken van de paardensport en omvatten naast de eigen verhaal. Welke vachtkleuren zijn toegestaan en hoe deze tot 
racerij en endurance ook dressuur, springen en westernrijden. stand komen wordt in een volgend artikel besproken. 
Hoewel soms bestempeld als eenkenning, staat het Arabisch 

PRESTATIEPREDIKAAT DRESSUUR: 
NAGRIM KOSSACK

AANKONDIGING NATIONALE 
C SHOW WEST

1. Achterhoofd
2. Atlas
3. Draaier
4. Halswervels
5. Rugwervels
6. Lendenwervels
7. Staartwervels
8. Bekken
9. Zitbeen knobbel
10. Dijbeen
11. Knie
12. Schenkelbeen
13. Hak
14. Pijpbeen
15. Kogel
16. Hoefbal
17. Sprong gewricht
18. Middelvoetsbeen
19. Kootbeen
20. Kroonbeen
21. Hoefbeen
22. Ribben
23. Zwilwrat
24. Voorknie

25. Spaakbeen
26. Ellepijp
27. Opperarmbeen
28. Schoudergewricht
29. Schouderblad
30. Onderkaak
31. Snijtanden
32. Haaktanden
33. Wolfstanden
34. Kiezen
35. Neusbeen
36. Jukbeen
37. Oogkas
38. Voorhoofd

NN

D

Naam: Nagrim Kossack (v.Piligrim x Nedanka) werkelijk iedere proef nog prijs gehad, zij zijn echt ontzettend leuk 
samen.  Zowel Nagrim als ik zijn erg blij met Marlies. Geboortedatum: 17 april 1999
Nagrim is echt een superleuk paard en zeer veelzijdig. Ik rijd met Fokker: The Kossack Stud
hem dressuur, spring met hem, rijd western met hem en rijd met Door: Debbie Wijland
hem tripalons. Afgelopen jaar hebben wij voor het eerst meegedaan 
aan de Arabissimo en dit was echt geweldig. Wat een ontzettend 

Nagrim is een 12 jarige schimmelruin die sinds 4 jaar in mijn bezit leuk weekend heb ik daar gehad. Totaal ongeoefend hebben wij een 
is. Nagrim is 1.47 hoog en valt  daarmee onder de d-ponys. parcours gesprongen, dit was zo leuk dat wij nu ook aan het trainen 
Het grootste gedeelte van zijn leven is Nagrim recreatief gereden. zijn met springen en hopen dat wij dit jaar op de Arabissimo met 
Ik was twee jaar de bijrijdster van Nagrim toen zijn vorige springen wat meer kunnen laten zien. Ook de speed op de 
eigenaresse ging verhuizen. Wij zijn toen overeengekomen dat Arabissimo was helemaal leuk!. 
Nagrim bij mij zou blijven, dit is nu vier jaar geleden. Nagrim is 

Wij hebben inmiddels ook aan twee dressuurwedstrijden van toen bij pensionstal Gotink in Warnsveld komen te staan. Hier 
het AVS deelgenomen (Didam en het sportweekend in IJzerlo), staan vooral veel wedstrijdruiters die mij hebben gemotiveerd om 
ik vind dat er vanuit de commissie gebruik hele leuke en wisselende met Nagrim ook wedstrijden te gaan rijden, dit was eigenlijk nooit 
evenementen worden georganiseerd en hoop dat er in de toekomst mijn bedoeling. Ik heb altijd gedacht wat moet ik nu met mijn 
nog veel meer mensen met een Arabisch Volbloed aan mee gaan 'pony' tussen de paarden. 
doen. Wij zijn in ieder geval dit jaar op een aantal evenementen 

Eenmaal begonnen met de wedstrijden is het echt supersnel weer aanwezig. 
gegaan. Nagrim en ik zijn in 40 wedstrijden van de B naar het Z 

Mijn doel voor de toekomst is om te kijken hoever ik eventueel nog gereden en inmiddels hebben wij 2 winstpunten in het Z. Wij 
met Nagrim kan komen. Op het moment dat wij aan onze top hebben in deze periode veel prijzen gewonnen en vaak heel positief 
zitten stop ik ermee en mag Marlies lekker met hem blijven starten commentaar gehad van de juryleden. Zowel voor Nagrim als voor 
bij de pony's. Ik hoop zelf opnieuw met een jonge Arabier te mij is het voor het eerst dat wij op dit niveau rijden, het is voor ons 
kunnen gaan starten en zo weer opnieuw te beginnen. allebei nieuw en echt ontzettend leuk om het samen voor het eerst 

mee te maken. Ik heb wel het idee dat Nagrim en ik nu wel een 
beetje aan de top van ons kunnen zitten, wij vinden de Z proeven 
allebei erg zwaar. 
Omdat ik Nagrim niet altijd het 'zware' werk wil laten doen, heb ik 
sinds november 2010 een bijrijdster voor hem. Dit is Marlies 
Korenblek en Marlies is 15 jaar oud en was haar vertrouwen in de 
paarden helemaal kwijt. Marlies heeft door Nagrim haar 
vertrouwen in de paarden weer terug gekregen en rijd nu ook 
wedstrijden met hem. Dit is voor haar voor het eerst. Nagrim en  
Marlies starten inmiddels in de L1 dressuur bij de pony's en zijn 
alweer een tijdje L2 startgerechtigd. Tijdens het afgelopen outdoor 
seizoen waren zij kringkampioen in de B dressuur. Helaas ging het 
op de Gelderse kampioenschappen iets minder en eindigden zij als 
9e. Inmiddels hebben zij de 3 selectiewedstrijden in de L1 
gewonnen en zijn daarmee opnieuw kringkampioen en mogen 
door naar de Gelderse kampioenschappen. Tot nu toe hebben zij 

weken in verkeerde, heeft de showcommissie van Show West Door Joan Bodegraven
het hoofd al bij de zomer. De maand juli om precies te zijn. 
Want op 22 juli is het weer zover, dan vindt wederom de De sneeuw is nog maar 
Nationale C Show West plaats op het Drafcentrum in Alkmaar.nauwelijks weg en de vorst is 
Na het enorme succes van vorig jaar, is de showcommissie amper uit de grond. Ondanks 
verheugd u wederom op de mooie accommodatie van het de winterse omstandigheden 
Drafcentrum in Alkmaar uit te mogen nodigen. waar Nederland de afgelopen 



1716

AVS MagazineAVS Magazine AVS Magazine

Op 27 november 2011 heeft de AVS endurance commissie de prijsuitreiking van de endurance 
competitie opgeluisterd met een presentatie van een aantal succesvolle endurance Arabieren. 
In het 6e nummer van vorig jaar staat al een verslagje van totale dag. In dit stuk willen we 
verder ingaan op de paarden zelf.

 
A-KADER EN 

 PAARDEN
PRESENTATIE 
PREDIKAAT ENDURANCE

O

Dat dit sfeervolle en gezellige terrein zich uitstekend leent voor er dit jaar voor een wel heel unieke manier 
deze show, is vorig jaar wel gebleken. De showcommissie kijkt van sponsoring gekozen! Hoogenband 
terug op een zeer geslaagde dag en streeft ernaar de show van Arabians en Rifat Arabians hebben de 
vorig jaar te kunnen overtreffen. Met dezelfde showcommissie, handen ineen geslagen om u een 
hetzelfde team van enthousiaste vrijwilligers en wederom de buitengewone aanbieding te kunnen doen. 
toplocatie van vorig jaar ter beschikking, zijn alle ingrediënten Zij sponsoren een deel van de kosten van de 
daarvoor aanwezig. boxhuur op het Drafcentrum in Alkmaar. 
De showkeuring van het Arabisch Volbloedpaard staat centraal Hierdoor bedraagt voor alle deelnemers de 
zondag 22 juli. In verschillende (leeftijds-)categorieën, worden prijs voor het huren van een box op het 
de paarden aan de hand van hun voorbrengers, voorgesteld aan Drafcentrum slechts € 50,-! Uiteraard is 
een internationaal jurykorps en het publiek. De drie juryleden hooi en stro bij deze prijs inbegrepen. 
zullen de getoonde paarden vervolgens in kwaliteitsvolgorde Door naar info@dingjansanitair.nl te 
plaatsen, waarna de beste paarden uiteindelijk tegen elkaar mailen, kunt u gebruik maken van deze 
zullen strijden in de kampioenschappen. Net als vorig jaar, uitzonderlijke aanbieding en uw box-
mogen de rubriekskampioenen weer een schitterende reservering kenbaar maken.
bloemenkrans in ontvangst nemen. Verder vindt er een 
premiekeuring op het terrein plaats, waar paarden van dit Inschrijven voor de Nationale C Show West 
schitterende ras individueel door de vakkundige jury 22 juli 2012 kan digitaal via de AVS website www.avsweb.org  
beoordeeld en geprimeerd zullen worden. In de showring zullen en ook op de website van de show zelf 
dit jaar ook weer de zadelrubrieken verreden worden. Niks www.nationalecshowwest.nl zal zo spoedig mogelijk het 
leukers voor de amazones en ruiters onder ons, om je Arabisch inschrijfformulier beschikbaar zijn. 
Volbloedpaard op deze manier eer aan te doen. 
Diverse kramen met leuke artikelen en een mooie sfeervolle Uiteraard is het weer mogelijk om op het terrein van 
aankleding van het terrein, zullen het geheel weer een unieke de drafbaan te overnachten met uw tent of caravan. 
ambiance geven. Ook voor kinderen zal er weer het een en Op www.drafcentrumalkmaar.com kunt u alvast een 
ander te beleven zijn deze dag. sfeerimpressie opdoen van de locatie. Liever overnachten in 
Het wordt dus weer een gezellig weekend. De dag voor de een hotel? Overnachtingsmogelijkheden hiertoe vindt u op 
show, zaterdag 21 juli is het drafcentrum Alkmaar al vanaf de www.hotels.nl/nl/alkmaar. 
middag geopend voor het brengen van de paarden. U kunt Mogelijk heeft u interesse om deze dag vanuit de speciale vip-
zaterdagmiddag op uw gemak uw paard(en) brengen en tribune mee te maken of om als sponsor deze dag mede 
verzorgen, om daarna aan te schuiven bij een heerlijk mogelijk te maken? Laat u vrijblijvend over de mogelijkheden 
gezamenlijk diner. informeren, op de website leest u meer hierover terug. 

Om de show op zondag 22 juli weer tot een succes te kunnen Tevens is hier alle informatie over de show -waaronder alle 
maken, ziet de showcommissie graag uw inschrijvingen contactgegevens- terug te vinden, kijkt u op 
tegemoet. Om u hierbij een klein duwtje in de rug te geven, is www.nationalecshowwest.nl 

7 april AVS Dressuurwedstrijd, Beemster 8 juli AVS Dressuurwedstrijd, Strijensas

21-22 april AVS Sportweekend, IJzerlo 22 juli AVS Nationale C Show West, Alkmaar

22 april Hengstenshow Leo Arabians & Arabian 22 juli AVS Western Riding Cup, Huis ter Heide

Stud Europe 9-12 aug. ECAHO European Sport Championships 

5-6 mei ECAHO B Show Tulip Cup, Deurne Duitsland

17-19 mei Rassenshow incl. DAWRA, Luttenberg 18 augustus ECAHO Int. C Show Assen

17 mei AVS Hemelvaartdressuurwedstrijd, 19 augustus ECAHO B Show Lowland Arabian Cup, 

De Beemster Assen

18 mei Algemene Ledenvergadering AVS, Nijkerk 25 augustus Arabissimo, Renswoude

20 mei AVS Amateurkeuring, Bunschoten 1-2 sept. AVS National Championship Show, Raalte

3 juni DAWRA April’s Fool Show, Woudenberg 8 september AVS Dressuurwedstrijd, Heerjansdam

16 juni AVS National C Show Zuid, St. Oedenrode 17-23 sept. NK Westernrijden/DAWRA NK, Den Haag

17 juni Int. C Show AHW, St. Oedenrode 7 oktober AVS Dressuurwedstrijd, St. Oedenrode

24 juni AVS Dressuurwedstrijd, Didam 25 november Prijsuitreiking Endurance Competitie &

29 juni/1 juli DAWRA Weekend, Kootwijkerbroek Clinic Endurance

8 juli ECAHO B Show/Emerald Trophy, Brecht 16 december DAWRA Christmasshow, Bunschoten

AVS EVENEMENTENKALENDER 2012

Door Esther Groen te Florac (Frankrijk). Verschillende paarden met alle drie 
verschillende achtergronden, maar een belangrijke overeenkomst: 
een goede galop. Om op het huidige internationale toneel mee te Op het moment is de endurance in Nederland erg goed aan de 
doen moet een flink tempo gereden worden en daarvoor is een weg aan het timmeren, en daarin de Arabische Volbloeden in het 
goede galop cruciaal. Ook een snelle recuperatie waardoor weinig bijzonder. De nieuwe bondscoach had voor het Europees 
tijd op de concurrentie verloren wordt en een koel karakter blijken Kampioenschap keuze uit negen paarden in de Nederlandse 
zeer belangrijk te zijn.Endurance sport, een ongekend groot aantal paarden! Zeven 
Routinier in het A-kader met vele 160 km ritten op zijn naam is van de paarden in het A-kader zijn Arabische Volbloeden en naar 
de 18-jarige Russisch gefokte Riki's Macho Man. Macho Man is het Europees Kampioenschap zijn maar liefst zes Arabische 
een Drug zoon, Drug is Volbloeden uit Nederland meegegaan. Dit is tot nu toe nog nooit 
voor iedereen wel bekend. eerder voorgekomen en het geeft aan in welke stijgende lijn de 
Drug heeft vele ren-Nederlandse endurance zich bevindt.  Het Nederlandse team 
paarden voortgebracht, heeft in Florac een mooie 5e plaats gehaald.
maar zijn kinderen (en 
kleinkinderen) doen het Endurance is DE sport waar de Arabisch Volbloed in uitblinkt en 
ook goed op shows en in het is een van de weinige paardensporten die elk jaar weer nieuwe 
de endurance. Drug is enthousiastelingen mag verwelkomen. Een aanzienlijk deel van 
een zoon van Prizrak, deze sporters zal met een Arabisch Volbloed aan de start komen. 
uit Kankan. Deze laatste Uit een enquête die is gehouden onder ruim 200 ruiters bleek dat 
lijkt een hele belangrijke veel mensen die nu de sport beoefenen zonder Arabisch Volbloed 
hengst voor de endurance in de toekomst een (endurance gerichte) Arabisch Volbloed willen 
te zijn. Via de wereld-kopen om verder in de sport te komen dan met hun huidige 
beroemde Persik komen paard. Een interessante markt voor de fokkers van de Nederlandse 
zijn genen veel voor in de endurance. De moeder van Drug is Arabisch Volbloed. Om een idee te krijgen wat een succesvolle 
Karinka, naast dat zij zeer goede nakomelingen heeft gebracht is endurance Arabier is, hebben we een aantal paarden die hun 
zij ook de volle zus van Kilimanscharo, die vele nakomelingen in sporen inmiddels in de endurance hebben verdient getoond aan 
de endurance heeft.een (zeer kleine) groep geïnteresseerden. Aan de orde kwam 
De moeder van Macho Man is Skalica (Peleng x Skapita (v.Mag). afstamming, goede en minder goede eigenschappen in karakter en 
Peleng heeft zich uiteraard ruimschoots bewezen als vader van bouw en het bekijken van de gangen in stap draf en galop.
goede sportpaarden en in Skapita's moederlijn Om ook de mensen die er niet waren wat meer te vertellen over de 
is Kankan weer terug te vinden. Kortom, een paarden die we hebben gezien volgt hier een verslag. Ik probeer 
paard uit bewezen lijnen. Maar alleen het zoveel mogelijk gegevens over de afstamming en de endurance 
papier geeft geen top-endurancepaard resultaten van voorouders of familie te vermelden, maar uiteraard 
uiteraard. Macho heeft fijne goede gangen en ben ik daarin ook afhankelijk van alle informatie die ik kan 
vooral een goede galop.  Hij is net gebouwd en vinden. Helaas is dat een kwestie van speuren en zoeken. Er is 
in balans. Eén voorbeen heeft een iets schevere geen database met alle resultaten in de endurance beschikbaar… 
stand, dus dat is wel een aandachtspunt, maar dus vergeef mij als ik ergens een foutje maak of iets niet vermeld.
Macho heeft daar nog nooit een probleem mee Allereerst hadden we de paarden van  drie A-kaderleden die 
gehad. uitgezonden zijn naar het zware Europese Kampioenschap 2011 
Carmer Römer had een paard ter beschikking gekregen van 
Tanja Wolters. Pools gefokte Gitana 220 had nog niet eerder op 
dit niveau gelopen en was ingezet toen het paard dat Carmen 
eigenlijk zou rijden niet fit genoeg bleek. Gitana bleek het zeer 
goed te doen en werd op de valreep gekwalificeerd en geselecteerd 
voor het EK. Zij kwamen individueel uit, maar stonden in dienst 
van het team, een moeilijke taak waar zij zich super hebben 
ingezet, met het gewenste resultaat! 

EK paarden

Macho Man

Macho Man
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Op 27 november 2011 heeft de AVS endurance commissie de prijsuitreiking van de endurance 
competitie opgeluisterd met een presentatie van een aantal succesvolle endurance Arabieren. 
In het 6e nummer van vorig jaar staat al een verslagje van totale dag. In dit stuk willen we 
verder ingaan op de paarden zelf.
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zondag 22 juli. In verschillende (leeftijds-)categorieën, worden prijs voor het huren van een box op het 
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zullen de getoonde paarden vervolgens in kwaliteitsvolgorde Door naar info@dingjansanitair.nl te 
plaatsen, waarna de beste paarden uiteindelijk tegen elkaar mailen, kunt u gebruik maken van deze 
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met dit snelle paarden van Marly van Ditshuyzen, de een is aangekocht, de 
herstel konden zij ander zelfgefokt. Allereerst Czarownica LB, een paard met een 
hard rijden en in mooi lijf en goede vloeiende gangen. Haar afstamming geeft wel 
de vetgate een links met endurance, maar niet extreem.  Deze Russisch gefokte 
voorsprong merrie heeft als vader Afganistan, hij heeft nog wat andere 
opbouwen ten kinderen die endurance lopen (ook op 160 km niveau) en ook 
opzichte van de enkele kleinkinderen. Zijn vader Aromat heeft ongeveer een 
concurrentie. vergelijkbare achtergrond met endurance, met name een aantal 

goed presterende kleinkinderen. Aan de moederskant is Czorna Qua afstamming 
een Wirzow dochter. Op zich zijn er bij deze merrie wat kleine van Fadilah geldt 
links met endurance te vinden, maar wat vooral interessant is, is min of meer 
dat zij twee maal Kankan in de stamboom voert. hetzelfde als voor 

D-Prodigy. In de Eenhoorn's Dahman is de enige hengst in de selectie paarden en hij 
directe ouders zijn is ook gericht op endurance gefokt. Een sterke hengst met een  
niet heel veel links 
naar endurance te 
vinden. Van vader 
Milak  AA heb ik 
geen nakome-

lingen in de endurance, behalve Fadilah, kunnen vinden. Zijn 
vader Malik is echter een Hadban Enzahi zoon, dus daar is wel 

krachtige makkelijke galop en een koel karakter. Wat veel mensen 
niet weten is dat de naam Dahman zeker in connectie met de 
naam van Ditshuyzen in de Franse endurance een begrip is.  
Dahman (de oude dus) is een Hadban Enzahi zoon uit Jadine, een 
van de Marbach merries. Er is nog een hele belangrijke Hadban 
Enzahi zoon in de endurance te vinden, dat is Masan. Beiden degelijk interessant endurance bloed! Haar moeder is Nazalla, 
hebben nog steeds een grote invloed op de huidige endurance een Fikri dochter. Fikri komt ook terug in de moederlijn van 
paarden via dekhengsten als Mabrouck (v.Dahman) en Tauqui el Milak AA en heeft wel een heel aantal klein en 
Masan (v.Masan). Er zijn ontelbare nakomelingen van deze achterkleinkinderen in de endurance. 
hengsten die zeer goed presteren. De ouders van Marly hebben De laatste twee paarden met endurance predikaat zijn beiden 
deze hengst destijds gekocht  en Marly is ermee in Frankrijk 
opgegroeid.  
Maar terug naar Eenhoorn’s Dahman. Zijn vader is de allround 
Crabbet hengst Oostervelds Marsaz. Daarvan zijn verder weinig 
nakomelingen in endurance te vinden, de endurance-connectie 
komt via zijn moeder Nefisa des Camards. 
Zelf heeft zij ook klasse 4 endurance gelopen (met o.a. 
kampioenschap junioren) en zij komt uit bewezen endurance/ 
renlijnen. Haar vader is Djelfor, een Manganate-zoon die veel 
nakomelingen op de renbaan maar ook zeker in de endurance 
heeft. Moeder van Nefisa des Camards is de Dahman-dochter 
Aischa. Zij heeft meerdere succesvolle endurancepaarden (of 
endurance ouderdieren) gebracht. Haar moeder heet ook Nefisa 
en was ook al een succesvolle endurance fokmerrie.
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De moederlijn van  Noniusz heeft ook zeker endurance links: 
Nostalgia is namelijk een Partner dochter en Partner heeft 
kinderen en kleinkinderen in de top-endurance. Noniusz beschikt 
over drie nette gangen. Qua bouw is hij wellicht iets tengerder (en 
korter) dan de andere twee EK paarden. Vooral voor een paard 
met een korte rug is het moeilijker een geschikt zadel te vinden.
Na deze drie EK paarden hadden we ook nog vier paarden die 
prestatiepredikaat endurance hebben verdient, dit predikaat kan 
aangevraagd worden als een paard minimaal drie klasse 4 (120 km 
en meer) ritten goed heeft uitgelopen. In deze groep paarden één 
paard dat niet meer actief in de endurance loopt, één paard dat 
deel is van het A-kader en twee paarden die op dit moment 
120 en 160 km wedstrijden lopen.
Als eerste werden 
D-Prodigy en Fadilah R 
getoond. D-Prodigy is 
een duidelijk voorbeeld 
dat je echt geen paard uit 
bewezen endurance 
lijnen nodig hebt om het 
zeer goed in de endurance 
te doen. Een paard met Gitana 220 heeft als vader Elart en zijn vader is Palas. Palas is de 
een goed functioneel vader van een aantal zeer belangrijke endurance hengsten zoals 
rijtypisch lijf en goede Zulus en Haracz, maar ook een aantal dochters en heel veel 
vloeiende economische kleinkinderen doen het zeer goed in de endurance. Gitana's 
gangen en een zeer koel moeder is Gemba (v.Garbnik). In de hele stamboom van Gitana 
karakter is het belang-komen vele sportpaarden voor en ook veel paarden die endurance 
rijkste. Maar toch even naar zijn afstamming en links naar lopen, maar Gitana is (afgezien van de eerder genoemde Palas  
endurance kijken. kinderen) wel een uitschieter in haar prestaties. Gitana liet een 

eenvoudige stap en draf zien, maar verraste daarna met haar D-Prodigy is Pools gefokt en heeft als vader Primo, naast Prodigy 
makkelijke en moeiteloze galop. Dit paard zal uren kunnen heb ik ook een paar kleinkinderen die endurance lopen gevonden. 
galopperen zonder zichzelf of de ruiter moe te maken! Van moederskant komt de merrie Dolce Vita uit Gil die een 

Probat-zoon is.  Gil heeft een paar kinderen die 120-ers hebben Noniusz van Frens van 't Zand, gereden door Suzanne Pen was 
gelopen en Probat heeft zeker een heel aantal kinderen en ook een debutant op het toneel van kampioenschappen. Helaas 
kleinkinderen die goed hebben gelopen. Via moeders moeder vielen zij in de 4e vetgate uit, maar dat maakt de prestatie(s) van 
(Dahra AA) komen we ook Hadban Enzahi in de afstamming van 
D-Prodigy 
tegen, een zeer 
succesvolle 
hengst als het 
om endurance 
nakomelingen 
gaat. Kortom, 
wat verder weg 
in de stamboom 
komen we zeker 
wat  links tegen 
met endurance, 
maar Prody zoals hij normaliter genoemd wordt, komt niet uit 
“endurancelijnen” zoals je die b.v. in Frankrijk kan vinden. 
De voornamelijk Eqyptisch gefokte Fadilah R is het bewijs dat 

dit paard niet minder. Hij zal in de toekomst vast meer met veel energie van paard en ruiter zeer veel bereikt kan worden. 
kampioenschappen gaan lopen. Ook dit paard is Pools gefokt. Met de jonge Carmen Römer ,die viel voor de uitstraling van 
De vader van Noniusz is Wachlarz uit Arbil. Deze Arbil heeft een deze merrie heeft Fadilah een relatief korte, maar zeer succesvolle 
aantal 160 km paarden voortgebracht. Moeder van Wachlarz: endurance carrière gehad. Carmen geeft zelf aan dat ze nu e.e.a. 
Warsowia heeft ook wat endurance relaties:  haar vader Tallin anders had gedaan, maar dat maakt het resultaat zeker niet 
heeft wat 160 km lopende kinderen en kleinkinderen. Daarnaast minder knap. Fadilah is vooral een vechtersbaas met heel veel 
is haar moeders vader de al eerder genoemde Palas. doorzettingsvermogen en een zeer snel herstel op de vetgates, 
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VOORWK ENDURANCE  
JUNIOREN & YOUNG RIDERS

De woestijn, onbeschrijfelijk en misschien onbegrijpelijk: maar Marijke en Eomer hebben een 18e plaats behaald met een 
het is zo mooi!' . gemiddelde snelheid van 19,7 km/h, Joyce en Bas zijn als 27ste 

geëindigd met een snelheid van 18,0 km/h. Bas de Cardonne De derde ronde valt de groep uit elkaar. Marijke vertrekt met 
heeft door het goed uitlopen van deze wedstrijd zijn sport-Eomer als eerste.  Yara weet Sumaya halverwege bij te rijden. 
predikaat in de endurance verdiend.Joyce ligt met Bas niet ver achter, maar wel te ver om voor het 

binnen komen voor de vierde ronde nog bij te rijden.
Grote winnaar van het WK voor ruiters t/m 21 jaar was Uruguay. 
Martin Stirling reed met Vendaval 22.58 km/u en behaalde De vierde ronde gaan de ruiters individueel van start. De tijden 
daarmee individueel goud. Het brons was voor zijn landgenote liggen te ver uit elkaar. Marijke vertrekt als eerste, daarna Joyce en 
Oriana Ricca met Hunter Toro. De Australische Allix Jones Yara volgt daarachter. Yara besluit tempo terug te nemen. 
finishte met Castlebar Moonlight vlak na Stirling en won daarmee Sumaya is iets gestresst en die stress moet er uit. Joyce galoppeert 
het zilver. Uruguay ging ook met het teamgoud naar huis, gevolgd gecontroleerd in een mooie constant tempo door, terwijl Marijke 
door Frankrijk (zilver) en Australië (brons). De Arabische landen juist meer  tempo gaat maken. Joyce en Marijke komen netjes 
speelden op dit WK geen rol van betekenis.door de controle voor de laatste ronde. Helaas moet Yara met 

Sumaya de wedstrijd stoppen vanwege een te hoge hartslag. 
Yara:  'Eenmaal in de treatingbox begon ze te plassen en daalde De uitgebreide persoonlijke verslagen van onze ruiters op de 
haar hartslag. Gelukkig dat er verder niets aan de hand was, wedstrijd zijn te lezen op: www.wkendurance.wordpress.com
maar om met zo'n fit paard te stoppen terwijl je 
nog maar 16 km moest is toch balen.’

De laatste ronde vertrekken zowel Eomer als Bas 
fanatiek. Waar Eomer nog flink tempo weet te 
maken, is Bas niet meer gemotiveerd genoeg door 
het vele alleen rijden en loopt hij netjes maar 
rustig zijn laatste kilometers uit. Joyce: 'Bas voelde 
nog steeds zo goed aan maar hij wilde niet meer 
moeite doen dan nodig. Toen de finish in zicht 
kwam en Jarmila aan kwam rennen met de 
Nederlandse vlag, gingen zijn oren erop en daar 
gingen we dan, over de finish!’

Vier ruiters mochten Nederland vertegenwoordigen op het 
Wereldkampioenschap Endurance voor Junioren en Young Riders 
in Abu Dhabi. Een wedstrijd die gereden werd op zaterdag 
10 december 2011 over een afstand van 120 kilometer door 
de  woestijn. 

O
Onder leiding van bondscoach Emile Docquier en zijn vrouw de eerste paar kilometers. 
Kristel van den Abeele is er hard getraind voor dit WK. O.a. De paarden waren heet, 
galoptrainingen en trainingen in de Belgische Ardennen gingen fanatiek maar braaf en 
hier aan vooraf. gehoorzaam. Helaas hebben 

verschillende mede ruiters Drie Arabische Volbloeden en één NRPSer vlogen voor Neder-
dit als een mooie stabiele land naar de Verenigde Arabische Emiraten, het land waar onze 
groep gezien en hun hete Arabische paarden thuis horen….
paarden achter die van ons 
letterlijk ''geparkeerd''. 
Het gevolg was, een aantal 
nare verwondingen bij onze 
paarden', vertelt Marijke. Fenne moest met Valesco hierdoor de 
wedstrijd verlaten. Fenne: ' Ik baal nog het meest dat Valesco niet 
heeft kunnen laten zien wat hij in huis heeft. Wat ik wel 
ontzettend gaaf vond was het groomen van Joyce en Marijke in de 
laatste en voorlaatste ronde. Wij zijn een team en je helpt elkaar.’

Nog drie paarden in de race. De tweede ronde kunnen de paarden 
weer met z'n drieën verder galopperen.  Marijke: 'De paarden 
voelden goed, ze waren fit, blij en helemaal in hun element. 

Aan de start voor Nederland kwamen de volgende combinaties:
de 19-jarige Joyce v.d. Berg uit Leiden met haar Arabische Volbloed 
ruin, Bas de Cardonne (v.Barour de Cardonne). De 21-jarige Yara 
de Boer uit Winterswijk met haar Arabische Volbloed merrie, 
Sumaya ''G'' (v.Monitor). De 21 jarige Fenne Koppenol uit 
Grathem met haar NRPS ruin, Valesco (v.Vitano) en de 18-jarige  
Marijke Visser uit Soest met de Arabische Volbloed ruin Eomer 
(v.Werter) (eigenaar: Emile Docquier).
Onze Arabische Volbloeden hebben het goed gedaan. Het was 
kort dag voor de paarden om te acclimatiseren en de overgang  
van temperatuur was groot. Het doel was een team aan de finish
te brengen. 
‚De start was om half zeven. We hebben de paarden warm gereden 
en konden van start. Twee aan twee achterelkaar, zoals 
afgesproken. We galoppeerden  flink, maar gecontroleerd over 

De endurance commissie hoopt via dit stuk de mensen die geen kennis en enthousiasme voor deze mooie sport met deze mooie 
tijd hadden om deze presentatie te bekijken toch wat meer paarden kunnen genereren.
informatie te hebben gegeven. Mochten er mensen zijn die gericht 
wat meer over endurance, de lijnen en succesvolle paarden of de Zet ook alvast de volgende datum in uw agenda: 25 november 
voorwaarden die in een paard nodig zijn willen weten via een 2012. Dan zullen de prijzen van de AVS endurance competitie 
artikel in het AVS blad, neem dan a.u.b. contact op met de 2012 gegeven worden en er zal een clinic komen over bouw en 
endurance commissie. Wij horen graag op welke manier wij meer functionaliteit van de gangen.

Marijke Visser en Eomer
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Sinds ongeveer een jaar ontvangen de 
meeste leden van het AVS met een zekere 
regelmaat de Nieuwsbrief via de mail.

Op zaterdag 16 en zondag 17 Juni is St-Oedenrode wederom voor de negende keer in de ban van 
het Arabian Horse Weekend. Echter nu ziet het er heel anders uit!

 
IK ONTVANG 

DE 
NIET!

OJEE, 
DIGITALE 

NIEUWSBRIEF 

 
WEEKEND ARABIAN HORSE 2012

ZZeker in deze tijd waarin iedereen snel geïnformeerd wil worden Om in te loggen moet u uw gebruikersnaam en bijbehorend 
en waarbij er steeds een paar maanden zitten tussen het wachtwoord invullen. Uw gebruikersnaam is uw lidnummer 
verschijnen van het Magazine, is deze nieuwsbrief het (b.v. te vinden op uw factuur voor de jaarlijkse contributie) en 
gereedschap om de leden te informeren. uw wachtwoord is uw postcode (1111 AA), dus de vier cijfers 

dan een spatie en dan de twee hoofdletters.Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk leden de 
nieuwsbrief ook daadwerkelijk in hun mailbox ontvangen. 
Echter, dat is wel afhankelijk van een paar voorwaarden: Zodra u in de ledenafdeling van de website bent, zijn er een 
1. Men moet over internet en een email adres aantal keuzemogelijkheden nl:

beschikken. - Mijn gegevens  /  Mijn paarden  /  Inschrijven shows  /  
2. Dit email adres moet bekend zijn bij het Uitloggen

stamboekbureau.
3. Men moet via de website hebben aangegeven dat men Klik op Mijn gegevens en u komt in een scherm waarin o.a. 

de nieuwsbrief wil ontvangen. uw naam, adres en telefoon worden weergegeven zoals deze 
4. En als laatste en zeker niet onbelangrijk, regelmatig uw nu bekend zijn op het stamboekbureau. Daar is ook een regel 

email checken dan mist u niets. voor een email adres. Als daar niets staat moet u uw (nieuwe) 
email adres aan het stamboekkantoor doorgeven. Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een computer of kan 
Staat er al een (correct) email adres, ga dan naar de onderkant gebruik maken van een computer van iemand anders waarop 
van het scherm en klik op het vakje voor inschrijven AVS internet beschikbaar is. Heeft u nog geen eigen email adres kan 
mailing en bevestig dit. een gratis email adres aangemaakt worden via bv. gmail of 

hotmail. 

Het is handig om, voordat u uw email adres gaat doorgeven aan 
het stamboekbureau, ook even te controleren of al uw andere 
gegevens die het stamboekbureau van u heeft kloppen. Daarvoor 
is het noodzakelijk in te loggen in het ledendeel van de AVS 
website.

Trouwens, u moet als u wel een email adres aan het stamboek-Ga, als u online bent naar www.avsweb.org en klik in het 
kantoor gaat doorgeven ook controleren of er een vinkje staat “menu” aan de linkerkant van het openingscherm  op “leden”. 
bij “Ja, ik wil nieuws via de AVS mailing ontvangen” anders zal 
u nog steeds geen nieuwsbrief ontvangen. 

Nu u toch in het ledensectie van de website bent, kies ook eens 
“mijn paarden” en controleer welke paarden op uw naam staan 
en of dit nog klopt. 
U heeft misschien paarden verkocht, die niet zijn overschreven 
door de nieuwe eigenaar en bij het stamboekkantoor nog op 
uw naam staan, of er is een paard overleden en dat is niet 
doorgegeven. Geef eventuele fouten b.v. gelijk met uw email 
adres door aan het stamboekkantoor, daarmee helpt u de 
administratie van het stamboekkantoor up to date te houden.

En nu, veel plezier met het lezen van de AVS Nieuwsbrief!

OOp zaterdag is er de Nationale C-Show, met als juryleden: 
de heer Carmelo Zaragoza, mevrouw Karin Zeevenhoven en de 
heer Marco Pitaluga. Op zondag is er voor de eerste keer een 
Internationale C -Show, met als juryleden: mevrouw Claudia Darius 
en de heren Francesco Santoro en Koenraad Detailleur. 
Er zullen dus geen dressuurwedstrijden worden gehouden, echter 
de zadelrubrieken op beide dagen geven de deelnemers voldoende 
gelegenheid om hun kunnen in het zadel te tonen en te strijden 
voor de titel Bestgaand Rijpaard en de daarbij behorende deken.

formulieren en sponsorformulieren, zie onze website: 
www.arabianhorseweekend.nl. 

Door het grote enthousiasme in de voorgaande jaren gaan we er 
weer voor om  er een super weekend voor onze leden van het AVS 
van te maken met de mogelijkheid om er een internationale tint aan 
toe te voegen. De stichting manege de Pijnhorst zal tevens zorgen 
voor een goede ontvangst. Indien u de voorkeur heeft voor Bed en 
Breakfast, daarvoor is in St-Oedenrode voldoende gelegenheid.

Op beide dagen zal er gestreden worden om de titels Veulen- Sint-Oedenrode ligt aan de A50 (Nijmegen-Eindhoven) en is prima 
kampioen Merries en Veulenkampioen Hengsten, Kampioen bereikbaar. Gratis parkeren en gratis entree op beide dagen voor de 
Ruinen, Junior kampioen Merries (merries 1 t/m 3 jaar), Junior bezoekers van het Arabian Horse Weekend bij Manege de 
Kampioen Hengsten (1 t/m 3 jaar), Seniorkampioen Merries Pijnhorst, Bremhorst 6 te St-Oedenrode. 
(4 jaar en ouder) en Senior Kampioen Hengsten (hengsten 4 jaar 
en ouder). Echter de Kampioen van de zondag mag zich Inschrijvingen voor de Nationale C-Show gaan via het AVS: 
Internationaal Kampioen noemen. Iedere kampioen krijgt een www.avsweb.nl. Inschrijvingen voor de Internationale C-Show 
prachtige krans en daarnaast zullen we de prachtige bekers en extra gaan via: www.arabianhorseweekend.nl.
prijzen niet vergeten. 
Aan het einde van de dag wordt het Beste paard van de show geëerd 

Graag verwelkomen wij u op beide dagen,als Best of Show en zal daarvoor in de prijzen worden gezet. 
Familie Stoop - Organisatie Arabian Horse WeekendDit paard wordt door de juryleden gekozen 

uit alle kampioenen.

Tussen de keuringsrubrieken door zijn er de 
zadelrubrieken Engels en Western en bij 
voldoende deelname ook de rubrieken 
Liberty en Oosters gekostumeerd. De 
premiekeuring zal ook worden gehouden 
voor hengsten, merries en ruinen. Hoe de 
indeling zal zijn wordt door het stamboek 
kantoor bepaald.

Uiteraard is het mogelijk om uw paarden te 
stallen in de manege voor 65 euro voor het 
hele weekend inclusief stro. Op zaterdag-
avond plannen we een Breeders Night en 
uiteraard is onze VIP gelegenheid weer 
aanwezig. Voor nadere info, inschrijf-
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stallen in de manege voor 65 euro voor het 
hele weekend inclusief stro. Op zaterdag-
avond plannen we een Breeders Night en 
uiteraard is onze VIP gelegenheid weer 
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hij recht voor zich niets zien. De plek tussen zijn ogen en voor zijn 
ogen is dus een blinde vlek. Zijn zicht is naar de grond gericht.
Vanwege de blinde vlek voor de neus van het kun je een paard 
beter iets aan de zijkant benaderen. Ook heeft hij een blinde vlek 
ongeveer twee meter achter zijn staart. Daarom kun je hem beter 
niet van achteren benaderen.
Een paard dat rustig aan het grazen is, gebruikt twee ogen om alles 
in zich op te nemen. Hoort hij iets aparts, dan zal hij zijn hoofd 
omhoog brengen zodat hij met twee ogen tegelijk naar iets kan 
kijken. 
Paarden zien in het donker beter dan de mens, overigens ook beter 
dan katten. In de schemering hebben ze echter meer moeite met Omdat de ogen ver opzij van het hoofd geplaatst zijn bestrijken zij 
het zien dat de mens.samen een gezichtsveld van bijna 360°. Dat wil zeggen dat paarden 

de hele horizon overzien en ook nog eens bijna het hele gebied 
achter hen. Vandaar dat het paard nog wel eens schrikt van iets wat Kleuren 
zich achter hem bevind, zonder zijn hoofd te bewegen. Wij zouden Paarden zien de kleuren geel, groen en blauw. Met de kleur rood 
in zo'n geval ons hoofd om moeten draaien. Wel is het gezichtsveld is hebben ze meer moeite. Wanneer het licht minder wordt dan ziet 
achteruit minder ontwikkeld dan de blik vooruit. Het paard ziet de een paard ook minder kleuren. De wereld wordt door het paard 
zaken achter hem minder goed dan dingen die voor of opzij van dus voornamelijk in grijstinten gezien.
hem gebeuren.
De mens kijkt met twee ogen tegelijk. Als je één oog dicht doet zie je 
bijna hetzelfde als wanneer je met twee ogen kijkt. Een paard kijkt 
met voor het grootste gedeelte maar met één oog tegelijk. Hij ziet 
rechts en links dus iets anders. Het gebeurd nog wel eens dat een 
paard linksom in de rijbaan schrikt van iets, er aan gewent raakt en 
dan op de andere hand precies hetzelfde herhaald. Dit is te verklaren 
doordat het andere oog het gevaar namelijk nog niet had gezien. 
Het paard beschikt over monoculair (één oog) en binoculair (twee 
ogen) zicht. Dit betekent dat een paard met elk afzonderlijk oog een 
tweedimensionale wereld ziet. De mens ziet driedimensionaal. Een 
paard ziet hierdoor minder scherp dan wij mensen, echter een paard 
kan wel kleine bewegingen zien op kilometers afstand. 
Als een paard iets beter wil bekijken zal hij dit over het algemeen 
doen door zijn hoofd omhoog te brengen of opzij draaien. Vaak 
beweegt zijn hoofd omhoog en omlaag om zo vanuit verschillende 
hoeken een goed beeld van iets te krijgen.

Als je met het paard gaat springen zal je paard zijn hoofd ook even 
omhoog brengen om eerst de hindernis te bekijken en dan weer 
omlaag om te gaan springen. Omdat hij voor zijn neus een blinde 
vlek heeft, zal hij op het moment dat hij op de hindernis af komt 
een inschatting maken van de hoogte. Op het moment dat het 
paard springt ziet hij de hindernis niet meer en springt dus op zijn 
gevoel. Ook op het moment dat het paard aan de teugel loopt kan 
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ARABIAN 2012RUSSIAN STUD TOER 

Een van de zaken die wij  nodig hebben om te begrijpen hoe paarden denken is kennis over 
hoe het paard onze wereld ziet. Omdat onze paarden anders kijken dan wijzelf, is dit voor ons 
als mens best lastig te begrijpen. 

ZIET PAARD?HOE  HET 

O
Door Sandra Boogaard Het verschil tussen de ogen van het paard en onszelf is erg groot, 

van alle landzoogdieren hebben paarden de grootste ogen. 
Dit zorgt ervoor dat een paard alles twee maal zo groot ziet als dat Omdat paarden altijd alert moesten zijn op gevaar in de omgeving, 
wij dat doen. Dat is noodzakelijk wanneer er een roofdier op je zijn hun ogen anders ontwikkeld dan die van de mens. Door 
loert. Gevolg is dat het paard op winderige dagen over het algemeen rekening te houden met deze andere waarneming kunnen we de 
wat meer schrikt van zaken in zijn omgeving, immers er zijn dansoms wat onverwachte reacties van het paard begrijpen. 
veel dingen die bewegen. 

Linda Kranendonk en Korinto

Het programma van toer 1 ziet er als volgt uit : Het programma van toer 2 ziet er vanaf 11 juni als volgt uit:
Donderdag 7 juni : Start vanuit Moskou met vliegtuig naar Maandag 11 juni : Presentatie van renpaarden op renbaan 
Krasnodar Pyatigorsk en aansluitend de reis naar Hrenovoe (950km).
Vrijdag 8 juni : Bezoek aan Equiline (Lada-Konsul) , stoeterij in Dinsdag 12 juni : Bezoek aan een van de oudste stoeterijen van de 
Abinsk ongeveer 100 km van Krasnodar. Succesvolle stoeterij van wereld, Hrenovoe Stud. Deze stoeterij is opgericht in 1776 door graaf 
show-, ren-, sport- en endurance-Arabieren, gebaseerd op de Alexei Orlov en heeft een fantastische historie en is de geboorte plek 
Russische bloedlijnen met ca. 25 fokmerries . ’s avonds een bezoek van de legendarische Orlov dravers. Bij elkaar ca. 150 fokmerries 
aan het Equestrian Theatre (www.ksk-russia.ru). waarvan ca. 50 Arabisch. De stoeterij concentreert hun 

fokprogramma op topklasse renpaarden en prestatiepaarden Zaterdag 9 juni : Bezoek aan Alexander Belov stoeterij ongeveer 
voornamelijk puur Russisch. Na de lunch terug reis naar Moskou270 km van 
(met de trein) ca. 600 km.Krasnodar.
De meerprijs voor deze aanvulling bedraagt  ca. € 450,- voor een Alexander 
enkele kamer en /of  dubbele kamer. Dit is excl. vlucht naar en Belov is de 
van Moskou/Amsterdam en visumkosten.succesvolste 

privé fokker Belangstellenden kunnen zich voor verdere info aanmelden bij 
van ren Jan Calis, tel 020-6326228 / mobiel 06-10328510 of via de email 
Arabieren. info@zenitharabians.nl
In de afgelopen 
vijf jaar heeft 
hij 4 x de derby 
gewonnen. 

Ook is hij de fokker van Dostatok , paard van het jaar 2011 in Polen. 
Zijn fokkerij programma is gebaseerd op puur Russische en 
Russisch/Franse lijnen.
Zondag 10 juni : De hele dag gepland voor een bezoek aan Tersk  
Stud , ’s werelds beroemdste stoeterij in Pyatigorsk met een 
presentatie van de hengsten en hun beste merries evenals de jonge 
aanwas. Er zijn ca. 120 Arabische fokmerries in Tersk.
Maandag 11 juni : Terugreis van vliegveld Mineralnie Vody naar 
Moskou. Afhankelijk van het tijdstip voor de terugreis kan er 
maandag morgen nog een bezoek gebracht worden aan de Tersk stud 
of een ren paarden presentatie op de renbaan van Pyatigorsk.  
Kosten voor deze tour bedraagt ca. € 850,- voor een enkele kamer en 
€ 700,-  voor een dubbele kamer. Dit is excl. vlucht naar en van 
Moskou/Amsterdam en visumkosten.

Wederom organiseert onze Russische vriend Igor Botchkarev een Russische Stoeterij 
toer van 7 tot en met 11 juni of bij voldoende animo tot 12 juni 2012.

Mens Paard

Wanneer het paard zijn ogen binoculair gebruikt gebeurd het 
volgende bij een hoofdhouding van 45°: Boven en onder het 
binoculaire gedeelte (1 en 3) is het zicht waziger. Meer naar boven 
(4) is een blinde vlek. Het paard heeft wel een goed zicht in het 
gebied recht voor hem (2).

Het gele en turkoise gebied tonen 
het gedeelte aan dat het paard met 
een oog bekijkt, het groene gebied is 
het gebied dat het paard met beide 
ogen, dus binoculair gebruikt. 
Zowel aan de voorzijde als de 
achterzijde word in het rood 
de blinde vlek aangegeven.
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werden gevoed met dadels, gerst en kamelenmelk of schapenmelk. 
Een merrie die was voorbestemd om oorlog mee te voeren, werd 
nagenoeg uitsluitend gevoed met melk, omdat dit de 
spierontwikkeling zou bevorderen. 
Kleur en aftekening zijn belangrijke indicatoren van de latere 
prestaties van het paard, beïnvloed door bijgeloof, traditie en 
religie. De jibbah zou niet alleen voordelig zijn vanwege het 
vermeende toegenomen ademhalings- en reukvermogen maar 
vooral vanwege de zegeningen van Allah. 
De Arabieren zagen hun paarden het liefst in een donkere kleur. 
Mohammed gaf aan dat een kastanje kleurige met drie witte 
benen, twee achter en één voor, de leider moest zijn. Een paard 
met vier witte benen bracht ongeluk. De bedoeïenen beweerden 
dat zwarte paarden steenachtige bodem vreesden en bovendien 
waren deze zwarten vanwege hun donkere vacht sneller warm en 
dorstig onder de brandende zon. Een schimmel leed echter ook 
onder de hitte en mocht niet worden gereden in de strijd, want 
het zou door de vijand kunnen worden gezien vanuit de verte. 

De meeste gewaardeerde strijdmerrie was het paard met de 
'bloody shoulder'. Deze een bijzondere vliegenschimmel met veel 
kleur op de schouders, zag eruit alsof de merrie was besprenkeld 
met bloed. Volgens de bedoeïenen-legende, reed een dodelijk 
gewonde krijger met zijn schimmel merrie in de strijd. Ze droeg 
hem terug op een drie-daagse reis naar de tent van zijn familie. 

De stamleden deden veel moeite om hun paarden Asil = zuiver Toen zijn familie zijn levenloze lichaam optilden uit het zadel, 
te houden. Een merrie die gedekt was met een 'Kadish', een was haar schoft en schouder rood gekleurd met zijn bloed. 
vreemde hengst, werd beschouwd als onzuiver en kon geen De vlek niet zou niet meer verdwijnen en haar volgende veulen 
pure veulens produceren. werd ook geboren met rood besprenkelde schouders. Paarden 
Terwijl de rijke families en prinsen hengsten hielden als met dit merkteken werden beschouwd als bijzonder trouw aan 
statussymbool, bezaten de gewone Arabische families alleen hun meesters. 
merries en veulens. De paarden deelden hun meesters tenten, 
waar ze veilig waren tegen rovers en een hechte band konden Dit is slechts een kleine greep uit de vele prachtige verhalen die er 
opbouwen met hun eigenaren. Gras was schaars, dus de paarden zijn geschreven over ons bijzondere ras. 

Geliefd door Mohammed en koning Salomo, aanbeden door Alexander de Grote 
en Napoleon, begeerd door het Oosten, het Westen, overal: het Arabische paard 
heeft een unieke plaats in de geschiedenis ingenomen. 
 
DE ARABIER IN LEGENDES

D

gemaakt. Tussen je ogen bevinden zich alle schatten van de aarde. 
Met je hoeven zul je mijn vijanden verslaan en op je rug zul je mijn 
vrienden dragen. Jouw zadel is de zetel van gebeden voor mij. 
Je vliegt zonder vleugels en overwint zonder zwaard." 
Allah zegende het paard en gaf hem als teken van glorie en geluk 
een witte ster op zijn voorhoofd. 
Het eerste paard, een merrie, werd geschonken aan Ishmael door 
de engel Jibril als een beloning, zij droeg een veulen, van waaruit 
alle andere paarden nakomelingen waren. De drinkers van de 
wind putten hun snelheid, kracht en moed uit de wind van 
waaruit ze zijn gemaakt.

De oprichting van het Arabische ras wordt toegeschreven aan 
Mohammed. Hij zou hebben opgedragen 100 merries naar hem 

Door Marijke Slok Soede toe te laten rennen bij het geluid van zijn trompet, waarna hij ze 
voor drie dagen opsloot in een ommuurde ruimte zonder voedsel 
of water onder de brandende woestijnzon. Toen hij na drie dagen De Arabier verschijnt al ten tonele voor de Bronstijd wanneer 
de poorten naar de oase opende en zijn dorstige merries naar het de mens voor het eerst landbouw bedrijft. Een grottekening in 
water galoppeerden, blies hij op zijn trompet. De vijf merries die Turkije van ongeveer 8000 voor Christus toont een paard met 
terugkeerden hield hij en vergezelden hem op zijn reis naar opvallend Arabisch exterieur. In de 10e eeuw voor Christus, zou 
Medina. Deze merries kregen bekendheid als Al Khamsa, 'de vijf', koning Salomo een raszuivere merrie van het Arabische type 
en men zegt dat ze de stammoeders zijn van alle Arabische gekregen hebben van de Koningin van Sheeba. 
paarden zoals wij ze kennen. Mohammed droeg de Wanneer de Arabier inwoner werd van het Arabische Schiereiland nomadenstammen op het ras zuiver te houden.is niet bekend, paarden werden gedomesticeerd toen de bedoeïe-
Zo omschreef een van de bedoeïen zijn Arabische merrie aan zijn nen ook kamelen als gebruiksdieren ontdekten, dat was 4000 
blinde vader: De uitdrukking in haar ogen is gelijk aan die van een voor Christus. Paarden werden echter pas geliefd als gebruiks-
verliefde vrouw, zij loopt zoals een mooie vrouw, ze heeft de borst dieren onder de nomadische stammen na de opkomst van de 
van een leeuwin, flanken als een gazelle. Ze draaft als een wolf en Islam in de 7e eeuw na Christus, toen ze werden ingevoerd door 

nieuw bekeerde Perzen.  

Volgens de Arabische volkeren schiep Allah het Arabische paard 
uit een ademteug zuidenwind.
"Toen Allah het paard wilde creëren sprak hij tegen de zuidenwind: 
'Verdicht uzelf tot stof, uit u wil ik een schepsel laten voortkomen'. 
Toen kwam de engel Jibril en hij nam een handvol van deze materie 
en gaf het aan Allah, die er een zwart met roodbruin paard uit schiep. 
Allah het sprak tegen dat schitterende schepsel: Ik heb je uniek 

galoppeert als een vos, haar vacht is als een spiegel, haar haar is zo 
dicht als de veren van een arend. Ze is zo zacht als een lam, maar zo 
fel als een panter, als ze wordt geslagen. Haar benen zijn sterk als 
die van een wilde struisvogel en gespierd als die van een kameel. 
Haar wimpers zijn zo lang als de pluimen van gerst en haar oren 
zijn net twee juwelen op een speerpunt. 
Vooral de merrie was fundamenteel voor de bedoeïenen. 
Met een merrie hadden de strijders minder kans verraden te 
worden door gehinnik. ’Bloody shoulder’
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- Een goede basisvaccinatie is essentieel voor een degelijke Hoe werkt een vaccin?
en snelle immuniteitsopbouw. Zelfs in de toekomst Een vaccinatie maakt gebruik van de natuurlijke afweer van het 
-bij het ouder worden- zal je paard daar na iedere paard. Door vaccinatie wordt het lichaam aangespoord afweer 
herhalingsvaccinatie nog profijt van hebben.op te bouwen (door productie van antistoffen) tegen een ziekte. 

- Ook paarden die nooit reizen of die nooit van hun Er zijn vaccins die beschermen tegen één ziekte en er zijn vaccins 
eigen land of boerderij afkomen dienen gevaccineerd die bescherming bieden tegen 
te worden. Bij niet vaccineren bestaat het risico op meerdere. Influenza met tetanus 
uitbraken zoals die in Australië en recentelijk Zweden is een van de meest gebruikte 
en Frankrijk. Daar werden ook paarden ziek die nooit combinaties.
vervoerd werden.

- Nadat een dier een infectie heeft meegemaakt, Waarom is herhaling nodig?
ontwikkelt het weliswaar weerstand tegen paardengriep, Na verloop van tijd heeft het lichaam 
maar deze weerstand houdt maar een bepaalde tijd aan. van je paard een nieuwe stimulans 
Daarna is het paard weer opnieuw vatbaar en loopt het nodig om de bescherming tegen 
opnieuw risico paardengriep te krijgen.een bepaalde ziekte op peil te houden. Dit heet de hervaccinatie. 

- Op dit moment is er slechts één paardengriepvaccin op Wanneer en hoe vaak deze hervaccinatie dient te worden 
de Nederlandse markt met dat de nieuwe stam toegediend is afhankelijk van de ziekte waartegen gevaccineerd 
A/eq/Ohio/2003 bevat. A/eq/Ohio/2003 wordt wordt.
aanbevolen door de deskundigen van het OIE en 
WHO Expert Surveillance Panel on Equine Influenza Het belang van het goed vaccineren van paarden:
Vaccines.- Reizen met paarden over de hele wereld is heel normaal 

geworden. Hierdoor is het risico van virusverspreiding 
toegenomen.

Door Sandra Boogaard en Gideon Reisel fokkers en eigenaren van Arabische Volbloedpaarden inzake 
de registratie en signalering van erfelijke gebreken. 

Er zijn echter ook al andere stamboeken die zich op een zelfde Het is tot nu toe alleen verplicht om te testen op SCID en CA 
wijze met de materie bezig houden. Zo test het Belgische bij de veulenaangifte, het is dus niet verplicht te testen op LFS, 
stamboek al jaren verplicht de hengstveulens op SCID en echter de LFS test is voor slechts € 5,- extra voor iedereen 
hanteert het  Zwitserse stamboek  exact dezelfde procedure als beschikbaar i.c.m. het DNA onderzoek t.b.v. de veulenregistratie. 
het AVS. Inmiddels heeft ook de WAHO te kennen gegeven Het stamboekkantoor vraagt u altijd om uw wens in deze 
dat het geen bezwaar heeft als stamboeken genetische mutaties alvorens het DNA onderzoek wordt gestart.
verplicht willen testen, zolang de uitslag geen rol speelt in de 
actuele registratie.
Het AVS bestuur is van mening dat het gezond houden van de 
populatie een van de doelen van de stamboekvereniging is. We spreken over de zogenaamde lijders en dragers. Een lijder 
Bovendien zijn het afgelopen jaar alle Nederlandse stamboeken is een paard dat daadwerkelijke de ziekteverschijnselen vertoont 
getoetst voor de overheidserkenning gebaseerd op laatste EU behorende bij respectievelijke mutatie. Een drager is een gezond 
regelgeving, en een van de voorwaarden om deze licentie opnieuw paard dat geen ziekteverschijnselen vertoont maar wel het 
te verkrijgen is het opnemen van een medewerkingsclausule voor defecte gen heeft en het dus ook kan vereven. Een drager zal in 

 LIJDERS EN DRAGERS

VACCINEREN

GENETISCHE MUTATIES, 
DE FEITEN

Als eigenaar verzorg je jouw paard natuurlijk zo goed mogelijk. Immers, een goede 
voeding en de juiste verzorging houden een paard gezond en in topconditie. 
Helaas zijn hiermee niet alle ziektes te voorkomen. Gelukkig kunt je jouw paard 
extra beschermen door middel van vaccinatie.

Er is veel om te doen, de genetische mutaties die binnen ons ras voorkomen. 
Niet alle Arabische stamboeken hanteren de zelfde regels als het gaat om het 
testen en het AVS lijkt het braafste jongetje van de klas. 
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combinatie met een niet dragend paard een veulen geven dat af te sterven, maar meestal zijn de eerste verschijnselen pas te zien 
50% kans heeft om vrij te zijn van de mutatie, maar ook 50% wanneer het veulen zes maanden oud is. 
kans heeft ook een drager te zijn. Door met twee dragende In een klein aantal gevallen verloopt het ziektebeeld geleidelijker 
ouderdieren te fokken maakt men nog maar 25% kans op een en is het dier veel ouder alvorens de eigenaar of verzorger iets 
vrij veulen, 50% kans op een drager veulen en 25% kans op afwijkends opvalt. 
een lijder veulen.

Voor zeer uitgebreide informatie over CA, artikelen in diverse 
media, voorbeeldvideo's en ervaringen van fokkers van lijders 
en een lijst van ruim 3000 door de eigenaren vrijwillig 
gepubliceerde uitslagen van de CA-status van hun paarden, SCID (Severe Combined Immunodeficiency Disorder) is een 
ga naar www.cerebellar-abiotrophy.org genetische afwijking die bij paarden, zover bekend voornamelijk 

voorkomt bij de Arabische Volbloedpaarden. Bij SCID lijders is 
het immuun systeem niet ontwikkeld waardoor het paard erg   
gevoelig is voor levensbedreigende infecties. 

Ook LFS (Lavender Foal Syndrome) is een dodelijke ziekte 
veroorzaakt door een mutatie. Veulens met LFS kunnen niet 
opstaan en vaak kunnen ze niet eens omrollen om rechtop te 
zitten, rustend op het borstbeen. Ze liggen veel in een 
krampachtige positie, met hun hoofd en nek opgetrokken 
en de benen stijf of peddelend. 

Onwillekeurige, snelle oogbewegingen (nystagmus) zijn ook 
aanwezig in sommige LFS-veulens. Een vaak gezien symptoom is 
de vachtkleur die een lichte lavendel-achtige tint heeft, vandaar 
ook de naam van de aandoening. Verder zijn de veulens vaak 
groot van formaat en maken een zware bevalling door.

Omdat niet alle LFS-veulens de symptomatische lavendelkleurige 
vacht hebben, worden ze soms gezien  als "dummy foals" 
geassocieerd met de zware bevalling, een ruggemerg probleem of SCID komt ook voor bij mensen, een van de bekendste is 
een andere hersenaandoening.  Een LFS-veulen kan wel een David Vetter wiens verhaal een bron van inspiratie was voor het 
sterke zuigreflex hebben en kan dus wel met de fles gevoed maken van de film The Boy in the Bubble. David Vetter werd 
worden. Deze inspanningen zijn echter meestal zinloos. Veulens op advies van zijn artsen in een speciaal beschermde ruimte 
met LFS hebben vaak kramp episodes en als ze niet uit zichzelf geplaatst, tevens werd er door de Nasa een ruimtepak ontwikkeld 
sterven dan worden ze meestal in de eerste uren tot dagen na de zodat hij zich buitenshuis kon verplaatsen zonder bloot te staan 
geboorte geëuthaniseerd omdat een normaal leven onmogelijk is. aan mogelijke infectiebronnen. David overlijdt uiteindelijk op 
Door gevolgen van neurologische complicaties kan het veulen de leeftijd van 12 jaar, na een beenmergtransplantatie waarbij 
niet overleven. De aandoening vererft gelijk aan SCID en CA.hij toch in aanraking kwam met een virus, en stierf aan de 

gevolgen hiervan.
Ook bij paarden is ooit een succesvolle beenmergtransplantatie 
gedaan om SCID te genezen. Daar de ingreep erg duur is en de 
patiënt nog steeds genetisch een lijder van de ziekte blijft, is het 
nooit geworden tot een verantwoorde standaard medische 
ingreep bij SCID veulens. 
(Bue, C.M., Davis, W.C., Magnusson, N.S. 1986)

Cerebellaire Abiotrophie (CA), is een aandoening waarbij 
“Purkinje” cellen in de kleine hersenen, die de coördinatie 
beïnvloeden, afsterven en permanent verloren gaan. Met een te 
lage hoeveelheid Purkinje-cellen verliest het paard het vermogen 
om bewegingen subtiel te starten en te remmen.

In een studie gedaan op een groep van 107 paarden aan de Het gevolg hiervan is dat het paard last heeft van een beweging 
Universiteit van Cornell in de USA is gebleken dat het van de spieren bij het starten en stoppen en het overdreven 
dragerschap van deze mutatie op ca. 10% bij de puur Egyptische uitvoeren van de bewegingen zelf. Hierdoor worden het 
en gerelateerde bloedlijnen - en ca. 2% bij de  rest van de evenwicht en de coördinatie bemoeilijkt. 
populatie ligt. Een aantal van de zaken die opvalt is het constant schudden 

van het hoofd en de overdreven hoge beenactie van het voorbeen. 
Het AVS moedigt eigenaren aan om hun paarden te testen om In de meeste gevallen beginnen de cellen, al kort naar de geboorte 
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zo verantwoorde keuzes te maken in hun fokprogramma en  
LFS-lijders te voorkomen. Een losse LFS-test of een combo-test 
is beschikbaar via het stamboekkantoor en kan gedaan worden 
op reeds bestaand DNA materiaal bij het van Haeringen 
laboratorium indien gewenst. 

Inmiddels kunnen wij een opsomming maken van het eerste jaar 
van veulentesten, en de resultaten zijn bemoedigend:

- SCID:   Met SCID is men al jaren bekend. Er zijn 
bijna geen SCID hengsten meer ter dekking en de 
merriehouders zijn goed geïnformeerd sinds het testen 
voor dekhengsten verplicht werd in 2000. 
Het percentage dragerschap voor SCID bij in 2011 
geboren veulens is slechts 1 op de 139 geteste veulens. 
(0,72%) 

- CA:  De aanpak t.b.v. deze mutatie heeft vanaf begin 
2011 zijn start gezien omdat toen pas de directe 
mutatietest beschikbaar kwam. Sindsdien zijn er 
eveneens 139 veulens getest en daaruit zijn 14 CA 
dragers (10,7%) naar voren gekomen. Dit is een zeer 
goed resultaat gezien het feit dat het gemiddelde CA 
dragerschap van alle geteste paarden bij het AVS (470) 
op 20,4% ligt. 

- LFS: De test voor deze mutatie is vooralsnog niet 
verplicht, maar daar deze tegen een zeer aantrekkelijk 
tarief te combineren is met de andere, verplichte testen 
van de veulenaangifte, hebben alle eigenaren deze test 
meegenomen op vrijwillige basis. Derhalve zijn er ook 
139 veulens getest op LFS. Hieruit werden 5 dragers  
(3,6%) geconstateerd. 

Al met al resultaten die aantonen dat onze fokkers bewust aan 
het omgaan zijn met deze problematiek. Uiteraard speelt de 
statistiek een grote rol in de uitkomst. Het kan dus zomaar zijn 
dat bij een gelijk beleid door de fokkers, de resultaten in 2012 
niet persé gelijk of beter zullen zijn, mogelijkerwijs zelfs slechter. 
Toch hopen wij dat het beleid over meerdere jaren een dalende 
lijn zal vertonen en dat er geen enkele lijder meer geboren hoeft 
te worden.

WAHO - Genetic disorders in Arabian Horses: Current research 
projects  http://www.waho.org/History/GeneticResearch.html
Arabian Horse Association - Genetics and Genetic Disorders 
http://www.arabianhorses.org/education/genetic 

VetGen on SCID
http://www.vetgen.com/equine-scid-service.html 
UC Davis on CA
http://www.vgl.ucdavis.edu/genomic/ 
Cornell University on LFS
http://www.avsweb.org/data/file/Fokkerij/Genetic_Cornell_LFS
_Results.pdf 
Fanelli Research on LFS
http://www.avsweb.org/data/file/Fokkerij/LFS-
Fanelli_research.pdf 
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