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kampioenschap mogen beleven en schitterende kampioenen 
mogen huldigen. De uitslagen kunt u teruglezen op onze 
website en een uitgebreid verslag volgt in het magazine dat 
rond kerst verschijnt.

Voor de sportarabieren is er geen pas op de plaats want ook in 
de herfst- en winterperiode zijn er leuke activiteiten om aan 
deel te nemen. Als liefhebber van de Arabier onder het zadel, 
hoop ik dat er weer veel jong-volwassen Arabieren dit najaar 
beleerd gaan worden, want: Alle geluk van deez'aard' ligt op de 
rug van een paard! 

Nu menigeen alweer druk bezig is de evenementenkalender 
voor 2013 in te vullen, wil ik toch even stilstaan bij het feit dat 
alle evenementen rondom ons mooie ras niet zouden kunnen 
plaatsvinden zonder de inzet van onze vrijwilligers die absoluut 
van onschatbare waarde zijn. Enorm bedankt voor jullie inzet 
het afgelopen jaar!

Wilt u meestemmen over keuzes die het bestuur maakt om 
onze vereniging actueel en gezond te houden, noteer dan alvast 
13 december in uw agenda. In Nijkerk zal er op deze datum 
weer een Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) 
worden gehouden. 

Tot slot rest mij nog u veel leesplezier toe te wensen met deze 
uitgave van het magazine waar ik mij voor de eerste keer over 
heb gebogen als nieuwkomer in het bestuur. 

Namens het AVS bestuur,
Marijke Slok Soede

VAN DE 
BESTUURSTAFEL

A

INHOUD

Als dit magazine bij u op de mat valt, staat de herfst al weer 
voor de deur. Maar op de ochtend dat ik dit schrijf, staat de zon 
hoog aan de hemel en genieten de paarden buiten van zomerse 
temperaturen onder hun vliegendekens. De nieuwe voorraad 
hooi en stro is weer binnen en vanwege de goede oogsten is 
de kwaliteit dit jaar naar volle tevredenheid. Al is dit niet 
de favoriete tijd van het jaar voor de meeste paardenhouders, 
een goede voorbereiding is het halve werk.

Op het moment van verschijnen van deze spreekbuis is de 
'National Championship Show' alweer achter de rug. Deze 
hekkensluiter van het showseizoen is dit jaar tot in de puntjes 
georganiseerd door de familie Groeneveld. In de mooi 
aangeklede manege De Hooge Weg hebben we een prachtig 
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Datum: donderdagavond 13 december 2012 
Zaal open: 19:00 uur 
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Vergader & Congrescentrum De Schakel

Oranjelaan 10, 3862 CX  Nijkerk
 
Alleen leden en donateurs die aan hun financiële verplichtingen 
hebben voldaan of specifiek door het bestuur genodigden 
zullen worden toegelaten tot de vergadering. De agenda kunt 
u vanaf 29 november downloaden van onze website. Mocht u 
een exemplaar per post willen ontvangen, neemt u dan contact 
op met ons stamboekkantoor.

INFORMATIE BALV 2012

17-23 sept. NK Westernrijden/DAWRA NK, 

De Uithof, Den Haag

14 okt. AVS Dressuurwedstrijd & Prijsuitreiking

Dressuur Competitie, St. Oedenrode

25 nov. Prijsuitreiking Endurance Competitie &

Clinic Endurance. De clinic zal gaan over 

de bouw en met name hoe de bouw invloed

geeft op de gangen van het (Arabische)

endurance paard.

16 dec. DAWRA Christmasshow, Bunschoten

AVS EVENEMENTENKALENDER 2012

KORTE BERICHTEN
SLUITING STAMBOEKKANTOOR

IN MEMORIAM MANARA SAMIRA  (1998-2010)

Het stamboekkantoor is van 24 december 2012 tot 7 januari 2013 
gesloten vanwege kerstvakantie.

Op 7 oktober 2010 is Manara Samira 
overleden, het eerste merrieveulen van Matara 
Saafana en de hengst Masada Massoud, beiden 
Egyptische Arabieren van de Sheykh Obeyd 
fokgroep, gefokt door Manara Classic 
Arabians. Wij wensen eigenaresse Brigitte 
Kilian veel sterkte met dit verlies. 
Foto: Erwin de Wolff

Door: Gerda Stuive-Verkuil mogelijkheid werd gecreëerd voor het oprichten van tijdelijke 
werkgroepen bestaande uit zgn experts, met een duidelijke 
taakomschrijving. Tegelijkertijd zou de EC uitgebreid worden Op 25 augustus 2012 werd er in Brussel buitengewone 
van 8 naar 12 leden. algemene ledenvergadering (EAGM) bijeengeroepen door de 
In theorie leek de voorgestelde wijziging de slagvaardigheid ECAHO, met slechts 1 agendapunt; een voorstel tot aanpassing 
van de ECAHO te kunnen vergroten, echter het concept van de statuten van de ECAHO.
werkgroep was in de gepresenteerde voorstellen te beperkt Zoals iedereen wel weet is de ECAHO (European Conference of 
uitgewerkt, zodat vele landen met grote vragen over de Arab Horse Organisations ) opgericht met, zoals de ECAHO 
verantwoordelijkheden en de uitvoering van de werkgroepen statuten o.a. aangeven: het bevorderen van fokken van Volbloed 
bleven zitten. Arabische paarden, het verbeteren van het welzijn en voor-
Na een uitgebreide discussie werd aan het eind van de komen van wreedheden bij Volbloed Arabische paarden en 
vergadering besloten de voorgestelde wijzigingen niet in het promoten van een internationale competitie in Europa 
stemming te brengen, maar een traject op de starten waarin de en andere ECAHO leden. 
ECAHO leden, ieder voor zich, voorstellen kunnen indienen De dagelijkse gang van zaken binnen de ECAHO wordt 
ter verbetering van de slagvaardigheid van de ECAHO. geregeld door het dagelijks bestuur (EC) bestaande uit 8 

personen afkomstig uit 8 verschillende landen en een aantal 
Na een inventarisatie van alle ingebrachte voorstellen en het commissies, nl. de showcommissie, de sportcommissie en de 
opstellen van een werkbaar systeem, rekening houdend met de registratiecommissie. Omdat de ECAHO met zijn commissies 
ingebrachte voorstelen en de daaruit voortvloeiende niet erg daadkrachtig kan optreden, de besluitprocedures lang  
aanpassingen van de statuten, zullen deze statuten in maart en traag zijn, had de EC een statutenwijziging voorgesteld, 
2013 opnieuw aan de leden ter stemming worden voorgelegd.waarin alle commissies zouden worden opgeheven en de 

VERSLAG VAN DE EAGM ECAHO
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De zaterdag ging om 9.30 uur van start met een goedgevulde 
rubriek van negen jaarlingmerries. De juryleden voor deze 
Nationale C-Show waren mevrouw K. Zeevenhoven uit 
Nederland, de heer M. Pitaluga uit Italië en de heer C. 
Zaragoza Jimenez uit Spanje. De rubriek jaarlingmerries werd 
gewonnen door Ero's Romantique (Marhaabah x Raville P 
v.Durango), gefokt en in eigendom van Angela, Monica en 
Jolanda van Duyvenbode uit Zwinderen. Een parel van een 
merrie, overduidelijk nog in de groei, maar met een hele luxe, 
exotische uitstraling. Daar waar ze vorig jaar als veulen in Sint-
Oedenrode wat angstig en bescheiden was, wist ze zich nu met (MM Sultan x Mirtasza v.Mir 
veel verve te presenteren. De tweede plaats in deze rubriek was Khan), gefokt door Arabian 
voor Forelock's Yulietta (Psytadel x Yakima v.Nizjni), gefokt Fantasie uit Rijssen en in 
door Forelock's Arabians uit Nieuwkoop en in eigendom van eigendom van M. Baas uit 
J. Visser uit Haarlem. Het vijfde fokproduct uit deze Lutten. Een hele mooie 
succesvolle combinatie van de familie Kuijf kwam vooral op merrie in royale conditie met 
type en hoofd/hals net wat tekort op de nummer één, maar bewegingen om kippenvel van 
desalniettemin een nette tweede plaats voor dit zeer mooie te krijgen. 
merrietje. De derde plaats was voor de mooie, royale vos Net als haar volle zusje in 
BA Postojna (Abha Qatar x Kali Bint Kais v.Kais), gefokt door de vorige rubriek, moest 
F.J.I. Bosina, die haar in gecombineerde eigendom heeft met Forelock's Yessy (Psytadel x 
S.A.P. Bosina, beiden uit Heerlen. Het aantal deelnemers in Yakima v.Nizjni) genoegen nemen met een tweede plaats. Een 
deze goedgevulde rubriek is te veel om ze allemaal te noemen, hele aansprekende, vrouwelijke merrie die goed 
maar de kwaliteit in de rubriek jaarlingmerries was over het in het Arabisch type staat en mooi hoog op de benen staat. 
algemeen goed te noemen en een Naar mijn mening werd ze wat zuinig gepunt op haar prachtige 
genot om naar te kijken. hoofd/hals combinatie. 

De derde plaats was voor Bess-Lakia (Ibn Estasha x 
Bij de tweejarige merries Kashi-Mira v.Eternity Ibn Navarroné-D) die vorig 
waren er vijf deelnemers jaar in Sint-Oedenrode nog tweede bij de 
en de winst ging hier jaarlingmerries werd. Deze chique schimmel van de 
naar de imposante onlangs overleden, legendarische Estopa-kleinzoon is 
A.F. Mirenga gefokt en in eigendom van Bessewacht Arabians uit 

Koewacht. 
Vierde werd de mooie zwarte, doch ietwat nerveuze 

 Nafiesa Malika (TF Afrikhan Shah x Kenelm Mona Ghalia
v.Monogramm), gefokt en in eigendom van E. Besselink 
uit Doetichem. De rubriek werd afgesloten door SA Aliyah 
(ZK Kuray x A.F. Shanaya v.Sha Lazio), gefokt en in eigendom 
van Shamal Arabians uit Vriezenveen.

Slechts twee deelnemers in de rubriek driejarige merries, maar 
zeker niet de minsten. Beide deelnemende paarden oogden zeer 
vrouwelijk en volwassen, duidelijk klaar om binnenkort de stap 
naar de senioren te maken. De eerste plaats was er voor de 

Door: Aad Oomen
Foto’s: Jan Kan

schitterende Nashakana Kossack (Aja Shakakhan x Nereska Helaas slechts één deelnemer bij de tweejarige hengsten, dus 
v.Veresk), gefokt door The Kossack Stud uit De Beemster en was SA Khayrat (ZK Kuray x Passia v.Armaniak), gefokt en in 
in eigendom van E.A. Loots uit Goor. Deze zeer luxe merrie eigendom van Shamal Arabians uit Vriezenveen, ondanks een 
met haar mooie, typische hoofd, behaalde die dag ook een matige totaalscore van 236 punten toch verzekerd van de winst, 
1e premie op de premiekeuring. deelname aan het kampioenschap én deelname aan best 
N.D.'s Aruba (Valerio Ibn Eternity VI x Amerika v.Madiar), bewegend paard.
gefokt en in eigendom van O.R.J. Dopper uit Etten-Leur, nam 
de tweede prijs mee naar huis. De driejarige hengsten deden het showgenot gelijk weer eer 

aan en met een puntentotaal van 269 punten ging de winst 
naar de zeer expressieve vos ZA Imago (EL Ninjo x ZA Cafirah 
v.ZA Perlamon), gefokt en in eigendom van S. Zonneveld-
Fischer uit Schiedam. Deze mooie jonge hengst kreeg een 
verrassende 20 op type, maar dat compenseerde dan weer 
de verdwaalde 18 die er tussen de punten voor beweging zaten. 

De junior rubrieken voor de hengsten vingen vervolgens aan en 
er werd gestart met de jaarlinghengsten. Hier schreef Forelock's 
Yucatan (Psytadel x Yarra v.Abakan), gefokt en in eigendom van 
Forelock's Arabians, de winst op zijn naam. Wat een gaaf, 
showy hengstje is hij toch! De tweede plaats was er voor de, 
naar mijn idee, jonge belofte Eroyal T (AV Montoya x Rigona 
v.Abakan), gefokt door L. Schutrups uit Schoonoord en in 

Al met al een zeer terechte eerste plaats met zijn dijk van eigendom van Angela, Monica en Jolanda van Duyvenbode. 
een presentatie. De tweede plaats was er voor Erogant Deze twee Abakan-kleinzonen zetten eenzelfde ranking neer 
(WH Justice x Raville P v.Durango), gefokt en in eigendom als vorig jaar bij de hengstveulens in Sint-Oedenrode. 
van J.C. van Duyvenbode uit Zwinderen. Deze luxe schimmel De derde plaats was er voor de bruine HS Osiris (Glorius Apal 
moest het met name vanwege zijn van vader geërfde bovenlijn x PA Naizah v.El Aszud), gefokt en in eigendom van 
afleggen tegen ZA Imago, maar wist zich met zijn prachtige C.E. van Gelder uit Landgraaf. Maskai PKA (Kais x Mashah T 
verschijning toch op een hele nette tweede plaats te zetten. v.Massimo Ibn Mirokan), gefokt en in eigendom van 
Strike of Gold (MCA Magnum Gold x Psytaniums Mist P.R. Mulder uit Schoonoord, had zich zichtbaar lopen 
v.Psytanium), gefokt door C. Vantorre uit België. wist vorig jaar opwinden en was nogal nerveus, waardoor zijn presentatie 
in Sint-Oedenrode voor zijn eigenaresse C.L. de Graaf uit niet goed uit de verf kwam. Hij werd hierdoor, ondanks zijn 
Spakenburg nog de winst bij de tweejarige hengsten te pakken aansprekende front, vierde, net voor de AF Umoyo broertjes 
en de Silver Medal in het kampioenschap juniorhengsten te A.F. Umoyax (u.A.F. Max Maya v.Aparan), gefokt door 
veroveren, dit jaar moest hij genoegen nemen met een derde Arabian Fantasie en in eigendom van A.J. Zoutberg uit 
plaats. De hekkensluiter van deze rubriek was SA Tawfiq Heemskerk, en Kiran MV (u.Royal Rakisa-M v.Frisky van 
(ZK Kuray x Xenah v.Ensor D'Eversam), opnieuw een Dennenoord), gefokt en in eigendom van M. Vriend uit 
fokproduct van Shamal Arabians.Oosterblokker.

Na de juniorrubrieken voor merries en hengsten, mochten de 
hengstveulens laten zien 
wat zij al in hun mars hebben. 
Hier eindigde de zeer luxe, 
ruim bewegende ASE Faraaj 
(RFI Farid x Bisiriya Hlayyil 
v.Bishr), gefokt en in eigendom 
van Talitha Bakker uit 
Winterswijk, zeer terecht op 
een eerste plaats. Dit mooie 
hengstje was mij bij de Open 
Dag van Arabian Stud Europe 

Het weekend van 16 en 17 juni 2012 stond in het teken van het Arabian Horse Weekend op 
Manege De Pijnhorst in Sint-Oedenrode. Dit jaar was er op zaterdag de Nationale C-Show 
Zuid van het AVS en op zondag voor de allereerste keer een Internationale C-Show van 
de ECAHO. De familie Stoop had ook dit keer weer de zaken keurig op orde en uitstekend 
georganiseerd om de Arabierenlievende mens een geweldig weekend te bezorgen. 
Ondanks de vele regen van de dagen ervoor waren ook de weergoden gunstig gezind 
en werden deelnemers en publiek regelmatig letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet.

NATIONALE ZUID C-SHOW 2012
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De zaterdag ging om 9.30 uur van start met een goedgevulde 
rubriek van negen jaarlingmerries. De juryleden voor deze 
Nationale C-Show waren mevrouw K. Zeevenhoven uit 
Nederland, de heer M. Pitaluga uit Italië en de heer C. 
Zaragoza Jimenez uit Spanje. De rubriek jaarlingmerries werd 
gewonnen door Ero's Romantique (Marhaabah x Raville P 
v.Durango), gefokt en in eigendom van Angela, Monica en 
Jolanda van Duyvenbode uit Zwinderen. Een parel van een 
merrie, overduidelijk nog in de groei, maar met een hele luxe, 
exotische uitstraling. Daar waar ze vorig jaar als veulen in Sint-
Oedenrode wat angstig en bescheiden was, wist ze zich nu met (MM Sultan x Mirtasza v.Mir 
veel verve te presenteren. De tweede plaats in deze rubriek was Khan), gefokt door Arabian 
voor Forelock's Yulietta (Psytadel x Yakima v.Nizjni), gefokt Fantasie uit Rijssen en in 
door Forelock's Arabians uit Nieuwkoop en in eigendom van eigendom van M. Baas uit 
J. Visser uit Haarlem. Het vijfde fokproduct uit deze Lutten. Een hele mooie 
succesvolle combinatie van de familie Kuijf kwam vooral op merrie in royale conditie met 
type en hoofd/hals net wat tekort op de nummer één, maar bewegingen om kippenvel van 
desalniettemin een nette tweede plaats voor dit zeer mooie te krijgen. 
merrietje. De derde plaats was voor de mooie, royale vos Net als haar volle zusje in 
BA Postojna (Abha Qatar x Kali Bint Kais v.Kais), gefokt door de vorige rubriek, moest 
F.J.I. Bosina, die haar in gecombineerde eigendom heeft met Forelock's Yessy (Psytadel x 
S.A.P. Bosina, beiden uit Heerlen. Het aantal deelnemers in Yakima v.Nizjni) genoegen nemen met een tweede plaats. Een 
deze goedgevulde rubriek is te veel om ze allemaal te noemen, hele aansprekende, vrouwelijke merrie die goed 
maar de kwaliteit in de rubriek jaarlingmerries was over het in het Arabisch type staat en mooi hoog op de benen staat. 
algemeen goed te noemen en een Naar mijn mening werd ze wat zuinig gepunt op haar prachtige 
genot om naar te kijken. hoofd/hals combinatie. 

De derde plaats was voor Bess-Lakia (Ibn Estasha x 
Bij de tweejarige merries Kashi-Mira v.Eternity Ibn Navarroné-D) die vorig 
waren er vijf deelnemers jaar in Sint-Oedenrode nog tweede bij de 
en de winst ging hier jaarlingmerries werd. Deze chique schimmel van de 
naar de imposante onlangs overleden, legendarische Estopa-kleinzoon is 
A.F. Mirenga gefokt en in eigendom van Bessewacht Arabians uit 

Koewacht. 
Vierde werd de mooie zwarte, doch ietwat nerveuze 

 Nafiesa Malika (TF Afrikhan Shah x Kenelm Mona Ghalia
v.Monogramm), gefokt en in eigendom van E. Besselink 
uit Doetichem. De rubriek werd afgesloten door SA Aliyah 
(ZK Kuray x A.F. Shanaya v.Sha Lazio), gefokt en in eigendom 
van Shamal Arabians uit Vriezenveen.

Slechts twee deelnemers in de rubriek driejarige merries, maar 
zeker niet de minsten. Beide deelnemende paarden oogden zeer 
vrouwelijk en volwassen, duidelijk klaar om binnenkort de stap 
naar de senioren te maken. De eerste plaats was er voor de 
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schitterende Nashakana Kossack (Aja Shakakhan x Nereska Helaas slechts één deelnemer bij de tweejarige hengsten, dus 
v.Veresk), gefokt door The Kossack Stud uit De Beemster en was SA Khayrat (ZK Kuray x Passia v.Armaniak), gefokt en in 
in eigendom van E.A. Loots uit Goor. Deze zeer luxe merrie eigendom van Shamal Arabians uit Vriezenveen, ondanks een 
met haar mooie, typische hoofd, behaalde die dag ook een matige totaalscore van 236 punten toch verzekerd van de winst, 
1e premie op de premiekeuring. deelname aan het kampioenschap én deelname aan best 
N.D.'s Aruba (Valerio Ibn Eternity VI x Amerika v.Madiar), bewegend paard.
gefokt en in eigendom van O.R.J. Dopper uit Etten-Leur, nam 
de tweede prijs mee naar huis. De driejarige hengsten deden het showgenot gelijk weer eer 

aan en met een puntentotaal van 269 punten ging de winst 
naar de zeer expressieve vos ZA Imago (EL Ninjo x ZA Cafirah 
v.ZA Perlamon), gefokt en in eigendom van S. Zonneveld-
Fischer uit Schiedam. Deze mooie jonge hengst kreeg een 
verrassende 20 op type, maar dat compenseerde dan weer 
de verdwaalde 18 die er tussen de punten voor beweging zaten. 

De junior rubrieken voor de hengsten vingen vervolgens aan en 
er werd gestart met de jaarlinghengsten. Hier schreef Forelock's 
Yucatan (Psytadel x Yarra v.Abakan), gefokt en in eigendom van 
Forelock's Arabians, de winst op zijn naam. Wat een gaaf, 
showy hengstje is hij toch! De tweede plaats was er voor de, 
naar mijn idee, jonge belofte Eroyal T (AV Montoya x Rigona 
v.Abakan), gefokt door L. Schutrups uit Schoonoord en in 

Al met al een zeer terechte eerste plaats met zijn dijk van eigendom van Angela, Monica en Jolanda van Duyvenbode. 
een presentatie. De tweede plaats was er voor Erogant Deze twee Abakan-kleinzonen zetten eenzelfde ranking neer 
(WH Justice x Raville P v.Durango), gefokt en in eigendom als vorig jaar bij de hengstveulens in Sint-Oedenrode. 
van J.C. van Duyvenbode uit Zwinderen. Deze luxe schimmel De derde plaats was er voor de bruine HS Osiris (Glorius Apal 
moest het met name vanwege zijn van vader geërfde bovenlijn x PA Naizah v.El Aszud), gefokt en in eigendom van 
afleggen tegen ZA Imago, maar wist zich met zijn prachtige C.E. van Gelder uit Landgraaf. Maskai PKA (Kais x Mashah T 
verschijning toch op een hele nette tweede plaats te zetten. v.Massimo Ibn Mirokan), gefokt en in eigendom van 
Strike of Gold (MCA Magnum Gold x Psytaniums Mist P.R. Mulder uit Schoonoord, had zich zichtbaar lopen 
v.Psytanium), gefokt door C. Vantorre uit België. wist vorig jaar opwinden en was nogal nerveus, waardoor zijn presentatie 
in Sint-Oedenrode voor zijn eigenaresse C.L. de Graaf uit niet goed uit de verf kwam. Hij werd hierdoor, ondanks zijn 
Spakenburg nog de winst bij de tweejarige hengsten te pakken aansprekende front, vierde, net voor de AF Umoyo broertjes 
en de Silver Medal in het kampioenschap juniorhengsten te A.F. Umoyax (u.A.F. Max Maya v.Aparan), gefokt door 
veroveren, dit jaar moest hij genoegen nemen met een derde Arabian Fantasie en in eigendom van A.J. Zoutberg uit 
plaats. De hekkensluiter van deze rubriek was SA Tawfiq Heemskerk, en Kiran MV (u.Royal Rakisa-M v.Frisky van 
(ZK Kuray x Xenah v.Ensor D'Eversam), opnieuw een Dennenoord), gefokt en in eigendom van M. Vriend uit 
fokproduct van Shamal Arabians.Oosterblokker.

Na de juniorrubrieken voor merries en hengsten, mochten de 
hengstveulens laten zien 
wat zij al in hun mars hebben. 
Hier eindigde de zeer luxe, 
ruim bewegende ASE Faraaj 
(RFI Farid x Bisiriya Hlayyil 
v.Bishr), gefokt en in eigendom 
van Talitha Bakker uit 
Winterswijk, zeer terecht op 
een eerste plaats. Dit mooie 
hengstje was mij bij de Open 
Dag van Arabian Stud Europe 

Het weekend van 16 en 17 juni 2012 stond in het teken van het Arabian Horse Weekend op 
Manege De Pijnhorst in Sint-Oedenrode. Dit jaar was er op zaterdag de Nationale C-Show 
Zuid van het AVS en op zondag voor de allereerste keer een Internationale C-Show van 
de ECAHO. De familie Stoop had ook dit keer weer de zaken keurig op orde en uitstekend 
georganiseerd om de Arabierenlievende mens een geweldig weekend te bezorgen. 
Ondanks de vele regen van de dagen ervoor waren ook de weergoden gunstig gezind 
en werden deelnemers en publiek regelmatig letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet.

NATIONALE ZUID C-SHOW 2012

Ero's Romantique

A.F. Mirenga

Forelock's Yessy

Forelock's Yucatan

ZA Imago

Erogant

ASE Faraaj



AVS Magazine AVS Magazine

6 7

op deed. De zadelrubriek werd uiteindelijk gewonnen door Besselink uit Doetinchem. Een merrie die als ze zich met nog 
Aurid Muskee met FS Bengal Bay. meer expressie had laten zien, hoger had kunnen eindigen. De 

nummer drie in deze rubriek was Sultasza (MM Sultan x 
Vier merries maakten hun opwachting voor de eerste rubriek in Mirtasza v.Mir Khan), gefokt door Brouwer Arabians uit 
de senior klassen, de rubriek vier- en vijfjarige merries. Met vlag Hichtum en in eigendom van Arabian Fantasie. Deze dame 
en wimpel en met een terechte 3x 19 op bewegen, wist de kon helaas de prestaties van haar volle zus eerder die dag bij de 
blikvanger Sagira KSI (G Basgier x Shennah BLA v.Renoir tweejarige merries niet evenaren. Cadanz Akilah (Sandhiran x 
MBI), gefokt door K.S.I. Bruinink uit Waarland en in Ayla-ESA v.Ansata Sinan), gefokt en in eigendom van M.L. 
eigendom van S. Oliekan uit Coevorden, de eerste plaats in Strijbos Puts uit Linnen, sloot de ranking in deze rubriek.
de wacht te slepen. Op de tweede plaats eindigde ex-aequo met Bij de negen jaar en oudere merries smolt ik werkelijk voor de 
260 punten Brasilia Chariklia (Borsalino K x Amal-Chariklia winnares, Amerika (Madiar x Artemida v.Mukomol), gefokt 
v.Insjallah's Fayoum), gefokt en in eigendom van Talitha door de Tersk Stud uit Rusland en in eigendom van O.R.J. 
Bakker, die net één puntje meer op type had dan de nummer Dopper uit Etten-Leur. Wat een bewegingen, wat een klassieke 
drie. Dat was de mooie vos MW Gladdys (ES Proshnec x schoonheid, wat een merrie! Met een verschil van vijf punten 
Haverkamps Sake v.Bora), gefokt door M. Wiertsema uit mocht A.F. Zjaba (Kubay Khan x A.F. Zazou v. Anthal) als 
Deventer en in eigendom van E.L.P. Thomaes uit Kallo. tweede opstellen. Deze eveneens schitterende bruine merrie, 
De vierde plaats was er voor de schimmel Malinkaya's White gefokt door Arabian Fantasie en in eigendom van E.A. Loots 
Satin (RH Menuschkin x Riki's Malinkaya v.G Silkustat), uit Goor, wist vorig jaar nog haar rubriek te winnen, dit jaar 
gefokt door C.L. de Graaf uit Spakenburg en in eigendom moest ze in Amerika haar meerdere erkennen. A.F. Karimah 
van H. Wolf uit Spakenburg. Deze merrie kwam dit jaar helaas (Aparan x 
niet zo goed uit de verf als vorig jaar, toen ze in Sint-Oedenrode YA Karma 
tweede bij de driejarige merries werd. v.Karnaval), gefokt 

en in eigendom van 
Bij de zes- tot en met achtjarige merries ging de winst naar Arabian Fantasie, 
SA Mawiyah (A.F. Cupido x A.F. Shanaya v.Sha Lazio), gefokt werd derde.
en in eigendom van Shamal Arabians, een mooie, luxe merrie 
met een goede motor die voor krachtige bewegingen zorgt. Aan de Liberty 
Deze merrie heeft het imposante, fijngelijnde exterieur namen twee 
duidelijk van haar vader A.F. Cupido geërfd, wat lijkt ze op bewegingswonders 
haar vader! deel. Lujain bint 
Een punt minder op beweging en daarom tweede was de Pasha (AS Sinans 

schimmel Pacha x Evita OD 
MF Nassera v.Arabah Abbah) 
(JD Chalice x wist met haar ruime bewegingen en elegante verschijning een 
Nyagara El Jamaal hele nette 162 punten op het scorebord 
v.Ali Jamaal), neer te zetten. Dit leverde voor haar eigenaresse Paula Böhmer 
gefokt door uit Doetichem de tweede plaats op, want zij moest de door-
D. Kirschner uit gewinterde Liberty koningin VD Farilla (Mel Rintin x Mel 
Duitsland en in Orilla v.Pintor) voor laten gaan. Deze barokke Spaans gefokte 
eigendom van E. arabier in eigendom van S. Zonneveld-Fischer uit Schiedam 

deed met een unanieme 3x 20 op beweging het 
publiek versteld staan. Een hele mooie en zeer 
verdiende eerste plaats.

Twee senior rubrieken voor de hengsten. 
De eerste was die voor de vier- en vijfjarige 
hengsten, waar de spierwitte, elegante 
krachtpatser MA Kailash (Kubinec x Lunara 
v.Arben), gefokt door M.C. Jimmink uit 
Sint Pancras en in eigendom van C.L. de Graaf 
uit Spakenburg, als eerste mocht opstellen. 
De oud-veulenkampioen 2008 Rih-Al-Rayyaan 
(Vestival x Rih-Marsiani v.Marsin), gefokt en 
in eigendom van J.P.A. Kooiman uit 
Goudswaard, presenteerde zichzelf met 
ongelooflijk veel bravoure en scoorde met
 zijn extreme gangwerk 3x 19 op beweging, 
wat hem de tweede plaats opleverde. 
Habib's Baron (SA Krasinov x GB Habibi 
v.Insjallah's Fayoum), gefokt door B. Morees 

en Leo Arabians op 22 april jl. bij Kooiker Arabians al 
opgevallen, nu was hij nog meer gegroeid, al een stuk meer 
schimmel en nog net zo arrogant! ASE Faraaj werd met de 
rubriekswinst ook Gold Medal Champion van de 
hengstveulens. De tweede plaats en dus de Silver Medal was er 
voor HM Carrera (A.F. Umoyo x BS Alpara v.Aparan), gefokt 
en in eigendom van S. Horsten uit Vlaardingen, een veulen met 
een opvallend mooi kort hoofdje. De uitslag om de tweede 
plaats had zomaar anders kunnen zijn want met slechts één 
puntje verschil kreeg F&M Quedhio (BB Escondhio x Albi's 
Paquerette v.Kulis), gefokt en in eigendom van F&M Arabians 
uit Fijnaart, de Bronze Medal omgehangen. Dit extreem 
hoogbenige donkere vosje liet uitstekende bewegingen zien 

waardoor zijn presentatie 
goed uit de verf kwam, 
echt een kind van zijn 
vader! Remoyo (A.F. 

Medal eveneens een fokproduct van Umoyo x SA Asiyah 
Forelock's Arabians, namelijk v.Biblion) mocht zich als 
Forelock's Lizzy (Yack F x Lanizjka vierde opstellen.
v.Nizjni), in eigendom van M. Borman. 
De mooie winnares van de Tulip Cup Voordat de merrieveulens 
dit jaar was vandaag wat voorzichtiger aantraden, mochten 
en moest dus achter haar stalgenoot eerst de ruinen hun 
aansluiten. Een vierde plaats was er opwachting maken in 
voor Giulietta (Hassan Ashiraf x de showring. Terug van weggeweest liet de imposante bruine 
Indiana T v.Vanadin), gefokt en in eigendom van J.G. Liefers-FS Bengal Bay (FS Bengali x Kirinova v.Kubinec), gefokt 
Vriendts uit Enschede, die met een onbegrijpelijke 19-18-16 door Frank Spönle en in eigendom van D. Pieren uit Nuenen, 
op type naar mijn mening ernstig tekort werd gedaan. een stel bewegin-
Ghyna O (A.F. Umoyo x Ghaniyah v. Kubay Khan), gefokt gen zien waarmee 
en in eigendom van G.B. Heisterkamp uit Ootmarsum, hij regelrecht naar 
en ASE Bahia Chariklia (RFI Farid x Brasilia Chariklia de eerste plaats van 
v.Borsalino K), gefokt en in eigendom van Talitha Bakker uit de rubriek stoof 
Winterswijk, eindigden op plaats nummer vijf en zes.en dus ook naar 

de Gold Medal 
Vlak voor de pauze vonden de junior kampioenschappen Champion ruinen 
merries en hengsten plaats, als ook de verkiezing van het beste greep. Een heel erg 
veulen. A.F. Kampyna en ASE Faraaj streden om deze titel en showy paard dat er 
uiteindelijk ging het elegante merrieveulen van Arabian goed de staart op wist te zetten! De nummer twee en Silver 
Fantasie met het erelint naar huis. Medal Champion was de schimmel Esploratore (Gaspar x 
Bij de junior merries ging de Gold Medal niet onverwacht naar Emarilla v.Monogramm), gefokt door Klarenbeek Arabians uit 
de beeldschone Ero's Romantique. De zeer imposante en Doornspijk en in eigendom van R. Hoogeveen uit Koudekerk 
expressieve A.F. Mirenga mocht de Silver Medal in ontvangst a/d Rijn. Hekkensluiter met de Bronze Medal was de ruim 
nemen, waarna Forelock's Yessy de Bronze Medal kreeg bewegende Cadanz Badir (Gilly J x Bess-Chandirah v.Kulak), 
toegewezen. gefokt en in eigendom van M.L. Strijbos-Puts uit Linnen.
Bij de junior hengsten vond ik de ranking spannender en hier 
ging de Gold Medal uiteindelijk naar Forelock's Yucatan, De rubriek merrieveulens kende zes deelnemers die zeer aan 
die hiermee de trend van zijn Gold Medal vorig jaar bij de elkaar gewaagd waren. Dit bleek uit een ex-aequo ranking voor 
hengstveulens in Sint-Oedenrode voortzette. De Silver Medal de nummers één en twee in deze rubriek, beiden 266 punten. 
was er voor ZA Imago en Erogant nam de Bronze Medal Met een gelijke score op type maar met één puntje meer op 
mee naar huis.bewegen, eindigde de zeer chique en showy A.F. Kampyna 

(A.F. Cupido x A.F. Karimah v. Aparan), gefokt en in eigendom 
Na de pauze werd de strijd om de winst in de zadelrubriek van Arabian Fantasie, op de eerste plaats en verdiende daarmee 
Engels aangegaan, die helaas van vijf inschrijvingen was de Gold Medal van de merrieveulens. Een heel mooi 
uitgedund naar slechts twee deelnemers. Wel twee ervaren rastypisch merrieveulen. A.F. Kampyna werd gevolgd door 
deelnemers met een bekende naam, die beiden al een de aandoenlijke Forelock's Vanny (Abakan x Verousia F 
behoorlijke tijd goed in het zadel zitten. Aurid Muskee reed v.Honorrs), gefokt en in eigendom van Forelock's Arabians. 
op de kampioen van de ruinen rubriek, FS Bengal Bay, tegen Dit eveneens rastypische vosje wist met haar gehinnik goed 
Karin de Graaf op de nog jonge A.F. Verhima (A.F. Umoyo x de aandacht naar zich toe te trekken en daarmee de Silver 
Verdira v.Hiro), die nog maar net onder het zadel was maar Medal te veroveren. Op de derde plaats en goed voor de Bronze 
desondanks een topprestatie leverde en een heleboel ervaring 
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op deed. De zadelrubriek werd uiteindelijk gewonnen door Besselink uit Doetinchem. Een merrie die als ze zich met nog 
Aurid Muskee met FS Bengal Bay. meer expressie had laten zien, hoger had kunnen eindigen. De 

nummer drie in deze rubriek was Sultasza (MM Sultan x 
Vier merries maakten hun opwachting voor de eerste rubriek in Mirtasza v.Mir Khan), gefokt door Brouwer Arabians uit 
de senior klassen, de rubriek vier- en vijfjarige merries. Met vlag Hichtum en in eigendom van Arabian Fantasie. Deze dame 
en wimpel en met een terechte 3x 19 op bewegen, wist de kon helaas de prestaties van haar volle zus eerder die dag bij de 
blikvanger Sagira KSI (G Basgier x Shennah BLA v.Renoir tweejarige merries niet evenaren. Cadanz Akilah (Sandhiran x 
MBI), gefokt door K.S.I. Bruinink uit Waarland en in Ayla-ESA v.Ansata Sinan), gefokt en in eigendom van M.L. 
eigendom van S. Oliekan uit Coevorden, de eerste plaats in Strijbos Puts uit Linnen, sloot de ranking in deze rubriek.
de wacht te slepen. Op de tweede plaats eindigde ex-aequo met Bij de negen jaar en oudere merries smolt ik werkelijk voor de 
260 punten Brasilia Chariklia (Borsalino K x Amal-Chariklia winnares, Amerika (Madiar x Artemida v.Mukomol), gefokt 
v.Insjallah's Fayoum), gefokt en in eigendom van Talitha door de Tersk Stud uit Rusland en in eigendom van O.R.J. 
Bakker, die net één puntje meer op type had dan de nummer Dopper uit Etten-Leur. Wat een bewegingen, wat een klassieke 
drie. Dat was de mooie vos MW Gladdys (ES Proshnec x schoonheid, wat een merrie! Met een verschil van vijf punten 
Haverkamps Sake v.Bora), gefokt door M. Wiertsema uit mocht A.F. Zjaba (Kubay Khan x A.F. Zazou v. Anthal) als 
Deventer en in eigendom van E.L.P. Thomaes uit Kallo. tweede opstellen. Deze eveneens schitterende bruine merrie, 
De vierde plaats was er voor de schimmel Malinkaya's White gefokt door Arabian Fantasie en in eigendom van E.A. Loots 
Satin (RH Menuschkin x Riki's Malinkaya v.G Silkustat), uit Goor, wist vorig jaar nog haar rubriek te winnen, dit jaar 
gefokt door C.L. de Graaf uit Spakenburg en in eigendom moest ze in Amerika haar meerdere erkennen. A.F. Karimah 
van H. Wolf uit Spakenburg. Deze merrie kwam dit jaar helaas (Aparan x 
niet zo goed uit de verf als vorig jaar, toen ze in Sint-Oedenrode YA Karma 
tweede bij de driejarige merries werd. v.Karnaval), gefokt 

en in eigendom van 
Bij de zes- tot en met achtjarige merries ging de winst naar Arabian Fantasie, 
SA Mawiyah (A.F. Cupido x A.F. Shanaya v.Sha Lazio), gefokt werd derde.
en in eigendom van Shamal Arabians, een mooie, luxe merrie 
met een goede motor die voor krachtige bewegingen zorgt. Aan de Liberty 
Deze merrie heeft het imposante, fijngelijnde exterieur namen twee 
duidelijk van haar vader A.F. Cupido geërfd, wat lijkt ze op bewegingswonders 
haar vader! deel. Lujain bint 
Een punt minder op beweging en daarom tweede was de Pasha (AS Sinans 

schimmel Pacha x Evita OD 
MF Nassera v.Arabah Abbah) 
(JD Chalice x wist met haar ruime bewegingen en elegante verschijning een 
Nyagara El Jamaal hele nette 162 punten op het scorebord 
v.Ali Jamaal), neer te zetten. Dit leverde voor haar eigenaresse Paula Böhmer 
gefokt door uit Doetichem de tweede plaats op, want zij moest de door-
D. Kirschner uit gewinterde Liberty koningin VD Farilla (Mel Rintin x Mel 
Duitsland en in Orilla v.Pintor) voor laten gaan. Deze barokke Spaans gefokte 
eigendom van E. arabier in eigendom van S. Zonneveld-Fischer uit Schiedam 

deed met een unanieme 3x 20 op beweging het 
publiek versteld staan. Een hele mooie en zeer 
verdiende eerste plaats.

Twee senior rubrieken voor de hengsten. 
De eerste was die voor de vier- en vijfjarige 
hengsten, waar de spierwitte, elegante 
krachtpatser MA Kailash (Kubinec x Lunara 
v.Arben), gefokt door M.C. Jimmink uit 
Sint Pancras en in eigendom van C.L. de Graaf 
uit Spakenburg, als eerste mocht opstellen. 
De oud-veulenkampioen 2008 Rih-Al-Rayyaan 
(Vestival x Rih-Marsiani v.Marsin), gefokt en 
in eigendom van J.P.A. Kooiman uit 
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v.Insjallah's Fayoum), gefokt door B. Morees 

en Leo Arabians op 22 april jl. bij Kooiker Arabians al 
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waardoor zijn presentatie 
goed uit de verf kwam, 
echt een kind van zijn 
vader! Remoyo (A.F. 

Medal eveneens een fokproduct van Umoyo x SA Asiyah 
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Na een succesvolle Nationale C-show op zaterdag, werd er op zondag om 9.00 gestart 
met de eerste Internationale C-show in Sint-Oedenrode. Het was een goed gevulde show 
met meer dan 90 deelnemers! Met zijn ligging, dichtbij Duitsland en België, trekt deze 
nieuwe internationale show veel deelnemers uit verschillende landen, wat een interessant 
en hoge kwaliteit deelnemersveld had gecreeërd. De juryleden van deze show waren 
mevrouw Darius uit Duitsland, de heer Detailleur uit België en dr. Santoro uit Italië. 

ARABIAN WEEKEND
INTERNATIONALE 

HORSE 
C-SHOW 

uit Amsterdam en in eigendom van K. Kramer uit Amsterdam, Amerika. De Silver Medal was er voor Sagira KSI en A.F. Zjaba 
had weinig zin in een showtje en zijn presentatie bracht hem mocht de Bronze Medal mee naar huis nemen. De Gold Medal 
naar de derde plaats. De zwarte EA Jameel (Ashhal El Chamsin voor de senior hengsten ging niet geheel onverwacht naar 
x Jameelah III), gefokt door S. & R. Hemme uit Duitsland en Kubay Khan. MA Kailash werd Silver Medal Champion en 
in eigendom van M. Westra-Meijer uit Hardinxveld- ES Rivas stond met de Bronze Medal op het erepodium.
Giessendam, kreeg matige punten op benen en beweging en De paarden die in hun rubriek de hoogste score op beweging 
eindigde als vierde. hadden behaald, zetten vervolgens letterlijk en figuurlijk hun 

De rubriek zes jaar 
en oudere hengsten 
was een ware 
titanenstrijd 
tussen Kubay Khan 
(Kubinec x Volnaia 
v.Naftalin), 
een gevestigde 
naam binnen 
Europa, en 
ES Rivas 
(Sivmen B x 
Raquin v.Amal), 
de trots van 

beste beentje nog eens voor om mee te dingen naar de titel best Kooiker Arabians. Met het hoogste puntentotaal van de dag, 
bewegend paard. Uiteindelijk ging deze award naar FS Bengal 272 punten maar liefst, kwam Kubay Khan door zijn absoluut 
Bay, die werkelijk waar als een stoomwals door de ring bleef fantastische gangen en zijn imposante front en presentatie als 
denderen. Een hele mooie, verdiende erkenning voor een paard winnaar van de rubriek uit de bus. ES Rivas, als titelverdediger, 
met zulke bewegingen.eindige op een niet onverdienstelijke tweede plaats, want ook 

deze hengst heeft zich uitstekend laten zien, zoals we dat van 
Tot slot het 'moment suprême', de verkiezing van de Best of hem gewend zijn.
Show. Door een verdeelde juryuitslag werd deze titel toegekend 

aan het paard met de hoogste score 
van de dag, te weten Kubay Khan 
met 272 punten. Een unieke hengst 
die deze titel zeker waardig is. Het feit 
dat de namiddagzon op dat moment 
doorbrak, zorgde voor extra glans aan 
deze feestelijke huldiging.

Voldaan van alle indrukken en de mooie 
paarden die de revue waren gepasseerd, 
kon het publiek tevreden huiswaarts 
keren. Terugblikkend op een mooie 
Nationale C-Show, vooruitblikkend 
op wat een geweldige Internationale 

Hierna was het tijd voor de laatste vier kampioenschappen C-Show zou worden de dag erna. 
van de dag, namelijk die van de senior merries, de senior Nogmaals petje af voor de organisatie onder leiding van de familie 
hengsten, het best bewegend paard en de Best of Show. Stoop. Het Arabian Horse Weekend 2012 was een geweldig succes 
Bij de senior merries ging de Gold Medal, tot mijn grote en de eerste Internationale C-Show is zeer zeker voor herhaling 
vreugde en ik denk ook geheel terecht, naar de bloedmooie vatbaar. Heel erg graag op naar volgend jaar!
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Kubay Khan

FS Bengal Bay

Familie Stoop

D
Door: Sylvia Dirkse Moniscione (Ajman Moniscione x 

Aura Moniscione) aan de leiding Foto’s: Jan Kan
met een score van 91%. Zij is 
gefokt door de Bucci familie uit De show begon met een grote groep jaarlingmerries. Deze klasse 
Italië en in eigendom van de werd gewonnen door de prachtige grijze jaarlingmerrie Lola OS 
Ajman Stud, UAE. Deze merrie (Monther al Nasser x El Lucina) met een score van 90,33%. 
pakte meteen 3x 20 op type en Zij is gefokt en in eigendom 
ook op hoofd/hals scoorde zij 2x van Gestüt Osterhof uit 
19 en een 20. Hiermee verdiende Duitsland. Later op de dag 
zij de trofee voor het Best Beautiful werd zij Silver Medal 
Head, die royaal gesponsord was door Tutto Arabi. Ook werd zij Winner van de Junior 
uiteindelijk gekroond tot Gold Medal Winner van de Junior Merries. Tweede in de klasse 
Merries. Tweede in deze zware klasse werd Ariella OS (Ajman werd de exotische Farida PC 
Moniscione x Swana) met 90%, gefokt en in eigendom van (RFI Farid x RC Danzika) 
Gestüt Osterhof uit Duitsland. met 88,33%, gefokt 
Uiteindelijk wist zij de Bronze door Mr. Capizzi en in 
Medal van de Junior Merries te co-ownership met Aretusa 
winnen. Derde werd de geweldig Arabians uit Italië. Op de derde plaats eindigde Forelock's Yuliette 
dravende A Golden Girl Kossack (Psytadel x Yakima) met 87,67%, gefokt door Forelock's Arabians 
(WH Justice x Abakana Kossack) en in eigendom van J. Visser uit Nederland. 
met een score van 89,67%. Zij is De volgende klasse was een klasse van zeven 2-jarige merries 
gefokt door The Kossack Stud en die werd gewonnen door Forelock's Yessy (Psytadel x Yakima), 
in eigendom van Flaxman gefokt en in eigendom van Forelock's Arabians uit Nederland. 
Arabians uit België.Zij liet zich beter zien dan op zaterdag en verdiende nu terecht 

een hogere score van maar liefst 90,67%. Op de tweede plaats 
Na deze prachtige jonge dames, was het tijd voor de jaarling stond ook een Nederlands paard, namelijk A Lady of Kossack 
hengsten! Alweer een klasse van een hoge kwaliteit jonge (WH Justice x Abakana Kossack), gefokt en in eigendom van 
paarden betraden de showring. Gewonnen door de extreem The Kossack Stud uit Nederland met 90%. De derde plaats was 
dishy Don Luciano SL (Psyrasic x Matahari HY), gefokt door voor Mahalya L Jamaal (Al Ayad x Mahity el Jamaal), gefokt en 
Simone Leo en in eigendom van Simone Leo & Aretusa in eigendom van J. Mattens uit België met 89,33%. 
Arabians uit Italië. Hij werd uiteindelijk gekozen tot Gold Het was nu tijd voor de 3 jaar oude merries om de showring te 
Medal Winner van de Junior Hengsten. betreden. Een prachtige groep met de hele mooie Anette 
Met dezelfde score van 90,67%, maar net een punt minder 
op type, werd TH Hamza tweede en pakte even later de 
Silver Medal in het Junior Hengstenkampioenschap. 
Hij is gefokt door Philip Hosay 
uit België en in eigendom van 
NK Arabians uit Jordanië. 
De derde plaats was voor 
Forelock's Yucatan (Psytadel x 
Yarra) met 88,67%, gefokt en 
in eigendom van Forelock's 
Arabians. 
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De rubriek merrieveulens had meer deelnemers 
met een betere kwaliteit. Gold Medal Winner werd 

Forelock's Vanny (Abakan x Verousia F) met 91%, 
gefokt en in eigendom van Forelock's Arabians. 

Silver Medal Winner werd AF Kampyna 
(AF Cupido x AF Karimah) met 90,33%, 

gefokt en in eigendom van Arabian 
Fantasie uit Nederland. Bronze Medal 
Winner werd Ghyna O (AF Umoyo x 

Ghaniyah) met 87,67%, gefokt en in 
eigendom van de Heisterkamp familie uit Nederland.

Hierna was het pauze waarbij er gestart werd met de Ridden 
Classes. De merries beten de spits af en deze rubriek werd 
gewonnen door AF Verhima (AF Umoyo x Verdira) bereden 
door de Nederlandse amazone Karin de Graaf, gefokt door 

De volgende klasse, de klasse 2 jaar oude hengsten, had helaas Arabian Fantasie en in eigendom van Lippert Arabians uit 
maar twee deelnemers. BK Latif (Nader el Jamal x Latifah AA), Duitsland. Tweede werd CR Soraya (Menesco MB x Marina), 
gefokt en in eigendom van de Becker Familie uit Duitsland, gefokt door C. Roks uit België, bereden en in eigendom van 
won deze klasse met een score van 88,67%. Tweede werd Renee Palland uit Nederland. De Ridden Class hengsten 
Pjacio el Adriann (Adriann el Bri x LM Porleen) met 88,33%, werd zeer overtuigend gewonnen door de prachtige hengst 
gefokt en in eigendom van K. Somerhausen uit België. Kadars Echoo (Padrons Kadar US x MB Fantasiaa), gefokt 

De 3 jaar oude hengsten was een grote klasse van goede 
kwaliteit. Ook deze eerste twee scores zaten dichtbij elkaar 
met 88,67% en 88,33%. Winnaar was Erogant (WH Justice x 
Raville P), gefokt en in eigendom van de Duyvenbode familie 
uit Nederland. Net zoals op de Nationale C-show wist Erogant 
ook hier de Bronze Medal te winnen. Tweede werd ASE Marajó 
(Marajj x Manilah), gefokt en in eigendom van Arabian Stud 
Europe uit België. Op de derde plaats met 87,33 werd 
ZA Imago (EL Ninjox ZA Cafirah), gefokt en in eigendom 
van El Zarabia Arabians uit Nederland.

Daarna werd er verder gegaan met de hengstveulens die helaas 
maar drie deelnemers had. Overtuigende Gold Medal Winner 
en winnaar van de titel Beste Veulen werd Primeval Kossack 
(Stival x Pribaltika) met een score van 91%. Hij is gefokt en in 
eigendom van The Kossack Stud uit Nederland. Silver Medal 
Winner werd HM Carrera (AF Umoyo x BS Alpara) met 88%, door N. Lacoste uit België, bereden en in eigendom van 
gefokt en in eigendom van S. Horsten uit Nederland. Bronze Karolina Mikkonen uit België. In het Overall Kampioenschap 
Medal Winner werd wederom een Nederlands veulen namelijk wist Kadars Echoo wederom te winnen en werd Kampioen van 
FM Quedhio (BB Escondiho x Albi's Paquerette) met 86.67%, de Ridden Class. Tweede werd Yack F (Honorrs x Yakima), 
gefokt en in eigendom van FM Arabians. gefokt door Forelock's Arabians, bereden en in eigendom van 

Myrna Vlug uit Nederland. 
Tussen de veulenrubrieken was er een grote groep ruinen. 
Gold Medal Winner werd Erogon (Honorrs x Raville P) Na de pauze was het de beurt aan de Junior Handlers. Dit is een 
met 90%, gefokt en in eigendom van M. van Duyvenbode uit rubriek voor kinderen t/m 16 jaar waarbij er gekeken wordt 
Nederland. Silver Medal Winner werd DA Achat (Massai ibn 

Marenga x Aplikala) met 89,67%, 
gefokt door F. Darius uit 
Duitsland en in eigendom van 
M. van Landschot uit Engeland. 
Bronze Medal Winner werd 
FA Emerald (Kar Tiburon x 
Kristal C) met 88,67%, gefokt 
en in eigendom van Flaxman 
Arabians uit België.

J. Elia uit België en in eigendom van Familie Galle-Wijnant 
uit België. Later pakte zij de titel Bronze Medal Winner van 
de Senior Merries. 
Tweede werd SA Mawiyah (AF Cupido x AF Shanaia) met 
87,33%, gefokt en in eigendom van Shamal Arabians. 
Derde werd MF Nassera (JD Chalice x Nyagara) met 87%, 
gefokt door Kirscher uit Duitsland en in eigendom van 
E. Besselink uit Nederland. 

Hierna was het de beurt aan de 11-15 jaar oude merries. 
Winnaar was AF Zjaba (Kubay Khan x AF Zazou) met 87,67%, 
gefokt door Arabian Fantasie en in eigendom van E. Loots uit 
Nederland. Tweede werd Redwood Lodge Odessa Estopa 

naar het voorbrengen. Deelnemers waren Kaylee de Jong (13 (Om el Abadan x Malikah Estopa) met 86,67%, gefokt
jaar), Koen Hennekens (14 jaar) en Tara den Hartog (15 jaar). door Redwood Lodge Arabians uit Australië en in eigendom 
Het was ontzettend leuk om te zien en ze brachten de paarden van Flaxman Arabians uit België. Derde werd Bess-Chandirah 

alle drie op zeer professionele wijze voor. (Kulak x Libanon Abaone) met 85,33%, gefokt door 
Uiteindelijk kon er toch maar een de Bessewacht Arabians uit Nederland en in eigendom van 
beste zijn en dit was Tara den Hartog. M.L. Strijbos-Puts uit Nederland.

De klasse 4-6 jarige merries werd 
gewonnen door de prachtige Emira SVA 
(Jevra SVA x AS Shahwan) met een 
score van 91,67%. Zij is gefokt en in 
eigendom van Sweet Valley Arabians uit 
België. Deze merrie werd uiteindelijk 
Gold Medal Winner van de Senior 
Merries. Tweede en tevens Silver Medal 
Winner werd Bint Tahanie (Suhal al 
Nasser x Tahanie) met 91,33%, gefokt 
door L. Lashley, USA en in eigendom 
van Hanaya Arabians uit Zwitserland. 
Derde werd Dafina AA (Al Bilal x 
Dumka) met 89,67%, gefokt en in 

eigendom van Ariela Arabians uit Israël. 

Er waren drie deelnemers in de klasse 7-10 jaar oude merries. 
Deze werd gewonnen door de geweldig bewegende Catinia 

Na deze klasse was het tijd voor de senior hengsten! de Saile (JK Catalyst x Sternia de Saile) met 90%, gefokt door 
Altijd mooi om te zien al deze horsepower! Als eerste om de 

ring te betreden waren de 4-6 jaar oude hengsten. 
Een grote klasse van maar liefst acht deelnemers. 
Deze werd gewonnen door de typische El Khaled 
(Ansata Sinan x Shahirs Abriel) met 89,33%, 
gefokt door S. Sherri, USA en in eigendom 
van Hanaya Arabians uit Zwitserland. Tweede
 werd Riquel (Pobeditel x Rigilya) met 89%, 
gefokt en in eigendom van E. van der Horst uit 
Nederland. Derde werd MA Kailash (Kubinec x 
Lunara) met 88,33%, gefokt door M. Jimmink 
uit Nederland en in eigendom van K. de Graaf uit 
Nederland. 

De volgende klasse was van de 7-10 jarige hengsten. 
Deze werd gewonnen door de donkerbruine, 
prachtige hengst Moutaz al Biwaibiya (Aja Sangali x 
FS Premirra) met een topscore van 93% wat maar 
liefst de hoogste dagscore was. Hij werd unaniem 
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G
Door: Jessica de Jong ook eens van een ander instructie te krijgen, daar steek je ook 

weer wat van op. Daarna kwamen Silvia en Marieke aan de 
beurt en als laatste Janetta van den Hoogenband met AM Groep 1 begon om 11.00 uur:  Eveliene Calis met Sagrand 
Lovely Lady (v.Shahir IBN Navarrone-D). Iedereen was (v.Grand), Shannon van de Hoogenband met Gipsy 
enthousiast over de gegeven clinic.(v.Chantal's Alcazar), Silvia van Veen met A.F. Thabay (v.Kubay 

Kahn) en Karin Schuring met Lola (NRPS).
Jammer genoeg konden wij de dressuurclinic niet verder Groep 2 begon om 12.15 uur: Linda Sitvast met Casilla 
bekijken, omdat wij verder gingen naar de crossclinic van (onbekend), Mark Devos met Dorando (v.Dosator), Rianne 
Rom Vermunt. De tweede groep ging daar van start. Molenaar met Mido (New Forest), Melissa Gerritsen met 
Deze groep kreeg weer andere hindernissen te springen en Tilona K (KWPN).
Rom benaderde elke combinatie op eigen niveau. Hij ziet Groep 3 begon  om 13.30 uur : Kaylee de Jong met YA 
precies wat een combinatie wel en niet kan springen. In Maskotka (v.Piaff ), Marieke Leek met Fardooz (v.Flaxman's 
deze groep zaten enkele groene paarden en het was heel Oumry) en Tirsa Hoek met Amigo (onbekend).
leuk te zien hoe goed deze paarden mee kwamen. Iedereen 
kwam goed rond en ook in deze groep kwam iedereen droog Vanuit Warder vertrokken wij met prachtig weer richting 
over de sloot aan.Lelystad. Maar naarmate wij dichter bij de Enkhuizerdijk 

kwamen, werd het weer steeds slechter. Op de dijk hadden wij 
De laatste groep een enorme regenbui. De trailer voor ons was zelfs even niet 
bestond uit drie meer te zien, zo hard regende het. Maar gelukkig klaarde het 
dames. Rom legde weer op toen we over de dijk waren. We kwamen aan bij Stal 
veel technische Bronsveld gelegen in een mooie omgeving. De eerste groep was 
dingen uit over de al begonnen dus we konden mooi even een kijkje nemen bij de 
aanleuning, hoe te crossclinic en zien welke hindernissen genomen werden. Deze 
rijden, de zit, clinic werd op een zeer positieve manier gegeven zowel voor 
het aanrijden naar paard al mens.
de hindernissen, 
kijken en tellen om De deelnemers van de eerste groep bestaande uit Evelien met 
goed uit te komen met het aantal sprongen tussen hindernissen. Sagrand, Silvia met Thabay en Shannon met Gipsy gingen als 
Hij genoot zichtbaar van Kaylee en Tirsa, allebei 13 jaar en een speer. Wat een plezier hebben deze Arabieren met het 
bloedfanatiek! YA Maskotka is bij ons geboren en Kaylee heeft springen van de natuurlijke hindernissen. De piano, boom-
haar zelf aangereden en alles geleerd. Amigo, de pony van Tirsa, stammen van alles werd gesprongen. En als laatste de sloot wat 
is al 20 jaar oud maar vliegt over alle hindernissen. Het was altijd een spektakel is om te zien. Iedereen kwam droog over 
gewoon te gek om naar te kijken. De sloot werd veelvuldig (wat natuurlijk best 
genomen door de dames en ook zij bleven alle drie droog.jammer is voor de 

toeschouwers).
Al met al liep deze clinic behoorlijk uit, maar Rom vond het 
prima. Het weer was prachtig geworden en er was veel publiek Ondertussen begon 
die ook genoot van deze dag. De sfeer was gemoedelijk en de dressuurclinic 
gezellig. Een dag die voor herhaling vatbaar is. En hopelijk voor Kaylee met 
met meer mensen die ook de Arabier ontdekken als rijpaard YA Maskotka. 
en deelnemen aan dit soort evenementen. Het is echt de De instructrice 
moeite waard en de Arabier bewijst maar weer eens een Karin van Soelen heeft zelf al verschil-lende Arabieren 
veelzijdig paard te zijn. naar Z niveau gereden waaronder Astarosjnia (v.Dosator) en 
Met dank aan de Commissie Gebruik!Sja Hieda (v.Tabak). Zij gaf Kaylee goede tips. Het is leuk om 

x

verkozen tot Gold Medal Winner Senior Hengsten en Deze geweldig 
uiteindelijk werd hij unaniem verkozen tot Best of Show. bewegende hengst 
Deze hengst is gefokt door de Biwaibiya Stables uit Saoudi scoorde maar liefst 
Arabië en in eigendom van Al Khalediah Stables uit Saoudi 3x 20 op beweging 
Arabië. en won hiermee ook 

zeer terecht de titel Tweede in de klasse werd het bewegingskanon Kunar T 
Best Bewegend (Nadir I x Kupona) met 90,67%, gefokt door L. Schutrups uit 
Paard. Daarnaast Nederland en in eigendom van J. Kan & The Kossack Stud 
won hij ook nog uit Nederland. Kunar werd uiteindelijk Bronze Medal Winner 
de Silver Medal bij van de Senior Hengsten. 
de Senior Hengsten! Derde werd Najjar (Khidar x Narada DA) met 89%, gefokt 
Tweede in de klasse door J. v/d Let uit België en in eigendom van N. Koo uit 
werd ES Rivas Nederland. 
(Sivmen B x Raquin) met 88%, gefokt door E. Stegeman 
uit Nederland en in eigendom van B. Kooiker uit Nederland. De volgende klasse, hengsten 10-15 jaar oud, telde helaas maar 

twee deelnemers. Winnaar was MM Sultan (Kubay Khan x 
De laatste klasse van de dag waren de Veteranen hengsten, Alaska QQ) met 91,67%, gefokt door M. Kuisman uit 
hengsten geboren voor 1997. Winnaar was Kubay Khan Nederland en in eigendom van Arabian Fantasie uit Nederland. 
(Kubinec x Volnaia) met 88,67%, gefokt door Stark Arabians 
uit Oostenrijk en in eigendom van Arabian Fantasie uit 
Nederland. Tweede werd de zwarte Flaxman's Rabdan met 
87,67% (Niyashin x Waseem Serasaaba), gefokt en in 
eigendom van Flaxman Arabians uit België. 

Met de kampioenschappen kwam deze eerste Internationale 
C-show in Sint-Oedenrode tot een einde. Het was een goed 
georganiseerde show met een goede kwaliteit paarden. 
Ook de Nederlandse paarden wisten zich zeer goed staande 
te houden tussen het Internationale geweld. Het is zeker 
de moeite om volgend jaar weer terug te komen!
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Op zondag 29 juli werd door de Commissie Gebruik 
een cross/dressuurclinic georganiseerd in Lelystad bij 
Stal Bronsveld. De crossles werd gegeven door Rom Vermunt 
en de dressuurbegeleiding nam Karin van Soelen voor haar 
rekening. Doordat er niet genoeg deelnemers van het AVS 
waren, mochten er ook paarden meedoen van andere 
stamboeken. Hierdoor kwam het aantal deelnemers op 11 
te staan, die weer verdeeld werden in drie groepen.

 
CLINICCROSS/DRESSUUR

AVS Magazine
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Stal Bronsveld. De crossles werd gegeven door Rom Vermunt 
en de dressuurbegeleiding nam Karin van Soelen voor haar 
rekening. Doordat er niet genoeg deelnemers van het AVS 
waren, mochten er ook paarden meedoen van andere 
stamboeken. Hierdoor kwam het aantal deelnemers op 11 
te staan, die weer verdeeld werden in drie groepen.
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T
Door: Renee Palland B bij zowel de jeugd als volwassenen. Verder nog enkele 

hoogtepunten zijn  L1/L2 competitie-winnaar, AVS Nederlands 
Kampioen in het M1 dressuur bij de paarden en een jaar later Toen mijn vorige Arabische Volbloedpaard overleed wist ik het 
Nederlands Kampioen M2 dressuur. zeker, mijn volgende paard zou zeker weer een Arabier worden! 

Vele advertenties op internet werden bekeken, zo ook die van 
Dit jaar was het dan eindelijk zover, ons debuut in het Z1 Soraya. Een 3-jarige, onbeleerde merrie die te koop stond bij 
zou er dan toch echt van moeten komen.Het sportweekend haar fokker, Josina Roks in België. Haar foto's spraken mij 
in IJzerlo werd het doel. De eerste dag behaalde ze meteen al totaal niet aan en we hadden toch liever een paard wat niet 
2x een eerste plaats met 202 en 205 punten, goed voor het helemaal groen was, maar omdat we toch een andere merrie 
allereerste winstpunt en dus het prestatiepredikaat! Alsof dat in die regio zouden gaan bekijken spoorde mijn vader mij aan 
nog niet goed genoeg was scoorden we een dag later nog eens om hier dan ook maar meteen even te kijken. En zo geschiedde 
2 winstpunten dus de teller stond na dit weekend al op het, als 12- jarig meisje werd ik meteen ingepakt door deze lieve 
3 winstpunten!3-jarige merrie waarvan ik meteen wist, zij moet het worden!

Niet zonder slag of stoot kwam ze enkele 
weken later dan eindelijk naar 
Nederland. Soraya werd in eerste 
instantie afgekeurd op drie benen tijdens 
de buigproef. Na uitvoerig onderzoek en 
goede röntgenfoto's, toch groen licht 
gekregen van onze dierenarts en konden 
we haar opgelucht mee naar huis nemen. 

Rustig aan heb ik haar met veel 
begeleiding van Ilse van Wijk, waarvoor 
nog altijd dank, zadelmak gemaakt en 
ingereden. Ik heb nooit ambities gehad 
in de dressuur en wilde vooral plezier 
hebben met mijn paard. 
In 2006 vond mijn instructeur het toch 
wel eens tijd worden voor een wedstrijd. 
Deze wedstrijd vond plaats in St. Oeden-
rode, voor ons allebei de allereerste 
KNHS wedstrijd. Ze behaalde direct 
twee maal een eerste plaats met 
maarliefst 197 en 217 punten, goed 
voor de hoogste dagscore! Dit smaakte 
natuurlijk naar meer en in datzelfde jaar 
werden we Nederlands Kampioen B 

Daarnaast heb ik haar, op aanraden van Toto Modderman, in Dressuur bij het AVS en werden we competitiewinnaar in de 
2007 ingeschreven voor een premiekeuring waar zij een mooie 
2e premie behaalde. Het bewijs dat een Arabier die goed in 
elkaar zit, ook prima kan presteren in de sport! 

Ontzettend trots ben ik op mijn knappe dame die absoluut 
niet de kwaliteiten heeft van een top dressuurpaard, maar door 
haar werkwillige karakter en volledige vertrouwen in mij altijd 
voor mij heeft klaargestaan en waardoor we het uiteindelijk 
zover geschopt hebben! 
Ze is dit jaar pas 11 geworden en ik hoop dat we nog heel 
lang van elkaar mogen genieten en dat de toekomst ons 
nog vele dingen zal brengen, maar die *D achter haar naam 
nemen ze ons niet meer af! 

 
PRESTATIEPREDIKAAT DRESSUUR:
C.R.SORAYA

I
Door: Debbie van der Wal rijden veel spanning opbouwen met zijn ogen en oren op 

steeltjes. Tijdens de proeven wordt zijn schrikkerigheid niet 
zo gewaardeerd door menig jurylid. Desondanks heeft hij toch In 2008 kreeg ik de wereldkans om Sacha's Bashuk over te 
zo'n dusdanig vertrouwen in mij dat hij zijn proefjes doorloopt nemen. Een knappe vosruin gefokt door Sacha Kiès, geboren in 
en zijn winstpunten weet te behalen in de M2. 1995 uit de Abdullah dochter Boesjinka van vader Naryshkin 
Beetje bij beetje werd mijn doel bijgesteld, zou het gaan lukken (v.Gomel). Het is pas te begrijpen als je zelf een klik hebt met 
om de Z-dressuur te gaan halen? Bas en ik hebben vertrouwen een paard, maar Bas en ik hebben al vanaf het begin af aan een 
in elkaar en zo worden toch echt de punten gereden. klik, zelfs al voordat hij van mij werd in februari 2008. Hij is 
In 2011 zegt mevrouw Toto Modderman na mijn gereden mijn soulmate, mijn 
dressuurproef in Sint Oedenrode dat ze vindt dat ik hem zo maatje, mijn allesje, 
super voor elkaar heb en dat hij zo mooi in balans en op eigen mijn kanjer, mijn 
benen loopt. Dat compliment zet mij ertoe om toch echt knappe Basje! Een 
Z te willen starten. En waar een wil is, is een weg en in held op sokken die 
augustus 2011 startten wij voor de allereerste keer Z1. het liefst met mij een 
Op de Arabissimo in Renswoude maken wij, allebei voor hdressuurproef zou 
et eerst, ons Z1-debuut. Wat was dat onwijs gaaf. Voor de lopen in mijn 
allereerste keer een proef rijden in zo'n 20x60 baan. Net niet binnenzak.
genoeg voor winst. 
Helaas komt er even een dipje (met name van mijzelf ), maar 
we blijven doortrainen en wanneer ik mij weer beter voel, We zijn rustig begonnen om weer op te bouwen aangezien 
gaan we het weer proberen. Ik schreef ons in voor een wedstrijd Bas in weideconditie bij mij kwam. In 2009 zijn we serieus 
in de buurt in juni...en dan totaal onverwacht: een gedeelde begonnen met het rijden van dressuurwedstrijden in de klasse 
1e plaats en winst in het Z1! We hebben het gedaan, wij samen, M1. We startten veel bij de KNHS tussen de vele grote bruine 
mijn Bas en ik, mijn maatje voor altijd! en voskleurige KWPN-ers en iedere wedstrijd reed ik daar weer 

tussen met in mijn achterhoofd: wat heb ik toch een mooi 
"Een goede combinatie is er pas als er wederzijds vertrouwen paard!
is" - mijn lijfspreuk - en nu een feit, want als er wederzijds Vele overwinningen en prijzen, wie had dat ooit gedacht met 
vertrouwen is, worden dromen werkelijkheid. Sacha's Bashuk, mijn 'pony' tussen de paarden. Als klap op de vuurpijl startten 
je bent een kanjer!!wij voor de eerste op de Arabissimo wat resulteerde in 

3 winstpunten in de dressuur, 2e in de liberty 
en ook erg snel in de speed, niet de snelste, 
maar goed voor een hele goede einduitslag: 
1e in de Biathlon en 3e in de Triathlon, 
mijn dag kon niet meer stuk. Dolblij en onwijs 
trots op mijn Bas. 
Daarna waren de punten binnen om over te 
gaan naar de M2 met de hoop ooit winst te 
rijden in deze klasse. Prijzen en bekers, nee 
dat zal nu waarschijnlijk niet meer lukken, 
tenminste dat dacht ik. Het tegendeel werd 
bewezen tijdens de allereerste keer dat ik M2 
startte in Sint Oedenrode (AVS) en wij met 
een 1e prijs en winst naar huis gingen. 

Iedere dag is het weer genieten, als ik vrolijk met 
een hinnik word begroet door die witte snoet. 
Verliefd op een paard, kan dat? Ja, ik geloof er 
in. Ik ben dol op die held op sokken die alles 
eng vindt en vooral graag opzij schiet voor 
bakkabouters (en het komt helaas maar weinig 
voor dat die er niet zitten). Hij kan tijdens het 



 
PRESTATIEPREDIKAAT DRESSUUR:
SASCHA’S BASHUK

14 15

AVS MagazineAVS Magazine AVS Magazine

T
Door: Renee Palland B bij zowel de jeugd als volwassenen. Verder nog enkele 

hoogtepunten zijn  L1/L2 competitie-winnaar, AVS Nederlands 
Kampioen in het M1 dressuur bij de paarden en een jaar later Toen mijn vorige Arabische Volbloedpaard overleed wist ik het 
Nederlands Kampioen M2 dressuur. zeker, mijn volgende paard zou zeker weer een Arabier worden! 

Vele advertenties op internet werden bekeken, zo ook die van 
Dit jaar was het dan eindelijk zover, ons debuut in het Z1 Soraya. Een 3-jarige, onbeleerde merrie die te koop stond bij 
zou er dan toch echt van moeten komen.Het sportweekend haar fokker, Josina Roks in België. Haar foto's spraken mij 
in IJzerlo werd het doel. De eerste dag behaalde ze meteen al totaal niet aan en we hadden toch liever een paard wat niet 
2x een eerste plaats met 202 en 205 punten, goed voor het helemaal groen was, maar omdat we toch een andere merrie 
allereerste winstpunt en dus het prestatiepredikaat! Alsof dat in die regio zouden gaan bekijken spoorde mijn vader mij aan 
nog niet goed genoeg was scoorden we een dag later nog eens om hier dan ook maar meteen even te kijken. En zo geschiedde 
2 winstpunten dus de teller stond na dit weekend al op het, als 12- jarig meisje werd ik meteen ingepakt door deze lieve 
3 winstpunten!3-jarige merrie waarvan ik meteen wist, zij moet het worden!

Niet zonder slag of stoot kwam ze enkele 
weken later dan eindelijk naar 
Nederland. Soraya werd in eerste 
instantie afgekeurd op drie benen tijdens 
de buigproef. Na uitvoerig onderzoek en 
goede röntgenfoto's, toch groen licht 
gekregen van onze dierenarts en konden 
we haar opgelucht mee naar huis nemen. 

Rustig aan heb ik haar met veel 
begeleiding van Ilse van Wijk, waarvoor 
nog altijd dank, zadelmak gemaakt en 
ingereden. Ik heb nooit ambities gehad 
in de dressuur en wilde vooral plezier 
hebben met mijn paard. 
In 2006 vond mijn instructeur het toch 
wel eens tijd worden voor een wedstrijd. 
Deze wedstrijd vond plaats in St. Oeden-
rode, voor ons allebei de allereerste 
KNHS wedstrijd. Ze behaalde direct 
twee maal een eerste plaats met 
maarliefst 197 en 217 punten, goed 
voor de hoogste dagscore! Dit smaakte 
natuurlijk naar meer en in datzelfde jaar 
werden we Nederlands Kampioen B 

Daarnaast heb ik haar, op aanraden van Toto Modderman, in Dressuur bij het AVS en werden we competitiewinnaar in de 
2007 ingeschreven voor een premiekeuring waar zij een mooie 
2e premie behaalde. Het bewijs dat een Arabier die goed in 
elkaar zit, ook prima kan presteren in de sport! 

Ontzettend trots ben ik op mijn knappe dame die absoluut 
niet de kwaliteiten heeft van een top dressuurpaard, maar door 
haar werkwillige karakter en volledige vertrouwen in mij altijd 
voor mij heeft klaargestaan en waardoor we het uiteindelijk 
zover geschopt hebben! 
Ze is dit jaar pas 11 geworden en ik hoop dat we nog heel 
lang van elkaar mogen genieten en dat de toekomst ons 
nog vele dingen zal brengen, maar die *D achter haar naam 
nemen ze ons niet meer af! 

 
PRESTATIEPREDIKAAT DRESSUUR:
C.R.SORAYA

I
Door: Debbie van der Wal rijden veel spanning opbouwen met zijn ogen en oren op 

steeltjes. Tijdens de proeven wordt zijn schrikkerigheid niet 
zo gewaardeerd door menig jurylid. Desondanks heeft hij toch In 2008 kreeg ik de wereldkans om Sacha's Bashuk over te 
zo'n dusdanig vertrouwen in mij dat hij zijn proefjes doorloopt nemen. Een knappe vosruin gefokt door Sacha Kiès, geboren in 
en zijn winstpunten weet te behalen in de M2. 1995 uit de Abdullah dochter Boesjinka van vader Naryshkin 
Beetje bij beetje werd mijn doel bijgesteld, zou het gaan lukken (v.Gomel). Het is pas te begrijpen als je zelf een klik hebt met 
om de Z-dressuur te gaan halen? Bas en ik hebben vertrouwen een paard, maar Bas en ik hebben al vanaf het begin af aan een 
in elkaar en zo worden toch echt de punten gereden. klik, zelfs al voordat hij van mij werd in februari 2008. Hij is 
In 2011 zegt mevrouw Toto Modderman na mijn gereden mijn soulmate, mijn 
dressuurproef in Sint Oedenrode dat ze vindt dat ik hem zo maatje, mijn allesje, 
super voor elkaar heb en dat hij zo mooi in balans en op eigen mijn kanjer, mijn 
benen loopt. Dat compliment zet mij ertoe om toch echt knappe Basje! Een 
Z te willen starten. En waar een wil is, is een weg en in held op sokken die 
augustus 2011 startten wij voor de allereerste keer Z1. het liefst met mij een 
Op de Arabissimo in Renswoude maken wij, allebei voor hdressuurproef zou 
et eerst, ons Z1-debuut. Wat was dat onwijs gaaf. Voor de lopen in mijn 
allereerste keer een proef rijden in zo'n 20x60 baan. Net niet binnenzak.
genoeg voor winst. 
Helaas komt er even een dipje (met name van mijzelf ), maar 
we blijven doortrainen en wanneer ik mij weer beter voel, We zijn rustig begonnen om weer op te bouwen aangezien 
gaan we het weer proberen. Ik schreef ons in voor een wedstrijd Bas in weideconditie bij mij kwam. In 2009 zijn we serieus 
in de buurt in juni...en dan totaal onverwacht: een gedeelde begonnen met het rijden van dressuurwedstrijden in de klasse 
1e plaats en winst in het Z1! We hebben het gedaan, wij samen, M1. We startten veel bij de KNHS tussen de vele grote bruine 
mijn Bas en ik, mijn maatje voor altijd! en voskleurige KWPN-ers en iedere wedstrijd reed ik daar weer 

tussen met in mijn achterhoofd: wat heb ik toch een mooi 
"Een goede combinatie is er pas als er wederzijds vertrouwen paard!
is" - mijn lijfspreuk - en nu een feit, want als er wederzijds Vele overwinningen en prijzen, wie had dat ooit gedacht met 
vertrouwen is, worden dromen werkelijkheid. Sacha's Bashuk, mijn 'pony' tussen de paarden. Als klap op de vuurpijl startten 
je bent een kanjer!!wij voor de eerste op de Arabissimo wat resulteerde in 

3 winstpunten in de dressuur, 2e in de liberty 
en ook erg snel in de speed, niet de snelste, 
maar goed voor een hele goede einduitslag: 
1e in de Biathlon en 3e in de Triathlon, 
mijn dag kon niet meer stuk. Dolblij en onwijs 
trots op mijn Bas. 
Daarna waren de punten binnen om over te 
gaan naar de M2 met de hoop ooit winst te 
rijden in deze klasse. Prijzen en bekers, nee 
dat zal nu waarschijnlijk niet meer lukken, 
tenminste dat dacht ik. Het tegendeel werd 
bewezen tijdens de allereerste keer dat ik M2 
startte in Sint Oedenrode (AVS) en wij met 
een 1e prijs en winst naar huis gingen. 

Iedere dag is het weer genieten, als ik vrolijk met 
een hinnik word begroet door die witte snoet. 
Verliefd op een paard, kan dat? Ja, ik geloof er 
in. Ik ben dol op die held op sokken die alles 
eng vindt en vooral graag opzij schiet voor 
bakkabouters (en het komt helaas maar weinig 
voor dat die er niet zitten). Hij kan tijdens het 



1716

AVS MagazineAVS Magazine AVS Magazine

Alweer even terug, zondag 22 juli om precies te zijn, vond de Nationale C-show West plaats. 
Mooie paarden, gezellige sfeer, een goed georganiseerde show en prachtig weer. 
Kortom, de perfecte ingrediënten voor een heerlijke dag in het Noord-Hollandse Alkmaar. 
Ik blik graag met u terug op de resultaten, waarbij ik me beperk tot het benoemen van de 
eerste drie plaatsingen per rubriek. Voor de complete uitslag van alle deelnemers, verwijs 
ik u door naar de website van het AVS: www.avsweb.org.  

 
C-SHOW  NATIONALE WEST

Yakima (Elite)) In de ruinen rubriek incl. kampioenschap liep Amir Rifat 
opstellen. Deze (S.F. Amor x Amabile) spetterend dravend de ring door. 
correcte merrie, De 267 punten van de jury voor dit fokproduct van Rifat 
gefokt door- Arabians, kroonde deze koffievos van Mary Kennedie tot Gold 
en in eigendom Medal winnaar. De enorm grote vosruin Nanu Mahdi Bizar 
van H. Kuijf- (M.M. Sultan (Pref ) x Kaissima (Ster), gefokt door- en in 
v.d. Zwet werd eigendom van Ingrid Gallego-Engelen, won met 263 punten 
door de jury de Silver Medal. De Bronze Medal ging naar AR Sinan Azim 
beoordeeld met (A.R. Sivmayall *D x Chantal's Aziza). De door Arabian Ranch, 
270 punten. Met Isabel Lopez y van Breemen gefokte schimmelruin is in eigendom 
slechts één punt van de combinatie A. Teijgeler/F. de Bruin en werd beoordeeld 
verschil, kwam met 258 punten. 
YA Mafahra 

(E S Proshnec x YA Masana) gefokt door- en in eigendom van 
Yaccaranda Arabians V.O.F., op de tweede plaats terecht. Justnata 
(WH Justice x Passionata), de schimmel gefokt door- en in eigen-
dom van Cees Veldt, claimde met 261 punten de derde plaats. 
Hierna was het de beurt aan de merrieveulens om zich in de ring 

te laten zien. Ondanks dat 
de jongste telgen wat 
beduusd leken van alle 
indrukken, was het een 
genot om naar te kijken. 
Rubriekswinnaar en 
daarmee tevens Gold 
Medal winnaar werd 
Forelock's Vantastica 
(Psytadel x Valeta 'F' (Ster)). 
Dit schitterende merrie 

Bij de hengstveulens was het 
Bystival Kossack (Stival X 
Beatrix) die het meest wist te 
imponeren. De jury waardeerde 
dit bruine veulen van de 
Kossack Stud B.V. -overigens 
net als kampioens merrie veulen 
Forelock's Vantastica- met 3 x 
19 voor type en 3 x 19 voor 
hoofd/hals. Met een totaal van 269 punten werd Bystival Kossack 
Gold Medal winnaar en mocht hij zich -zoals alle kampioenen-, 
een schitterende bloemenkrans om laten hangen. Het super 
bewegende hengstveulen Just of Glory 'V' (WH Justice x Bess-
Gloria) volgde met slechts een puntje verschil. Met 268 punten veulentje scoorde 270 punten en is gefokt door- en in eigendom 
werd de schimmel, gefokt door- en in eigendom van Hans en van A. Kuijf. De Silver Medal mocht Vinara Kossack (Kunar 'T' x 
Marjan Vermeulen, Silver Medal winnaar.  De Bronze Medal Virba Kossack) in ontvangst nemen. De jury kende dit zeer 
met 261 punten ging naar Habib's Ibn Kubay (Kubay Khan typische dametje, gefokt door- en in eigendom van de Kossack 
(Ster Elite) x G.B. Habibi). Dit vos veulen is gefokt door- en in Stud B.V., 267 punten toe. Met 260 punten haalde Rashyra 
eigendom van Brigitte Morees, Habib's Arabians. Romar (Rhashyd x Yamona) de bronze medal voor haar fokker 

en eigenaar mw. M. Noest binnen.  

H
Door: Joan Bodegraven-Steeman met 263 punten stond de bruine hengst HS Osiris (Glorius Apal x 

PA Naizah) gefokt door- en in eigendom van mw. C. van Gelder.  Foto’s: Jan Kan
De rubriek 2-jarige hengsten kende slechts één deelnemer. 
De goed bewegende zelf gefokte Daya al Din (KAS Valdes x Het jurycorps in de ring, mw. I. Stigler (RU), dhr. T. Husebye (N) 
A.F. Antha) van Danielle Biesenbeek mocht zodoende de eerste en dhr. C. Bakker (NL), zagen zondagochtend de 1-jarige 
prijs ophalen. De jury bedeelde de donkerbruine hengst hengsten de show openen. De door hen als eerste drie geplaatste 
263 punten toe. jaarlingen waren aan elkaar gewaagd qua punten, maar het was de 
De hengst Larenzo (Enzo x Shifara H), eigen fokproduct en aansprekende vos A.F. Vijoy 
in eigendom van Janetta v.d. Hoogenband-Dingjan, schreef (A.F. Umoyo (Pref ) x A.F. 
de rubriek 3-jarige hengsten op zijn naam met 260 punten. Vinjora) van Tamara van 
De tweede plaats met 250 punten was voor Pass Patou (Papillon Wijk, die met 265 punten 
x AHN Khyllyah (Ster)) in eigendom van K. Vodde-De Vries de eerste prijs in ontvangst 
(tevens fokker) en H.A. Bisschop. mocht nemen. De letters 

'A.F.' verraden al dat deze 
knappe hengst een 
fokproduct van Arabian 
Fantasie is. Vijoy werd op 
de voet gevolgd met 264 

punten door de fraaie JaJa Kurplukan (Kunar 'T' x Draplukanka) 
gefokt door- en in eigendom van Jan Kan. Als derde opgesteld 

De 1-jarige merries was een prachtige rubriek om te zien. 
Forelock's Arabians bleek met hun fokproducten hoge ogen te 
gooien. Met maar liefst 272 punten zag de fam. Kuijf hun zeer 
typische eyecatcher Forelock's Yoly (Kais (Ster Elite) x Yody 'F') 
de rubriek winnen. De vos Forelock's Lunette (Kais (Ster Elite) 
x LA-Belle) kwam schitterend dansend de ring in en bezorgde 
de fam. Kuijf met 270 punten tevens de tweede plaats. 
De fraaie A.F. Nadjiva (Duval (Keur) x A.F. Nadjira) haalde 
vorig jaar in Alkmaar als veulen de gold medal binnen met een 
score van 269 punten. Dit jaar behaalde de merrie, gefokt door- 
en in eigendom van Arabian Fantasie V.O.F., met eveneens 269 
punten de derde plaats. 
A.F. Tryoshka (A.F. Umoyo (Pref ) x Wushika Monpelou) won 
als enige deelnemer automatisch de rubriek 2-jarige merries. 
De chique, door Arabian Fantasie gefokte vos merrie is in 
eigendom van Kim van Schaik en ontving van de jury het keurige 
aantal van 268 punten. 
De 3-jarige merries was ook een spannende rubriek; de 
uiteindelijke nummer een en twee bleken weinig aan elkaar toe 
te geven qua punten. Als eerste mocht Yta Donna 'F' (Psytadel x 
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H
Door: Joan Bodegraven-Steeman met 263 punten stond de bruine hengst HS Osiris (Glorius Apal x 
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In het kampioenschap Junior merries dat volgde, deed Forelock's 
Arabians geweldig goede zaken door met hun merries alle drie 
de Medals op te eisen. Gold ging er naar Forelock's Yoly, 
Silver was er voor Forelock's Lunette en Yta Donna 'F' maakte 
aanspraak op de Bronze medal. Wat een super weekend voor 
de familie Kuijf, proficiat! 
Werd de vos hengst A.F. Vijoy vorig jaar in Alkmaar nog 
kampioen bij de hengstveulens, dit jaar schreef hij het 
kampioenschap Junior hengsten op zijn naam als Gold Medal 
winnaar. De Silver Medal  bij de junior hengsten ging naar 
JaJa Kurplukan. Bronze was er voor Daya al Din.  

Na de middag-
pauze, ving het 
programma weer 
aan met de 

De rubriek merries 4 zadelrubrieken. 
t/m 6 jaar was op en Dhr. Cedes 
top genieten, wat een Bakker jureerde 
enorm spectaculaire vanuit het AVS 
merries. Eén dame deze rubriek, 
regeerde de rubriek waarbij hij de 
en dat was Adream combinaties punten gaf voor het Arabisch type van het paard en 
of Kossack (Ster) de gangen. Dhr. L. Salfischberger is officieel jurylid van de KNHS 
(WH Justice x en beoordeelde naast de gangen, tevens de verzorging van de 
Abakana Kossack combinatie, de rijvaardigheid van de ruiter en het totale beeld 
(Ster Elite)). Met het van het paard.  
immense totaal van Bij de merries onder het zadel, was het de sympathieke combinatie 
280 punten, Kaylee de Jong met YA Maskotka (Piaff x YA Menika), gefokt 
triomfeerde deze door- en in eigendom van Yaccaranda Arabians V.O.F., die de 
merrie van de oranje rozet in ontvangst mocht nemen. Tweede en daarmee goed 
Kossack Stud de voor de rode rozet werd Gelske Oud met Sierou (Namal x Mel 
rubriek. Ik hoorde Quisana). Deze 17-jarige schimmelmerrie is gefokt door W. van 
iemand naast mij Baak en in eigendom van Erwin Boendermaker en Gelske Oud. 
over deze merrie 

Bij de zadelrubriek hengsten en ruinen wist Angela Veldt de door 
zeggen “ze is als 

haar vader Cees Veldt gefokte Fanisha (Kupol (Ster) x Passionata) 
veulen al bloedmooi 

met mooie punten naar de eerste plaats te rijden. Saskia Boersma 
geboren en daarna 

reed met de op de Tersk Stud gefokte schimmel Pamflet (Madiar 
geen dag meer lelijk 

x Proza) -in eigendom van mw. M. de Bruin-, keurig rond en 
geworden”. Ik sluit 

mocht als tweede opstellen. Derde werd Nicole van Slooten 
me daar graag bij aan, superlatieven schieten tekort. En 5 x 20

met de bruine Aquileja (Ster) (Anthal (Ster Elite) x Rigilya). 
 van de juryleden zegt genoeg. De Kossack Stud claimde naast 

Deze aansprekende ruin is gefokt door A. Bekhuis en in 
de winst ook de tweede plaats in deze rubriek. Hun fraaie Beatrix 

eigendom van mw. S. van Slooten-de Graaff. Het hierna 
(Aja Shakakhan (Pref ) x Borodina) die op de Tersk Stud gefokt is, 

volgende kampioenschap van de zadelrubriek werd door Angela 
mocht zich met 272 punten als tweede opstellen. Als derde 

Veldt overtuigend op haar naam geschreven met Fanisha. 
eindigde de mooie zwarte Badi'ah V.S. (A.F. Barahbay x Kabanka) 
met 267 punten. Gefokt door Emma van Santen en in trotse 
eigendom van de familie Frank, tevens hoofdsponsor van de 
show (Frank Gewasverzorging). 

Het bleef spannend, want ook de rubriek merries 7 jaar en ouder 
kende veel kwaliteit. Met zowel een 20 voor type als een 20 voor 
beweging, werd Bess-Gloria (Al Lahab x Anjou B.W.) nummer 
één met 273 punten. Een plaatje van een merrie, gefokt door 
Bessewacht Arabians en in eigendom van J. & J.W.T. Vermeulen. 
De tweede plaats ging naar S.A. Mawiyah (A.F. Cupido (Keur) x 
A.F. Shanaya). De bruine merrie gefokt door- en in eigendom 
van Y. Hemrika behaalde een 20 voor beweging en kreeg in totaal 
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270 punten. Valeta 'F' (Ster) (Almonito x Veronia (Ster Elite)) zijden draadje gehangen, 
 de vosmerrie van Forelock's Arabians, kwam met 268 punten wat zijn rentree in de 
op de derde plaats terecht. showring voor velen erg 

speciaal maakte. De op 
de Tersk Stud gefokte V.D. Farilla (Mel Rintin X Mel Orilla) zegevierde de 
Biblion werd door de Liberty rubriek. De 15-jarige schimmelmerrie, gefokt door 
jury beoordeeld met V. Keersmaekers en in eigendom van Samantha Zonneveld-
265 punten en kwam Fischer, liet zich geweldig zien. Zij bleek zowel in type als in 
daarmee op de tweede beweging te sterk voor het overige deelnemersveld met totaal 
plaats.  176 punten. Tweede werd A.F. Koyano (Biblion *D x Kreona 

(Keur)), gefokt door Chris van Schalkwijk. Deze sympathiek 
ogende ruin is in eigendom van Edith Kuijl-Hoepel en kreeg Aan het einde van de
166 punten. Op de derde plek eindigde YA Maskotka, de  dag was het tijd voor de laatste kampioenschappen. Bij de Senior 
veelzijdige schimmelmerrie die eerder op de dag de zadelrubriek merries ging de Gold Medal naar Adream of Kossack. Bess-Gloria 
bij de merries op haar naam schreef. Van wat ik overigens links en mocht de Silver Medal mee naar huis nemen. De Bronze Medal 
rechts om mij heen hoorde, was het niet voor iedereen duidelijk was er voor S.A. Mawayah. Wat een heerlijk kampioenschap om 
of hulp bij het vangen van het paard nu wel of niet toegestaan is. te aanschouwen! 
De AVS regels betreffende de Liberty geven uitsluitsel, daarin is 
te lezen dat het te laat of geassisteerd vangen van het paard géén Het kampioenschap van de Senior hengsten werd op naam van 
consequenties meer heeft voor de punten.  B.B. Escondhio geschreven, Femke en Frans namen samen met 

de kinderen de Gold Medal in trotse ontvangst. De jury kende 
KAS Valdes de Silver Medal toe en Wazir nam de bronze medal 
mee terug naar Zunderdorp. 

Last but not least, de titel Best of Show. Adream of Kossack kwam, 
zag en overwon. Het moge duidelijk zijn, deze merrie was 
oppermachtig in Alkmaar. De Nationale C Show West in 
Alkmaar. Ik zeg: op naar volgend jaar! Ik ben er weer bij. U ook? 

De rubriek hengsten 4 t/m 6 jaar, werd ter voorkoming van 
'conflict of interest' door twee in plaats van drie jury leden 
gejureerd. Rubriekswinnaar werd B.B. Escondhio (Amalfi (Ster 
Keur) x FA Jada (Pref )) gefokt door E. Bakker-Berendsen. 

Deze aansprekende vos van 
F&M Arabians beschikt over 
veel type en uitstraling en 
won met 182 punten. Op de 
tweede plaats mocht Wazir 
(Gasir (Ster) x Satora) plaats 
nemen. Gefokt door- en in 
eigendom van Evelien Calis-
de Wit van Zenith Arabians, 
kreeg deze vos hengst een 
totaal van 179 punten, 

waaronder een 20 voor beweging. HK Krystall (LD Pistal x Lisa 
Mine) gefokt door- en in eigendom van Howard en Joanna Kale 
werd met 177 punten derde. 
Bij de rubriek 7 jaar en oudere hengsten, won KAS Valdes 
(Psytadel x Vypiska). De mooie bruine veelzijdige hengst, gefokt 
door Ad Kuijf en in eigendom van Danielle Biesenbeek, werd 
met 272 punten eerste in deze rubriek. Biblion *D (Balaton x 
Bulon) bezorgde vele toeschouwers een kippenvel moment. 
Het leven van de hengst van Marijke Slok Soede heeft aan een 
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D
Door: Hanneke Brand men in feite heeft als men fokt in het Midden-Oosten. 

De prestaties van de paarden worden al bepaald tijdens de dracht 
en in de opgroeifase. En de klimatologische omstandigheden in Drie dagen lang kwamen bijna 200 veterinairen, top trainers, 
het Midden-Oosten zijn zwaar in vergelijking met Europa of eigenaren, fokkers en andere geïnteresseerden samen om in panels 
Amerika. Desondanks is er grote vooruitgang geboekt in de laatste en workshops van gedachten te wisselen over uiteenlopende 
jaren, doordat men meer kennis heeft. Al meermalen hebben in de interessante onderwerpen.
VAE gefokte paarden nu gewonnen van Europese paarden, wat als 
een groot succes wordt gezien. Maar, volgens de heer Nabooda is De eerste sessie op donderdagochtend ging over de fokkerij, 
informatie het meest belangrijke om goed te kunnen fokken. Men de basis van de hele sport. Tijdens deze sessie zette de heer 
moet de juiste hengst kunnen kiezen aan de hand van de juiste Azaddine Sedrati uit Marokko uiteen hoe de functie van het 
gegevens. De Ifahr website biedt veel informatie, maar nog niet paard de fokkerij bepaalt. Vroeger werden paarden gebruikt 
alle landen vullen de uitslagen consequent in. Dit onderwerp zou voor het voeren van oorlogen. Doordat oorlogen op zeker 
meermalen terugkomen gedurende het congres.moment niet meer te paard, maar per tank werden uitgevochten, 

verloor het paard zijn functie en daarmee in feite zijn 
bestaansrecht. Gelukkig werd er nieuwe invulling aan het doel 
van het paardenleven gegeven door bijvoorbeeld de rensport. 
En daarmee moeten we dan ook accepteren dat het uiterlijk van 
het paard mogelijk verandert.
De heer Khalid al Nabooda, een van de meest succesrijke fokkers 
uit het Midden-Oosten, vertelde over de grote achterstand die 

Er werd gediscussieerd over het belang van de hengst en de merrie. 
Door middel van klein apparaatje werden telkens vragen gesteld 
aan alle aanwezigen, die op deze wijze hun mening konden geven. 
Duidelijk werd dat men over het algemeen dacht dat het belang 
van de merrie op individuele basis groter is, omdat de merrie het 
veulen opvoedt en daarbij als voorbeeld het latere gedrag van het 
paard bepaalt. Voor het ras als geheel is natuurlijk de hengst van 
groter belang, omdat hij veel meer nakomelingen kan produceren. 
Een hengst van zeer grote klasse kan in relatief korte tijd een 
eenvoudige populatie aanzienlijk verbeteren. 
Daarbij hebben de fokkers van Arabische Volbloeds ten op 
zichte van de Engelse volbloed een groot voordeel, omdat bij 
de Arabische Volbloed wel gebruik gemaakt kan worden van 
KI, waardoor de beste hengsten uit verre landen binnen 
handbereik komen.

In de middag volgde een geanimeerde sessie van vrouwelijke 
jockeys, en één mannelijke jockey, onder leiding van Emily Jones, 
zelf succesvol amateurjockey en werkzaam bij de Britse televisie.
Het merendeel van de dames was amateurjockey, maar Kate 

O'Hara uit Australië is een zeer succesvolle profjockey in de door 
mannen gedomineerde sport.
De dames waren het er over eens dat zij veel harder moesten 
knokken om te bewijzen dat ze goed zijn, maar tegelijkertijd 
willen ze absoluut als gelijken worden behandeld. In de rensport 
is het gebruikelijk dat leerling-jockeys in koersen minder gewicht 
mogen hebben. Gewicht is van grote invloed op de snelheid en 
minder gewicht levert dus voordeel op. Zo wordt het gebrek aan 
ervaring gecompenseerd en krijgen eigenaar en trainer een prikkel 
om een minder ervaren jockey op het paard te laten rijden. De 
dames waren het er unaniem over eens dat zij zeer zeker geen 
aparte regel voor minder gewicht voor vrouwelijke jockeys willen 
hebben. Zij kunnen de top wel bereiken op eigen kracht. 
En veel vrouwelijke jockeys beginnen hun uiteindelijk succesvolle 
carrière op Arabische Volbloeds, omdat vrouwen kennelijk toch 
vaker dan hun mannelijke collega's de juiste aanpak kiezen om 
een Arabier te rijden. 

De volgende dag zorgden de veterinairen voor interessante 
discussies over uiteenlopende zaken. Doping en medicatie 
kwamen aan de orde. Maar ook de invloed van ondergrond op 

een interessant onderwerp onder de aandacht, namelijk dat uit de pezen en gewrichten en de diverse blessures die specifiek bij 
onderzoek blijkt dat karakter uiteindelijk heel veel invloed heeft een bepaalde ondergrond blijken te ontstaan. In sommige landen 
op de prestaties. Een paard dat snel gestresst is en zich al bij de wordt voornamelijk op gras getraind en gekoerst en uit alles blijkt 
voorbereidingen van de wedstrijd al druk maakt, raakt niet alleen dat dit de minste blessures oplevert, zowel acute als chronische. 
energie kwijt, maar ook essentiële mineralen en andere vitaminen, Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is dat de snelheid op 
en is daardoor veel blessuregevoeliger, dan paarden die 'koel in gras lager licht dan op kunststofbanen.
de kop' zijn. Door stress worden allerlei stoffen aan het lichaam Zandbanen, veel gebruikt in de VS, kennen ook hun specifieke 
onttrokken, waardoor het paard uiteindelijk op het moment problemen. Dagelijkse afwisseling, dus niet iedere dag op dezelfde 
suprême niet op zijn beste niveau zal kunnen presteren. wijze trainen, blijkt in praktijk een uitstekende manier te zijn om 
Een pleidooi dus om bij de keuze van de hengst ook op het blessureleed te voorkomen.
karakter van het paard te letten.De Nederlandse dierenarts en hoogleraar Inge Wijnberg bracht 

In Groot-Brittannië bestaat een zeer eigenaardige situatie: trainers 
mogen geen Arabische Volbloeds en Engelse volbloeds tegelijk 
trainen. Genny Haynes, voorzitster van de ARO, de Engelse 
'DARC', gaf uitleg over de situatie in haar land en de aanwezigen 
luisterden met toenemende verbazing.
Een trainer traint Engelse Volbloeds, of Arabische Volbloeds, 
beide rassen in één renstal is niet toegestaan. Op de banen tijdens 
koersdagen mogen Arabische Volbloeds niet worden gestald in 
dezelfde stal als Engelse Volbloeds, ze mogen niet van dezelfde 
paddocks gebruik maken, kortom, ze mogen niet in de buurt 
komen van Engelse Volbloeds. En dit allemaal onder het mom 
dat Arabische Volbloeds specifieke, aan Arabische Volbloeds 
gebonden ziekten zouden kunnen overbrengen. Dit werd met 
groot ongeloof door de aanwezige dierenartsen aangehoord, 
die ook allemaal verklaarden een brief te zullen ondertekenen 
voor de Engelse Jockey club dat dit totale nonsens is.
Vanuit de Ifahr werd hierbij aangesloten dat men hier werk van 
zal maken, omdat dit een situatie is waardoor de trainers hun 
paarden niet optimaal kunnen voorbereiden voor de wedstrijden.

Zo blijkt dat ieder land zijn eigen specifieke problemen kent, 
en dat we, door bij elkaar te komen en erover te praten, van elkaar 
kunnen leren, en elkaar de helpende hand kunnen bieden om tot 
oplossingen te komen. 
Dat is de kracht van dit evenement, het gegeven dat er vanuit 

NIEUWS DARC VAN DE 

U hebt er in het vorige magazine al een stukje over kunnen lezen: in juni vond een grote 
happening plaats in Berlijn: de Third World Arabian Racing Conference, onder patronage van 
het Sheik Mansoor Al Nayan bin Zayed Global Racing Festival, en ondersteund door IFAHR.
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DIANA DORENBERG 
WINT DE ZWEEDSE KSARA 
DERBY VOOR 4-JARIGE 
ARABISCHE VOLBLOEDS 
MET MUNAHIS

KARIN VAN DER BOS WINT 2 GROTE
KOERSEN IN STOCKHOLM

Fotograaf Nils Rosenkjaer

Munahis (v.Amer x Baheeja ) is eigendom van 
Sh. Mohammed Bin Faleh Bin Nasser Al Thani en staat 
in training in Sevenum, bij Nederlands succesvolste 
professionele trainster van Arabische Volbloeds, Diana 
Dorenberg. Kort na de koers werd al weer de reis naar huis 
aanvaard, omdat 'team Dorenberg' de volgende dag ook acte 
de présence op Duindigt moest geven, waar ze met Salman 
(fokker/eigenaar Cees Mol) een fraaie tweede plek bezette in 
de DARC Summer Challenge.

Fotograaf: Stefan Olsson/Svensk Galopp

Zij mag zelf wel een prijs krijgen voor de vele kilometers die 
zij maakt, om met haar sport bezig te zijn.

Op initiatief van Sheika Fatima bint Mubarak, de moeder van 
Sheik Mansoor, is er een serie koersen en een 
wereldkampioenschap in het leven geroepen voor vrouwelijke 
jockeys. Telkens 12 jockeys uit 12 verschillende landen 
worden uitgenodigd om 'ergens ter wereld' te rijden in een 
Sheika Fatima Bin Mubarak Ifahr Cup. Het jaar begon in 
Australië, er werd gereden in Oman, Marokko, Stockholm, 
Berlijn, Amerika, . Er worden 10 koersen verreden, en de 
winnares van iedere koers heeft een uitnodiging op zak om 
op 9 november te rijden in de finale in Abu Dhabi. Voor de 
winnaar staat een Mercedes-Benz klaar.

Persconferentie in het Carlton Ritz te Berlijn, voorafgaand aan 
de Third World Arabian Horse Racing Conference. 
Fotograaf: Morhaf
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Door: Rita Leeggangers

Halsdon Arabians 
In mei bracht onze zoon Deyonta Flash Twilight een geweldig 
bezoek aan Mrs. Watts van Halsdon Arabians. Halsdon is 
gelegen in het prachtige Devonshire, Engeland en is de 
thuisbasis van wereldberoemde Arabische paarden. 

Weliswaar zat hij middenin 
zijn examenweken, maar 
onderweg heeft hij door-
geleerd en heeft hij zijn 
VMBO diploma met zevens 
en achten weten te behalen.  

uitnodiging dat Deyonta Flash Twilight in juli voor 2 weken Mrs. Watts was nogal onder 
van harte welkom was. Michałów State Stud fokt al meer de indruk van Deyonta Flash 
dan 50 jaar lang Arabische  Volbloedpaarden. Met meer dan Twilight. Bij Halsdon heeft 
100 fokmerries en 400 Arabieren op de stoeterij, is Michałów hij kennis mogen maken 
is de grootste Arabische stoeterij in Polen en wordt het bedrijf met een super paard, wat 
beschouwd als een van de grootste en meest prestigieuze een karakter en wat een 
fokkerijen in Europa, misschien zelfs wel wereldwijd. pracht dier. Het is natuurlijk 

Simeon Sadik. We raakten 
er maar niet over uitgepraat, 
zo'n indruk had dit bezoek 

achtergelaten. Na dit avontuur kwamen we erachter dat het 
tijd werd voor Deyonta Flash Twilight om te beslissen wat hij 
nu exact wilde met het voorbrengen en trainen van paarden. 
Daar hoefde hij echt niet lang over na te denken, hij wilde wat 
hij al vanaf zijn zesde of zevende jaar riep: zijn grote voorbeeld 
Jan Calis nastreven. Na deze beslissing hebben we gekeken wat 
voor ons budget haalbaar was. 

Michalòw state Stud
En zo kwamen we uit in Polen. Michalow stuurde een 

Omdat we onze zoon niet alleen 
naar Polen wilden laten 
gaan, zochten we naar een 
oplossing. Wij vroegen vriendin 
en fotograaf Victoria Dybalska of 
zij interesse had om mee te gaan. 
Zij beheerst immers ook de 
Poolse taal en is bekend met 
Polen. Victoria was reuze 
enthousiast en belde direct naar 
Michalòw met de vraag of ook 
zij welkom was. Dit was geen 
probleem en Victoria heeft toen 
diverse dingen geregeld waar we 
haar zéér dankbaar voor zijn. 
Victoria wilde heel graag het 
schminken en scheren leren, 
dus dat kwam goed uit. 

de hele wereld liefhebbers van de rensport en fokkerij bij elkaar Otermans, ook de H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladys 
komen, en men de gelegenheid krijgt om formeel tijdens de sessies IFAHR Cup won. Beide paarden werden gereden door hun vaste 
en informeel tijdens de heerlijke diners, met elkaar te discussiëren jockey Jadey Pietrawiscz. 
over de onderwerpen die van belang zijn in onze tak van sport. Het was een geweldige afsluiting van een fantastisch driedaags 
Het congres is vrij toegankelijk voor iedereen. Volgend jaar vindt evenement. Ik kan iedereen van harte aanbevelen om volgend jaar 
het plaats in het Franse Toulouse. Dat het congres groot aanzien naar Toulouse te komen en het feestje zelf mee te maken. 
geniet, bleek ook wel uit de aanwezigheid van vele ambassadeurs, De DARC zal u bijtijds over de data informeren.
aanwezig bij het Gala Diner in het Berlijns Historisch Museum, 
en bij andere gelegenheden: de Excellenties Mohammed Ahmed De Nederlanders doen het goed in het internationale circuit.
Al Mahmoud, ambassadeur voor de VAE in Duitsland, Shaikha Na het Nederlandse feestje in Hoppegarten ging het natuurlijk 
Najla Al Qassimi, ambassadeur voor de VAE in Zweden, Abdul gewoon door op de internationale renkalender.
Rahaman Al Mutawi, ambassadeur voor de VAE in Groot- Karin van der Bos reed zo'n 1500 km naar Stockholm en weer 
Brittannië, Mohammed Meer Al Raisi, ambassadeur voor de VAE terug, maar niet zonder succes. Zij won op 10 juli met haar 
in Frankrijk,  Mohammed Meer Al Raisi, ambassadeur voor de Serouda the Breuille de H.H. Sheika Fatima Bint Mubarak 
VAE in Frankrijk, Asim Mirza, ambassadeur in Polen, en Al Asri Ladies World Championship (IFAHR) en met Athlete del Sol de 
Al Dhahiri, ambassadeur voor de VAE in Marokko. H.H. Sheik Zayed Bin Sultan Al Nayhan Cup.

Burnet, een eigen fokproduct van mevrouw de Ruiter-Floor won 
Het driedaagse congres werd afgesloten met een prachtige rendag haar eerste koers in Hereford, Engeland, terwijl een ander 
op de aristocratische renbaan Hoppegarten, met 2 grote koersen fokproduct Sadiq, enkele dagen later derde werd in THE ROYAL 
onder de vleugels van het Sheik Mansoor Global Flat Racing CAVALRY OF OMAN PREMIER HANDICAP STAKES, met 
Festival. De Zayed Bin Sultan Al Nahyan Listed Cup PA vormde maar liefst 30.000 man publiek.
het hoogtepunt van de koersdag, met live verslaglegging op het Ook andere Nederlandse eigenaren en trainers doen het goed 
Abu Dhabi sport channel, maar ook op het Duitse sportkanaal. en reizen heel Europa door om deel te nemen aan koersen. 
Het was een waar internationaal gezelschap, met deelnemende Doorgaans behoorlijk succesvol. Niet altijd een eerste plek, 
paarden uit Duitsland, Nederland, Qatar, Frankrijk, Engeland en maar vrijwel altijd 'in het geld', ofwel, doorgaans toch altijd 
Denemarken. Na een ongelooflijk spannende eindstrijd werd, na bij de eerste vijf. Voor meer informatie over koersdata en uitslagen 
fotofinish, Poulain Kossack tot winnaar uitgeroepen. Het feestje kunt u kijken op www.Ifahr.net 
was compleet toen Phraseur Kossack, eveneens van de familie 

 

OF A 
A BEGINNING

NEW CHAPTER

Burnet (Burning Sand x Djelflore), eigenaar/fokker mevrouw de Ruiter-Floor, werd bij haar debuut in Hereford meteen 
eerste. Een fantastische prestatie van een Nederlands fokproduct. Foto copyrights thejockey.co.uk

Samen met Simeon Sadik
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oplossing. Wij vroegen vriendin 
en fotograaf Victoria Dybalska of 
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Burnet (Burning Sand x Djelflore), eigenaar/fokker mevrouw de Ruiter-Floor, werd bij haar debuut in Hereford meteen 
eerste. Een fantastische prestatie van een Nederlands fokproduct. Foto copyrights thejockey.co.uk
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stoeterijen zijn: Janow Podlaski Stud, Michalòw 
State Stud en So Białka. 
We zijn Jerzy Biablok, Mariusz Liskiewicz en 
Piotr Dwojak heel dankbaar dat zij Deyonta 
Flash Twilight en Victoria deze unieke kans 
hebben gegeven om twee weken mee te lopen 
op hun schitterende stoeterij.

Alkmaar Show West
Vrijdags was het 'dream team' weer thuis en 
stonden de koffers voor de volgende trip alweer 
klaar. Zaterdags reisden we af naar Purmerend 
voor de keuring West op de drafbaan in 
Alkmaar. 
Daar hebben ze met AR Sinan Azim 
(AR Sivmayall x Chantal's Aziza) van 
Fam. de Bruin zonder getraind te hebben Brons Voor hun vertrek naar Polen zou eerst op de Internationale B 

weten te behalen. Ook Brons werd er behaald met het veulen show in Brecht AR Sinan Azim nog voorgebracht worden door 
IBN Kubay (Kubay Khan x GB Habibi) van Brigitte Morees, Deyonta Flash Twilight in de ruinenrubriek. 
dat hij voor het eerst in handen had. Tevens was dit zijn Dezelfde avond brachten we Victoria en Deyonta Flash 
allereerste keer om een veulen met moeder voor te brengen.Twilight naar het vliegveld Eindhoven. Het was wel even 

slikken om deze kanjers de lucht in te zien gaan, niet wetende Victoria en Deyonta Flash Twilight zijn inmiddels een SUPER 
wat ze te wachten staat. Er werd vele malen gebeld en ge-sms't TEAM, ze voelen elkaar feilloos aan. Ze hebben daarom ook 
in de dagen die volgden. besloten om samen door te gaan en willen graag paarden in 

training nemen. Ze sliepen samen op 1 kamer wat reuze gezellig was. 
Het klikte goed tussen de twee. De eerste dag, maandag Als vader en moeder zie je graag dat de droom van je kind 
werd ze verteld dat ze les zouden krijgen van Mariusz uit komt en we hopen dat het hem en ook Victoria gegund 
Liskiewicz. Een geweldige ervaring. Na een serieus gesprek is. Als niemand het je gunt kom je ook nergens. Ze hebben 
vertelde Mariusz dat hij er helemaal voor gaat om deze twee zoveel geleerd in die dagen, we zijn echt reuze trots!
op de goede weg te helpen. Ook vertelde hij dat het voor 
Deyonta Flash Twilight tijd werd om een eigen stijl te gaan Poland, we come back soon
ontwikkelen en dat hij hem daar bij wilde helpen. De volgende De volgende reis staat alweer gepland. Van 14 augustus tot 
dagen werd er flink getraind en vooral heel veel geleerd. 30 augustus gaan ze naar Sil-Ven Black Arabians in Polen 

waar ze door de eigenaresse Angelika Wades ook zullen 
Pride of Poland                                                          worden rondgeleid bij andere stoeterijen. Ook hier zal ik 
In de tijd dat ze er verbleven, zijn er diverse Auctions een verslagje over maken en proberen te laten plaatsen in 
gehouden. Dit houdt in dat potentiële kopers vanuit de het AVS Magazine.
hele wereld de paarden op de 
stoeterij komen opzoeken. 
Er worden dan 25 paarden in 
1,5 uur getoond aan de hand, 
opgesteld en in stap en draf 
gemonsterd. Ook de benen en 
het gebit worden nauwkeurig 
bekeken. Daarna gaan de 
paarden terug naar stal waar ze 
worden bekeken op eventuele 
stalgebreken. 
De auctions zijn de belang-
rijkste gebeurtenissen van 
het jaar. Daar werken ze al 
vanaf de winter naar toe. 
In de winter worden er al 
paarden geselecteerd die in 
augustus naar de Pride of 
Poland Auction gaan. 
De drie organiserende 

H

 

AVS CUP WESTERNRIDING 

Zondag 22 juli werd in de White Socks Stables (Huis ter Heide, bij Zeist) de traditionele 
AVS Westernriding Cup verreden. Onder de deelnemers was die dag het afgelasten van 
de ECAHO European Championships nog wel 'trending topic'. Logisch, een groot aantal 
DAWRA-leden en schare aanhang zou afreizen naar Duitsland en had zich het hele seizoen 
daarop voorbereid en verheugd. Toch dachten de meesten, realistisch als ze waren, alweer 
aan een ander belangrijk evenement op de kalender: het NK. En ook daarvoor vormde 
deze AVS Westernriding Cup een mooie voorbereiding.

foto’s: Rob Poldervaart Dat betekende extra zware 
concurrentie voor Marja 

Het werd een gezellige, sportieve en zonnige dag! Nauta die voor het eerst 
met Shadan bij de Na de Showmanship at Halter, waarin ze als tweede eindigde, 
Amateurs mocht starten. moest Claudia Mertens als enige van start in de In Hand Trail. 
Zaak dus om de zenuwen Carmen Brink had een uitdagend pattern ontworpen waarin de 
in bedwang te houden. specifieke vaardigheid van dit onderdeel duidelijk naar voren 
Angela van Duyvenbode kwam. Jammer dus dat er slechts één deelnemer deze uitdaging 
kwam in de Trail Open als aanging. Als eerste hindernis moest Claudia haar, voor Arabieren, 
eerste aan de start met de 
ervaren Penthor. De lichte 
kunststof balken in de 
White Socks Stables vorm-
den een waar obstakel, en 
niet alleen voor Angela en 
Penthor. Al bij een licht 
aantikken rolden deze van 
hun plaats. Bij het vierkant 
verschoven de balken zodanig dat Penthor onmogelijk meer in 
het vierkant kon staan. Wat een pech, want verder reed Angela 
een nette proef.
Warren Staas liet met AAS Theeb een goede proef zien met een 
keurige sidepass, maar door een verkeerde galop werd hij 
gediskwalificeerd.
Als derde verscheen Marja in de ring. De spanning was er zeker, 
maar ze wist het hele pattern toch de rust te bewaren. Ook toen 
Shadan tijdens de sidepass even tegen een balk tikte, nam ze de 
tijd om te corrigeren. Klasse!enorme Sumo achterwaarts slalommen door vijf pionnen. 
Eveline Verhaar reed met Nasedo ook een goede proef, maar net Dat viel nog niet mee en de laatste pion was er net één te veel. 
als bij Warren deed de galop haar de das om en diskwalificatie was Ook het zijwaarts gaan (sidepass) over de twee haaks op elkaar 
het gevolg. liggende balken was een lastige. Je mag immers je paard niet 
De zeer zelfstandig meedenkende Fabanco van Paulette Zorn ging aanraken! De turn in het vierkant was wat dat betreft een stuk 
iets te voortvarend slalommend door de pionnen en tikte daarbij makkelijker. Ook de brug vormde geen enkel probleem. Als 
de laatste aan. Het is voor Paulette elke keer weer de kunst laatste moest Claudia haar Sumo door het hek geleiden. En in 
Fabanco op die momenten snel genoeg iets af te remmen in tegenstelling tot de Trail Beginners moest nu het hek ook weer 
zijn initiatief. Een meedenkend paard kan handig zijn, maar er gesloten worden. Tja, onthoud dat maar allemaal. En toch vormt 

zo'n In Hand Trail 
een prima voor-
bereiding op die 
onder het zadel. 
In de Trail Beginners 
Walk & Jog werd 
Claudia mooi eerste.
De onderdelen voor 
de Amateurs waren 
samengevoegd met 
die voor de Open 
ruiters. 

Claudia Mertens en Sumo

Yildiz Horsten met Yentl in Showmanship at Halter

Warren Staas met AAS Theeb

Fabanco enPaulette Zorn
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zijn natuurlijk grenzen. 
Tijdens de sidepass wist 
Paulette de rust te 
bewaren en zij liet een 
keurige lope (galop) zien.
De prijsuitreiking was 
voor Marja misschien nog 
wel spannender dan de 
Trail zelf. Vijf deelnemers, 
drie geplaatst. De ervaren 
trailruiters Paulette en 
Angela namen respec-
tievelijk de derde en 
tweede plaats in. Het 
zou toch niet … jawel, 
bij haar debuut in de 
Amateurklasse, strijdend 
tegen drie Open ruiters, 

ging Marja met de eerste prijs aan de haal. En verdiend!
Bij de Trail Beginners zat het venijn hem in de staart: het hek 
moest met de linkerhand en achterwaarts genomen worden. 
Voor de drie deelnemers bleek dit nog een 'brug te ver'. Hoewel 
dit eigenlijk voor alle deelnemers diskwalificatie betekende was 
de jury, Miranda Bouterse, coulant. Los van het hek was het Lies 
van de Oever met Sjagal die aan het langste eind trok. Durfde 
Sjagal bij de Walk & Jog niet over de brug, nu met de zijsteunen 
eraan zag hij er geen enkel probleem in. Sumo van Claudia 
Mertens dacht daar heel anders over.
De eerste plaats bij de Pleasure Beginners Walk & Jog ging naar 
Yildiz Horsten. Haar merrie Yentl liet heel gelijkmatige, vlakke, 
ontspannen gangen met een mooie horizontale hals zien. Ook de ruiters lieten met hun lachende gezichten duidelijk zien waar het 

in de Pleasure om gaat: ontspannen plezier.
In de Open klasse was vooral de concentratie van de gezichten af 
te lezen. Paulette liet met Fabanco mooie Pleasure gangen zien en 
werd beloond met een eerste plaats. Ook Eveline liet Nasedo 
gelijkmatig rondgaan. Marja hield Shadan nog wat kort, te 
dressuurmatig en moest nog meer gaan loslaten. Warren startte 
zijn Amagi voor de tweede keer in een wedstrijd. Ook nu liet de 
ruin zien over Pleasure potentie te beschikken, maar de lope en 
extended jog behoeven nog verbetering.
De Horsemanship liet in alle klassen een bijna identieke uitslag 
zien. De ruiters reden goed 'op de pion' en lieten nette proeven 
zien.
Wat fijn dat het onderdeel Western Riding verreden werd! Had 
aanvankelijk alleen Angela van Duyvenbode zich ingeschreven, 
Linda Kranendonk besloot dat op de wedstrijddag zelf ook nog te 
doen. Haar trainer vond dat ze zich het beste enkel en alleen op 
de Reining kon concentreren, maar zelf had ze er erg veel plezier 
in. Western Riding is met al zijn vliegende galopwissels een genot 
om naar te kijken en Linda liet met Korinto zien hoe het bedoeld 
is.
In de Reining liet Linda ook haar superioriteit zien. Jammer dat 
haar opponent Dana Visser een DQ kreeg. De snelle wissel nadat 
eerst haar moeder Liane Minneboo de Reining Beginners met 
F.H. Maxima had gereden, was dan ook verre van ideaal. Maar 
fijn dat de merrie weer in de wedstrijdarena verschijnt na een 
periode van onfortuinlijke afwezigheid. Yildiz reed voor het eerst 
in de Reining mee en dat is vast niet de laatste keer.
De geslaagde dag werd buiten in het zonnetje afgesloten met 
de huldiging van de Allround en Reserve Champions in de 
verschillende klassen.

ZK Marazja) volgde met maar een puntje achterstand. Mazjuna Door: Sandra Boogaard
Foto’s: Jan Kan is gefokt door en in eigendom van E.A. Loots uit Goor. 

Forelock's Lunette (Kas x La-Belle v.Abakan) werd als derde 
geplaatst. Buiten was de temperatuur tropisch warm, maar onder het 

geïsoleerde dak van de manege bleef het gelukkig heel goed De twee drie jarige merries waren erg aan elkaar gewaagd, met 
vertoeven zodat paard en mens de dag zonder problemen door een punt verschil ging de winst naar Excelsia J ( QR Marc x 
kwamen. Europe's Pride v.Poganin) gefokt en in eigendom van Christine 

Jamar uit België. De goed bewegende A Golden Girl Kossack, De B-show vond plaats op de zaterdag, waar de juryleden 
in Nederland gefokt door The Mrs. Titia Faliani (IT), Mrs. Emrys Jones (GB) en Mr. Lucasz 
Kossack Stud BV en thans in Gozgzialski (PL) de eer hadden de paarden te beoordelen. 
eigendom van Flaxman Arabians De ochtend was geheel ingeruimd voor de junioren, waarbij 
uit België werd als tweede de eenjarige hengsten het spits afbeten. De voskleuringe 
geplaatst. A Golden Girl Kossack FS Reflection (Ajman Moniscione x BB Mara v.Kubinec) werd 
is een dochter van WH Justice uit als eerste geplaatst. De hengst, gefokt door combinatie Spönle 
Abakana Kossack v.Balaton.en Heckenbucker uit Duitsland, heeft een zeer aansprekend 
De gouden titel voor de junior hoofd en een mooie hals en bovenlijn. FS Reflection is in 
merries ging uiteindelijk naar eigendom van Rashed al Jasmi uit Bagrein. Eroyal T 
Euforia J, Faten al Nayfat mocht (AV Montoya x Rigona v.Abakan) mocht zich als tweede 
de zilveren titel in ontvangst opstellen. Eroyal T is gefokt door Dhr. L. Schutrups en in 
nemen en het brons ging naar eigendom van Monica, Jolanda en Angela van Duijvenbode. 
A Golden Girl Kossack.Erogant (WH Justice x Raville v.Durango) was helaas de enige 

deelnemer in de rubriek 3 jarige hengsten. Erogant is gefokt door 
en in eigendom van J. C. van Duijvenbode uit Zwinderen. Twee merrieveulens streden om 

de eer in hun rubriek. De typische In het kampioenschap junior hengsten ging het goud naar FS 
Forelock's Vantastica (Psytadel x Reflection, het zilver naar Erogant en het brons naar Eroyal T.
Valet F v.Almonito) werd 
overtuigend als eerste geplaatst. De kleine maar kwalitatief sterke rubriek eenjarige merries leverde 
B.A. Rania, gefokt en in eigendom Faten al Nayat (Ajman Miniscione x Flirtation J v.Extreme) een 
van B.B. Bembom uit Slagharen eerste plaats op. De zeer typische merrie werd gefokt door 

Christine Jamar uit België en is in eigendom van HRH Prince 
Mohammed bin Saud bin Naif bin Abdul-Aziz uit Saoudie 
Arabië. De uitstekend bewegende  ZK Mazjuna  (Kunar T x 
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Nadat in 2011 de Lowland Arabian Cup helaas geen doorgang kon vinden, heeft de 
organisatie het concept van de show aangepast. Zo werd het complex in Exloo verruild 
voor een schitterende accommodatie in Assen en werd naast de B show Lowland Cup 
een internationale C show georganiseerd. Wat de Nederlandse deelnemers aan de 
C show een mooie gelegenheid bood zich alsnog te kwalificeren voor de Nationale 
kampioenschappen van het AVS. Maar ook voor hen en de internationale deelnemers 
om twee shows in een weekend mee te pakken of zich alsnog te kwalificeren voor de 
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zijn natuurlijk grenzen. 
Tijdens de sidepass wist 
Paulette de rust te 
bewaren en zij liet een 
keurige lope (galop) zien.
De prijsuitreiking was 
voor Marja misschien nog 
wel spannender dan de 
Trail zelf. Vijf deelnemers, 
drie geplaatst. De ervaren 
trailruiters Paulette en 
Angela namen respec-
tievelijk de derde en 
tweede plaats in. Het 
zou toch niet … jawel, 
bij haar debuut in de 
Amateurklasse, strijdend 
tegen drie Open ruiters, 

ging Marja met de eerste prijs aan de haal. En verdiend!
Bij de Trail Beginners zat het venijn hem in de staart: het hek 
moest met de linkerhand en achterwaarts genomen worden. 
Voor de drie deelnemers bleek dit nog een 'brug te ver'. Hoewel 
dit eigenlijk voor alle deelnemers diskwalificatie betekende was 
de jury, Miranda Bouterse, coulant. Los van het hek was het Lies 
van de Oever met Sjagal die aan het langste eind trok. Durfde 
Sjagal bij de Walk & Jog niet over de brug, nu met de zijsteunen 
eraan zag hij er geen enkel probleem in. Sumo van Claudia 
Mertens dacht daar heel anders over.
De eerste plaats bij de Pleasure Beginners Walk & Jog ging naar 
Yildiz Horsten. Haar merrie Yentl liet heel gelijkmatige, vlakke, 
ontspannen gangen met een mooie horizontale hals zien. Ook de ruiters lieten met hun lachende gezichten duidelijk zien waar het 

in de Pleasure om gaat: ontspannen plezier.
In de Open klasse was vooral de concentratie van de gezichten af 
te lezen. Paulette liet met Fabanco mooie Pleasure gangen zien en 
werd beloond met een eerste plaats. Ook Eveline liet Nasedo 
gelijkmatig rondgaan. Marja hield Shadan nog wat kort, te 
dressuurmatig en moest nog meer gaan loslaten. Warren startte 
zijn Amagi voor de tweede keer in een wedstrijd. Ook nu liet de 
ruin zien over Pleasure potentie te beschikken, maar de lope en 
extended jog behoeven nog verbetering.
De Horsemanship liet in alle klassen een bijna identieke uitslag 
zien. De ruiters reden goed 'op de pion' en lieten nette proeven 
zien.
Wat fijn dat het onderdeel Western Riding verreden werd! Had 
aanvankelijk alleen Angela van Duyvenbode zich ingeschreven, 
Linda Kranendonk besloot dat op de wedstrijddag zelf ook nog te 
doen. Haar trainer vond dat ze zich het beste enkel en alleen op 
de Reining kon concentreren, maar zelf had ze er erg veel plezier 
in. Western Riding is met al zijn vliegende galopwissels een genot 
om naar te kijken en Linda liet met Korinto zien hoe het bedoeld 
is.
In de Reining liet Linda ook haar superioriteit zien. Jammer dat 
haar opponent Dana Visser een DQ kreeg. De snelle wissel nadat 
eerst haar moeder Liane Minneboo de Reining Beginners met 
F.H. Maxima had gereden, was dan ook verre van ideaal. Maar 
fijn dat de merrie weer in de wedstrijdarena verschijnt na een 
periode van onfortuinlijke afwezigheid. Yildiz reed voor het eerst 
in de Reining mee en dat is vast niet de laatste keer.
De geslaagde dag werd buiten in het zonnetje afgesloten met 
de huldiging van de Allround en Reserve Champions in de 
verschillende klassen.

ZK Marazja) volgde met maar een puntje achterstand. Mazjuna Door: Sandra Boogaard
Foto’s: Jan Kan is gefokt door en in eigendom van E.A. Loots uit Goor. 

Forelock's Lunette (Kas x La-Belle v.Abakan) werd als derde 
geplaatst. Buiten was de temperatuur tropisch warm, maar onder het 

geïsoleerde dak van de manege bleef het gelukkig heel goed De twee drie jarige merries waren erg aan elkaar gewaagd, met 
vertoeven zodat paard en mens de dag zonder problemen door een punt verschil ging de winst naar Excelsia J ( QR Marc x 
kwamen. Europe's Pride v.Poganin) gefokt en in eigendom van Christine 

Jamar uit België. De goed bewegende A Golden Girl Kossack, De B-show vond plaats op de zaterdag, waar de juryleden 
in Nederland gefokt door The Mrs. Titia Faliani (IT), Mrs. Emrys Jones (GB) en Mr. Lucasz 
Kossack Stud BV en thans in Gozgzialski (PL) de eer hadden de paarden te beoordelen. 
eigendom van Flaxman Arabians De ochtend was geheel ingeruimd voor de junioren, waarbij 
uit België werd als tweede de eenjarige hengsten het spits afbeten. De voskleuringe 
geplaatst. A Golden Girl Kossack FS Reflection (Ajman Moniscione x BB Mara v.Kubinec) werd 
is een dochter van WH Justice uit als eerste geplaatst. De hengst, gefokt door combinatie Spönle 
Abakana Kossack v.Balaton.en Heckenbucker uit Duitsland, heeft een zeer aansprekend 
De gouden titel voor de junior hoofd en een mooie hals en bovenlijn. FS Reflection is in 
merries ging uiteindelijk naar eigendom van Rashed al Jasmi uit Bagrein. Eroyal T 
Euforia J, Faten al Nayfat mocht (AV Montoya x Rigona v.Abakan) mocht zich als tweede 
de zilveren titel in ontvangst opstellen. Eroyal T is gefokt door Dhr. L. Schutrups en in 
nemen en het brons ging naar eigendom van Monica, Jolanda en Angela van Duijvenbode. 
A Golden Girl Kossack.Erogant (WH Justice x Raville v.Durango) was helaas de enige 

deelnemer in de rubriek 3 jarige hengsten. Erogant is gefokt door 
en in eigendom van J. C. van Duijvenbode uit Zwinderen. Twee merrieveulens streden om 

de eer in hun rubriek. De typische In het kampioenschap junior hengsten ging het goud naar FS 
Forelock's Vantastica (Psytadel x Reflection, het zilver naar Erogant en het brons naar Eroyal T.
Valet F v.Almonito) werd 
overtuigend als eerste geplaatst. De kleine maar kwalitatief sterke rubriek eenjarige merries leverde 
B.A. Rania, gefokt en in eigendom Faten al Nayat (Ajman Miniscione x Flirtation J v.Extreme) een 
van B.B. Bembom uit Slagharen eerste plaats op. De zeer typische merrie werd gefokt door 

Christine Jamar uit België en is in eigendom van HRH Prince 
Mohammed bin Saud bin Naif bin Abdul-Aziz uit Saoudie 
Arabië. De uitstekend bewegende  ZK Mazjuna  (Kunar T x 
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organisatie het concept van de show aangepast. Zo werd het complex in Exloo verruild 
voor een schitterende accommodatie in Assen en werd naast de B show Lowland Cup 
een internationale C show georganiseerd. Wat de Nederlandse deelnemers aan de 
C show een mooie gelegenheid bood zich alsnog te kwalificeren voor de Nationale 
kampioenschappen van het AVS. Maar ook voor hen en de internationale deelnemers 
om twee shows in een weekend mee te pakken of zich alsnog te kwalificeren voor de 
laatste B shows dit jaar.

Erogant en Eroyal T

Faten al Nayfat

Euforia J

A Golden Girl Kossack.

Angela v. Duijvenbode enPenthor

Eveline Verhaar en Nasedo

Linda  Kranendonk en Korinto



2928

AVS MagazineAVS MagazineAVS Magazine

hoofd en hals. Fokker en eigenaar van Lola OS (Monther al 
Nasser x El Lucina OS v.El Sid) is Gestüt Oserhof uit Duitsland. 
Wederom succes voor Forelock Arabians uit Nieuwkoop, 
Forelock's Lunette (Kais x La Belle v.Abakan) mocht zich als 
tweede opstellen. Tomooh Atayab (Brixx x 
Cassiopeoa BPA v.Odyssey SC) kreeg het 
witte lint omgehangen. Haar fokker is 
M.A. Shatila uit Amerika en eigenaar is 
Mujeed Mubarak uit Koeweit.

Ook de rubriek tweejarige merries was een 
goed gevulde rubriek die werd aangevoerd 
door de chique Desha Bahreyn (Laheeb al 
Nasser x Bint Katyah v.Ansata Hejazi) 
gefokt door H & S de Shazer uit Amerika 
en in eigendom van Nayla Hayek uit 
Zwitserland. Zij werd op de voet gevolgd 

uit Fijnaart. Vermeldenswaardig is dat Masud T van de juryleden door de fijn bewegende THF Mona Lisa 
unaniem twintig punten ontving voor zijn bewegingen. (THF van Gogh x Mabhisjah v.Valerio ibn 

Eternety). Zij is in eigendom van Awaad 
Lowland Cup internationale B  Show Mubarak uit Koeweit en werd gefokt door 
Zondagochtend stonden Mrs. Anno Stojanowska (PL), Mr. Nasr 
Marei (EA),  Mr. Rochard Pihlstrom (FR) en Mr. Tamas 
Rombauer (HU) in de ring om hun oordeel te vellen over de 
in de B-show getoonde paarden.
Ook deze dag ving aan met de junior hengsten. Helaas in de 
rubrieken 1-jarige hengsten en 3-jarige hengsten maar een 
deelnemer waarna de organisatie besloot de rubrieken samen te 
voegen. Eerste in deze rubriek werd geplaatst F.S. Reflection die 
op de zaterdag ook zijn rubriek won. Jewel OS (WH Justice x 
Swana v.Kubinec) gefokt door en in eigendom van Gestüt 
Osterhof uit Duitsland mocht zich als tweede opstellen. 
Deze hengsten wonnen in het kampioenschap junior hengsten 
dan ook respectievelijk goud en brons.
De show vervolgde met een mooie rubriek eenjarige merries die 
werd gewonnen door Lola OS die is gezegend met een zeer mooi 

Lorie E. Hunter uit Amerika. De jury plaatste Forelock's Yessy 
(Psytadel x Yakima v.Nizjni) op een derde plaats.

De twee driejarige merries die hierna de ring betraden waren erg 
aan elkaar gewaagd. Echoo's Maghtwinnydah (Kadar's Echoo x 
Ffayamara v.Jaro'D eversam) moest nipt haar meerdere erkennen 
in de door Christine Jamar uit Belgie gefokte Excelsia J (Qr Marc 
x Eromanga J v.Ekstern). Echoo's Maghtwinnydah is gefokt en in 
eigendom van Mw. V. van Roie uit Belgie.
In het kampioenschap junior merries werden de prijzen verdeeld 
onder Lola Os die goud ontving, Desha Bahreyn die het zilver 
kreeg en Excelsia J die het brons kreeg toebedeeld.

mocht zich achter Aangezien Cadans Badir van fokker/eigenaar M.L. Strijbos-Puts 
haar opstellen. uit Linne hoger scoorde op type mocht hij zich als tweede 
B.A. Rania is uit de opstellen. De daardoor als derde geplaatste DF Fiqii is gefokt 
hengst Shaimoniet door en in eigendom van B.B. Bembom uit Slagharen.
en merrie Bas Galgis 
(v.G. Basgier) De rubriek vier- tot zesjarige merries werd aangevoerd door 

Kadira, die is gefokt door Frank Spönle uit Duitsland en in 
Bij de hengstveulens eigendom is van Brigitte Sprave uit Duitsland. Kadira 
mocht Forelock's (WH Justice x Karma v.Nagadir) scoorde met name hoog op 
Lotus het kampioens- type, hoofd en hals. De super bewegende Sagira K.S.I van 
lint omgehangen Mw. S. Oliekan uit Coevorden mocht zich als tweede opstellen. 
worden. Lotus Sagira K.S. I (G. Basgier x Shennah BLA v.Renoir), is gefokt 
(Psytadel x La door K.S.I Bruinink . De door E.A. Loots uit Goor gefokte 
Brunette v.Nizjni) liet ZK Marazja (Marcipan x A.F. Zjaba v.Kubay Khan) werd derde. 
zich dat welgevallen. Zij is ook nog steeds in eigendom van E.A. Loots.
Da Vinci (Amalfi x 
Ye Bahir Waghah 
v.Ali Valentino) 
nam het rode lint 
in ontvangst. 
Hij is gefokt en in 

Publiekslieveling Karona (Karat x Rigona v.Abakan) van 
fokker/eigenaar L. Schutrups was ook de favoriet van de jury en 
won de rubriek zeven jaar en oudere merries met het hoogst 

eigendom van aantal punten van de dag en maar liefst 12 punten verschil met 
Acient Traces uit nummers twee en drie. Kenelm Angelina (A.S. Natsir-Apal x 
Bosch en Duin. Anastacia v.Menes) en Tarambana Qahira (Estopasan x Mel 
Derde in deze Sirilia v.Calero) haalden evenveel punten, op type werd 
rubriek werd de Kenelm Angelina, gefokt door Kenelm Arabians uit Frankrijk 
AV Montoya zoon en in eigendom van Brigitte Sprave uit Duitsland tweede. 
E.A. Pashahal uit Tarambana Qahira is gefokt door en in eigendom van Al Qahira 
de merrie E.A. Pashsida v.Nadir I) fokker/eigenaar is Arends- Stud uit Zwitzerland.
Bartels uit Eelderwolde. Karona werd ook gekroond tot kampioen senior merries, Kadira 
De vierjarige ruin DA Achat die gefokt is door de fam. Darius uit ontving het zilver en het brons ging naar Kenelm Angelina.
Duitsland en in eigendom van Marijke c//o Walle Lanschot uit 
United Kingdom won de ruinen rubriek. DA Achat is een zoon BB Escondhio (Amalfi x FA Jada v.Padrons Psyche) en Masud T 
van Massai ibn Marenga en Aplikala v.Karnaval. Met een gelijk (Massimo ibn Mirokan x Kupona) streden om de eer en gelijk 
aantal punten volgden Cadans Badir (Gilly J x Bess-Chandira ook het kampioen-
v.Kulak) en DF Fiqii (DF V.I.P. x N.A. Koulliya v.Drug). schap in de enige 

senior hengsten 
rubriek van de dag. 
Deze werd met twee 
punten verschil 
gewonnen door 
BB Eschondhio die 
werd gefokt door 
E.W.Th. Bakker-
Berendsen en in 
eigendom is van 
F&M Arabians Kadira
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B.A. Rania 
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hoofd en hals. Fokker en eigenaar van Lola OS (Monther al 
Nasser x El Lucina OS v.El Sid) is Gestüt Oserhof uit Duitsland. 
Wederom succes voor Forelock Arabians uit Nieuwkoop, 
Forelock's Lunette (Kais x La Belle v.Abakan) mocht zich als 
tweede opstellen. Tomooh Atayab (Brixx x 
Cassiopeoa BPA v.Odyssey SC) kreeg het 
witte lint omgehangen. Haar fokker is 
M.A. Shatila uit Amerika en eigenaar is 
Mujeed Mubarak uit Koeweit.

Ook de rubriek tweejarige merries was een 
goed gevulde rubriek die werd aangevoerd 
door de chique Desha Bahreyn (Laheeb al 
Nasser x Bint Katyah v.Ansata Hejazi) 
gefokt door H & S de Shazer uit Amerika 
en in eigendom van Nayla Hayek uit 
Zwitserland. Zij werd op de voet gevolgd 

uit Fijnaart. Vermeldenswaardig is dat Masud T van de juryleden door de fijn bewegende THF Mona Lisa 
unaniem twintig punten ontving voor zijn bewegingen. (THF van Gogh x Mabhisjah v.Valerio ibn 

Eternety). Zij is in eigendom van Awaad 
Lowland Cup internationale B  Show Mubarak uit Koeweit en werd gefokt door 
Zondagochtend stonden Mrs. Anno Stojanowska (PL), Mr. Nasr 
Marei (EA),  Mr. Rochard Pihlstrom (FR) en Mr. Tamas 
Rombauer (HU) in de ring om hun oordeel te vellen over de 
in de B-show getoonde paarden.
Ook deze dag ving aan met de junior hengsten. Helaas in de 
rubrieken 1-jarige hengsten en 3-jarige hengsten maar een 
deelnemer waarna de organisatie besloot de rubrieken samen te 
voegen. Eerste in deze rubriek werd geplaatst F.S. Reflection die 
op de zaterdag ook zijn rubriek won. Jewel OS (WH Justice x 
Swana v.Kubinec) gefokt door en in eigendom van Gestüt 
Osterhof uit Duitsland mocht zich als tweede opstellen. 
Deze hengsten wonnen in het kampioenschap junior hengsten 
dan ook respectievelijk goud en brons.
De show vervolgde met een mooie rubriek eenjarige merries die 
werd gewonnen door Lola OS die is gezegend met een zeer mooi 

Lorie E. Hunter uit Amerika. De jury plaatste Forelock's Yessy 
(Psytadel x Yakima v.Nizjni) op een derde plaats.

De twee driejarige merries die hierna de ring betraden waren erg 
aan elkaar gewaagd. Echoo's Maghtwinnydah (Kadar's Echoo x 
Ffayamara v.Jaro'D eversam) moest nipt haar meerdere erkennen 
in de door Christine Jamar uit Belgie gefokte Excelsia J (Qr Marc 
x Eromanga J v.Ekstern). Echoo's Maghtwinnydah is gefokt en in 
eigendom van Mw. V. van Roie uit Belgie.
In het kampioenschap junior merries werden de prijzen verdeeld 
onder Lola Os die goud ontving, Desha Bahreyn die het zilver 
kreeg en Excelsia J die het brons kreeg toebedeeld.

mocht zich achter Aangezien Cadans Badir van fokker/eigenaar M.L. Strijbos-Puts 
haar opstellen. uit Linne hoger scoorde op type mocht hij zich als tweede 
B.A. Rania is uit de opstellen. De daardoor als derde geplaatste DF Fiqii is gefokt 
hengst Shaimoniet door en in eigendom van B.B. Bembom uit Slagharen.
en merrie Bas Galgis 
(v.G. Basgier) De rubriek vier- tot zesjarige merries werd aangevoerd door 

Kadira, die is gefokt door Frank Spönle uit Duitsland en in 
Bij de hengstveulens eigendom is van Brigitte Sprave uit Duitsland. Kadira 
mocht Forelock's (WH Justice x Karma v.Nagadir) scoorde met name hoog op 
Lotus het kampioens- type, hoofd en hals. De super bewegende Sagira K.S.I van 
lint omgehangen Mw. S. Oliekan uit Coevorden mocht zich als tweede opstellen. 
worden. Lotus Sagira K.S. I (G. Basgier x Shennah BLA v.Renoir), is gefokt 
(Psytadel x La door K.S.I Bruinink . De door E.A. Loots uit Goor gefokte 
Brunette v.Nizjni) liet ZK Marazja (Marcipan x A.F. Zjaba v.Kubay Khan) werd derde. 
zich dat welgevallen. Zij is ook nog steeds in eigendom van E.A. Loots.
Da Vinci (Amalfi x 
Ye Bahir Waghah 
v.Ali Valentino) 
nam het rode lint 
in ontvangst. 
Hij is gefokt en in 

Publiekslieveling Karona (Karat x Rigona v.Abakan) van 
fokker/eigenaar L. Schutrups was ook de favoriet van de jury en 
won de rubriek zeven jaar en oudere merries met het hoogst 

eigendom van aantal punten van de dag en maar liefst 12 punten verschil met 
Acient Traces uit nummers twee en drie. Kenelm Angelina (A.S. Natsir-Apal x 
Bosch en Duin. Anastacia v.Menes) en Tarambana Qahira (Estopasan x Mel 
Derde in deze Sirilia v.Calero) haalden evenveel punten, op type werd 
rubriek werd de Kenelm Angelina, gefokt door Kenelm Arabians uit Frankrijk 
AV Montoya zoon en in eigendom van Brigitte Sprave uit Duitsland tweede. 
E.A. Pashahal uit Tarambana Qahira is gefokt door en in eigendom van Al Qahira 
de merrie E.A. Pashsida v.Nadir I) fokker/eigenaar is Arends- Stud uit Zwitzerland.
Bartels uit Eelderwolde. Karona werd ook gekroond tot kampioen senior merries, Kadira 
De vierjarige ruin DA Achat die gefokt is door de fam. Darius uit ontving het zilver en het brons ging naar Kenelm Angelina.
Duitsland en in eigendom van Marijke c//o Walle Lanschot uit 
United Kingdom won de ruinen rubriek. DA Achat is een zoon BB Escondhio (Amalfi x FA Jada v.Padrons Psyche) en Masud T 
van Massai ibn Marenga en Aplikala v.Karnaval. Met een gelijk (Massimo ibn Mirokan x Kupona) streden om de eer en gelijk 
aantal punten volgden Cadans Badir (Gilly J x Bess-Chandira ook het kampioen-
v.Kulak) en DF Fiqii (DF V.I.P. x N.A. Koulliya v.Drug). schap in de enige 

senior hengsten 
rubriek van de dag. 
Deze werd met twee 
punten verschil 
gewonnen door 
BB Eschondhio die 
werd gefokt door 
E.W.Th. Bakker-
Berendsen en in 
eigendom is van 
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Joani is gefokt door Favini Bruno uit Italië en is in eigendom 
van El Jahara Arabians uit Denemarken.Eén van de schitterende 
kampioensguirlandes, door de organisatie zelf in elkaar genaaid, 
werd omgehangen bij Al Sakab al Haiyal die het goud ontving, 
Shakaar ibn Sanadiva ontving er een voor de zilveren titel en de 
bronzen titel ging naar Joani.
De dag werd afgesloten door de liberty rubriek die Gazir 
(Motamid x Braken v.Fakateko) won. Gazir werdt gefokt door 
J. van Dijcke uit Spanje en is in eigendom van Jan Calis uit 
Amsterdam. Ribaykha (Kubay Khan x Rigona v.Abakan) 
mocht zich naast Gasir opstellen. Zij werd gefokt door 
Dhr. L. Schutrups en is in eigendom van R. Elsinga uit Eelde.

Aan het einde van het 
weekend spraken zowel 
de deelnemers als het 
publiek hun enthousiasme 
uit over de organisatie 
en locatie van deze show 
die zich absoluut weer 
een plaats heeft weten 
terug veroveren op de 
show kalender.

Nayla Nayek uit Zwitserland won de rubriek vier tot zesjarige 
merries overtuigend. Sagira K.S.I scoorde net als de zaterdag hoog 
op haar bewegingen en plaatste zich als tweede. Ye Bahir Waghah 
van vader Ali Valentino en moeder Amal-Dasher v.Alexander) 

De veulen rubrieken waren een geheel Nederlands onderonsje. werd derde. Zij is gefokt door en in eigendom van Acient Traces 
Bij de merrieveulens dezelfde deelnemers als op de zaterdag met uit Bosch en Duin.
een zelfde plaatsing. In dezelfde volgorde werden ook de gouden, zilveren en bronzen 
Bij de hengstveulens werd de lijst net als op zaterdag aangevoerd titels verdeeld bij de senior merries.
door Forelock's Lotus. Maggio PKA (Makisa Addagio x Mashah 
T v.Massimo ibn Mirokan) plaatste zich als tweede met evenveel Hierna was het aan de hengsten zich te laten showen. Al Sakab al 
punten als Lotus maar met een iets lagere score op type. Fokker Haiyal (Tabari x Fancy Gambler v.Thee Gambler)  gefokt door 
en eigenaar Mw. P.K Mulder/Peka Arabians uit Schoonoord. Kon en in eigendom van Aralla Nagab uit Israel overtuigde de jury 
Da Vinci zich op zaterdag nog als tweede plaatsen op de zondag met zijn correct gebouwde lichaam en werd daarmee als eerste 
moest hij genoegen nemen met een derde plaats. geplaatst. AR Fayyim (Valerio ibn Eternety x Aicha SVA v.Kais) 

volgde als tweede. I.M.M. Lopez Y van Breemen fokte 
Ook bij de ruinen dezelfde deelnemers als op de zaterdag. AR Fayyim en M. van Heijningen uit Santpoort is de eigenaar. 
DA Achat werd weer als eerste geplaatst, met evenveel punten BB Escondio (Amalfi x FA Jada v.Padrons Psyche) plaatste zich
mocht D.F. Fiqii  als derde. Hij is eigendom van F & M Arabians.
zich deze dag als 
tweede opstellen. De Kubinec zoon Shakaar ibn Sanadiva uit de merrie 
Waardoor Cadanz Om el Sanadiva v.Sanadik el Shaklan) in eigendom van 
Badir zich als Ralf Hechenbucker kreeg het oranje lint omgehangen. 
derde plaatste. Joani (Wh Justice x Nahkita v.Gomel) volgde op de voet. 

De goed gebouwde 
Maali Masira RCA 
(Mishaal HP x 
Maali RCA 
v.Ruminaja Ali) 
die werd gefokt 
door Rock Creek 
Arabians uit 
Amerika en in 
eigendom van 

RIDDEN CLASSES

Over de twee dagen werden ook vier ridden Classes gehouden. Op zaterdag ging de winst in de rubriek Hengsten en Ruinen naar 
AR Sivmayall (Sivmen B x Zolitha) gereden door Mw. I Bax uit Eindhoven en in eigendom van I.M.M. Lopez y van Breemen 
uit Mariënheem. De merrie rubriek werd overtuigend gewonnen door Brenda Conte-Gols uit Meeden en haar FHJ Remezida 
(Sha Lazio x Moon's Reeza v. Cavallo). De rubriek voor de hengsten op zondag won Mw. K. Mikkonen uit Belgie met Kadar's 
Echoo (Padrons Kadar x MB Fantasiaa v. Krimson Fame). In de rubriek merries en ruinen ging de winst naar D.F. Fiqii (D.F. V.I.P 
x N.A. Kouliya v. Drug) die werd gereden door Aurid Muskee. D.F. Fiqii is in eigendom van B.B. Bembom uit Slagharen.
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dan ook een zeldzame kleur bij het Arabisch Volbloed paard. 
De bedoeïenen noemde een zwart paard Aswad en beschreven 
hem als 'een nacht zonder maan en sterren'. Deze paarden 
brachten geluk maar zouden rotsachtige ondergrond liever 
vermijden. 

Het fokken van een zwart paard is relatief eenvoudig als bekend 
is of de ouders homozygoot EE of heterozygoot Ee zijn. Uit 
twee zwarte paarden kunnen alleen zwart of voskleurige 
nakomelingen komen:
- EE x EE = 100% EE
- EE x Ee = 75% EE en 25% Ee
- Ee x Ee = 25% EE, 50% Ee en 25% ee 

bij Haflingers. De benoeming van de kleuren kan lastig zijn 
omdat de kleur van een vos per seizoen kan verschillen. Al is het lichaam diep zwart, paarden met lichtere delen op de 
Meestal zijn de benen, manen en staart ook roodachtig van snuit, wenkbrauwen en flanken zijn niet echt zwart maar zeer 
kleur, maar sommige vossen hebben lichtere manen en/of donkerbruin. Dit donkerbruin is genetisch verschillend van 
staart. Deze aantrekkelijke eigenschap noemen we 'Flaxen' en 'gewoon' bruin dat wordt veroorzaakt door een verdunning van 
kan bij alle tinten voskleur voorkomen. Flaxen wordt zelden de zwarte vacht. Bij het Arabisch Volbloed komt deze kleur, 

gezien bij andere vachtkleuren. Ook tonen bekend als Adham, weinig voor. 
vossen meer witte aftekeningen in vergelijking 
met zwart of bruin gekleurde paarden. Verdunnings factoren

Verdunnings factoren veranderen de 
Vos is bekend bij de bedoeïenen als Ashqar. basiskleuren zwart en vos en werken altijd op 
Volgens legende was het meest geliefde paard het lichaam maar verkleuren niet altijd de 
van de profeet voskleurig. Ook zouden vossen manen en staart. De meest eenvoudige 
de snelste en beste paarden zijn die de meeste verdunning wordt veroorzaakt door de Agouti 
races wonnen. 'Wanneer en vos onder de zon (A) factor. De aanwezigheid van Agouti op 
vliegt is hij de reïncarnatie van de wind'. een zwart paard kleurt het lichaam bruin 
Vos is de meest recessieve kleur en hierdoor terwijl de benen, manen en staart zwart 
eenvoudig te fokken uit twee voskleurige blijven. Deze factor is dominant en AA en 
ouders: ee x ee = 100 % ee. Een voskleurig Aa geven beiden een bruin gekleurd paard, 
veulen uit een niet-vos ouder toont aan dat terwijl aa geen invloed heeft. De bruine kleur 
deze ouder het vosgen draagt en dus noemen de bedoeïenen Hamra en bruine 
heterozygoot Ee is. paarden zouden de sterkste en meest sobere 

zijn onder de Arabieren. 
Zwarte paarden zijn, 
afgezien van aftekeningen, Agouti is alleen werkzaam op zwarte haren, op een voskleurige 
egaal van kleur en kunnen vacht heeft deze verdunning geen effect. Een verdunning die 
gitzwart of zomerzwart zowel op een zwarte als voskleurige vacht werkt is de Cream 
zijn. Gitzwarte paarden factor. Cream is verantwoordelijk voor Palomino en Cremello 
worden al diepzwart maar komt niet voor bij het Arabisch Volbloed. 
geboren, soms met een 
blauwachtige gloed. De schimmel factor
Wanneer de vacht van 'Schimmel' is geen aparte kleur maar een patroon dat werkt op 
een gitzwart paard in verschillende vachtkleuren en ook manen en staart beïnvloedt. 
topconditie is zal deze 
een metaalachtige glans 
krijgen. 
Zomerzwarte paarden 
worden niet zwart 
geboren maar grijs of 
donkerbruin. Ze 
verkleuren gedurende 
het verhaarseizoen en kunnen dan bruin of zelfs leverkleurig 
lijken. Ook kunnen de zon en opgedroogd zweet de kleur van 
de vacht verbleken.
Zwart is een aantrekkelijke kleur maar niet altijd de meest 
voordelige: de donkere vacht absorbeert veel warmte en maakt 
de huid gevoelig. Stamboeken die uitsluitend zwarte paarden 
erkennen zoals de Fries, Merens en Fell pony bevinden zich 
dan ook meestal in landen met een koeler klimaat. Zwart is 
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Nu we het gehele exterieur van het Arabische Volbloed paard hebben besproken is het 
tijd om naar de kleur van de Arabier te kijken. Al wordt er meer en meer op kleur gefokt 
en heeft iedereen een persoonlijke voorkeur, een goede bouw en gezond gestel gaat 
voor het paard zijn kleur. 

SERIE  DEEL 8: EXTERIEUR, VACHTKLEUR EN AFTEKENINGEN

’EEN 
HEEFT 

GOED 
PAARD 
GEEN KLEUR’

D
Genen komen voor in paren waarbij één gen van de vader 
en één gen van de moeder afkomstig is. De combinatie van 
de twee genen in een paar, het genotype, bepalen de uiterlijke De Arabier heeft een zeer dunne 
eigenschappen, het fenotype. De genen in een paar kunnen huid waar de aderen vaak goed 
hetzelfde (homozygoot) of verschillend (heterozygoot) van zichtbaar zijn. Onafhankelijk 
elkaar zijn. van zijn kleur heeft de Arabier 

altijd een zwarte huid, deze 
beschermt hem tegen de felle Als voorbeeld kijken we naar de kleur van een bloem. 
woestijnzon. In de zomervacht De kleur wordt bepaald door een gen dat kan voorkomen 
is de zwarte huid te zien rond als het dominante rode X of als het witte x wat recessief is. 

de ogen en snuit, een kenmerk dat wordt versterkt met Wanneer beide ouders X doorgeven aan de nakomelingen 
schmink bij showpaarden. Alleen onder witte aftekeningen ontstaat een homozygoot dominant paar XX. 
 is de huid roze. XX = rode bloemkleur
De manen en staart zijn lang en fijn, terwijl de vacht 
zijdeachtig en kort is. Ondanks dat de haren fijn zijn staan Omdat X dominant is over x, ontstaat ook een rode bloemkleur 
deze dicht op elkaar en kan zo een warme vacht verkregen als de nakomelingen van één ouder het recessieve x ontvangen 
worden. Aangezien de temperaturen in de woestijn kunnen en het heterozygote Xx ontstaat. In dit geval kleuren de 
verschillen van 45º Celsius overdag tot onder het vriespunt in bloemen dus niet roze! Wanneer een tussenvorm van de twee 
de nacht is de vacht van de Arabier hier goed op aangepast. varianten van een eigenschap voorkomt dan is dit meestal 
Omdat het in de woestijn zelden regent, is de waterwerende een samenspel van meerdere genen dan een 'mengvorm' 
werking van de vacht minder goed ontwikkeld, de reden dat van de twee opties. 
het Arabisch Volbloed vaak meer moeite heeft met de natte Xx = rode bloemkleur
herfst dan koude winters. 

Het homozygote recessieve paar xx heeft geen factor voor rood 
De vachtkleuren die voorkomen bij de Arabier zijn vos, bruin, en geeft dus witte bloemen. Een recessieve eigenschap komt dus 
schimmel en zwart en voor de bedoeïenen heeft iedere kleur pas tot uiting wanneer beide genen in een paar recessief zijn. 
een specifieke betekenis. De manier waarop kleuren ontstaan en xx = witte bloemkleur
worden doorgegeven via de ouders noemen we kleurengenetica. 
Kleurgenetica bij paarden is een ingewikkeld onderwerp, Sommige eigenschappen worden door meer dan 1 gen bepaald. 
daarom zal de nadruk hier op enkele hoofdpunten liggen. Dit is ook het geval bij de vachtkleur van een paard. Deze kan 

gezien worden als een opeenstapeling van verschillende 
Basisprincipes van de genetica factoren. Bepalend voor de uiteindelijke vachtkleur zijn:
Alle informatie voor de bouw en het functioneren van het - De basiskleur
lichaam ligt in het DNA van iedere cel in een organisme. - Verdunnings factoren
Het DNA bevat een code voor de aanmaak van onder andere - De schimmel factor
eiwitten, hormonen en de verschillende cellen in het lichaam 
maar is ook verantwoordelijk voor ander eigenschappen zoals De basiskleuren
haarkleur. Paarden produceren twee soorten pigment die bepalend zijn 
De code voor een specifiek product of eigenschap noemen voor de kleur van het haar: het zwarte eumelanine en het 
we een gen. Een gen dat de werking van het andere gen geel/rode feomelanine. Eumelanine (E) is dominant over 
overschaduwt noemen we dominant en wordt aangeduid het recessieve feomelanine (e) wat betekend dat zowel een 
met een hoofdletter, terwijl het recessieve gen met een kleine homozygoot EE als heterozygoot Ee paard zwart van kleur 
letter wordt weergegeven.   is, terwijl ee een voskleurige vacht geeft. 

Vossen komen niet alleen voor in standaard roodkleur maar 
kunnen variëren van donkere koffievos naar licht vaalgeel zoals 
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werking van de vacht minder goed ontwikkeld, de reden dat van de twee opties. 
het Arabisch Volbloed vaak meer moeite heeft met de natte Xx = rode bloemkleur
herfst dan koude winters. 

Het homozygote recessieve paar xx heeft geen factor voor rood 
De vachtkleuren die voorkomen bij de Arabier zijn vos, bruin, en geeft dus witte bloemen. Een recessieve eigenschap komt dus 
schimmel en zwart en voor de bedoeïenen heeft iedere kleur pas tot uiting wanneer beide genen in een paar recessief zijn. 
een specifieke betekenis. De manier waarop kleuren ontstaan en xx = witte bloemkleur
worden doorgegeven via de ouders noemen we kleurengenetica. 
Kleurgenetica bij paarden is een ingewikkeld onderwerp, Sommige eigenschappen worden door meer dan 1 gen bepaald. 
daarom zal de nadruk hier op enkele hoofdpunten liggen. Dit is ook het geval bij de vachtkleur van een paard. Deze kan 

gezien worden als een opeenstapeling van verschillende 
Basisprincipes van de genetica factoren. Bepalend voor de uiteindelijke vachtkleur zijn:
Alle informatie voor de bouw en het functioneren van het - De basiskleur
lichaam ligt in het DNA van iedere cel in een organisme. - Verdunnings factoren
Het DNA bevat een code voor de aanmaak van onder andere - De schimmel factor
eiwitten, hormonen en de verschillende cellen in het lichaam 
maar is ook verantwoordelijk voor ander eigenschappen zoals De basiskleuren
haarkleur. Paarden produceren twee soorten pigment die bepalend zijn 
De code voor een specifiek product of eigenschap noemen voor de kleur van het haar: het zwarte eumelanine en het 
we een gen. Een gen dat de werking van het andere gen geel/rode feomelanine. Eumelanine (E) is dominant over 
overschaduwt noemen we dominant en wordt aangeduid het recessieve feomelanine (e) wat betekend dat zowel een 
met een hoofdletter, terwijl het recessieve gen met een kleine homozygoot EE als heterozygoot Ee paard zwart van kleur 
letter wordt weergegeven.   is, terwijl ee een voskleurige vacht geeft. 

Vossen komen niet alleen voor in standaard roodkleur maar 
kunnen variëren van donkere koffievos naar licht vaalgeel zoals 

Door: Jalenka van Wijk i.s.m. Toto Modderman
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De verkleuring naar schimmel wordt veroorzaakt door het Kenmerken die vaak te zien 
dominante Grey gen. Schimmels worden gekleurd geboren zijn bij paarden met Sabino 
maar tonen vaak al tekenen van de schimmel factor. zijn:
Een 'brilletje' rond de ogen is een goede indicatie. Schimmels - Een witte kinvlek
verkleuren vanaf het hoofd en kunnen een ware toverbal - Wit getekende benen 
zijn voor zij hun uiteindelijke witte kleur krijgen. De snelheid met witte hoeven
waarmee een paard lichter kleurt kan verschillen en het lijkt - Stekelharigheid 
dat donker geboren schimmels langer over dit proces doen. - Een vlek op de borst, 

achter de elleboog of 
Voor de bedoeïenen zijn er twee verschillende soorten onder de buik
schimmels, namelijk de Safra bardah die helemaal wit wordt 
en de Safra el jahra die wat zwart in manen, staart en soms Wanneer paarden die het 
benen overhoudt. Sabino gen dragen met 
'Appeling' van de vacht is bij andere kleuren een indicatie van elkaar gekruist worden 
het welzijn van het dier. Schimmels vertonen deze appels door kunnen de kenmerken in 
het oplichten van bepaalde delen van de vacht terwijl andere de nakomelingen versterkt worden. Zo kan door een grote 
nog donker zijn. De appeling kan qua intensiteit variëren doorlopende buikvlek een voor het uiterlijk bont paard gefokt 
en zal uiteindelijk verdwijnen als het paard volledig wit worden uit 
gekleurd is. Een goede schimmel was voor de bedoeïenen twee ouders 
 als een volmaakte witte, zijden vlag en was het rijdier voor zonder 
prinsessen. Grijze, geappelde paarden werden vooral bontfactoren. 
gerespecteerd als het hoofd lichter van kleur was dan Rabicano is 
het lichaam. een factor die 

vaak in 
Sommige schimmels worden nooit combinatie 
helemaal wit maar vertonen een met Sabino 
terugkeer van gekleurde sproeten. voorkomt. 
Deze vliegenschimmels, Marshusha, Paarden met 
hebben sproeten in dezelfde kleur Rabicano 
als de originele vachtkleur waarmee hebben plekken met grote stekelharigheid, meestal rond de 
het paard is geboren. Hoe jonger flank. Vaak zijn de haren aan de aanzet van de staart wit. 
het paard is als de sproeten Rabicano kan bij iedere vachtkleur voorkomen. 
verschijnen, hoe intenser het 
patroon en de kleur. Voorbeeld van Witte aftekeningen komen vaker voor bij vossen dan bij anders 
een extreme vliegenschimmel is gekleurde paarden. Dit is niet verwonderlijk want het Sabino 
Papillon. gen dat de aftekeningen veroorzaakt wordt het meest bij 

voskleurige paarden gevonden.  
Vliegenschimmels kunnen plekken hebben waar meer en 
grotere sproeten samen komen een 'bloedvlek' geven. De Onderzoek aan het eind van de jaren '80 bij het Arabisch 

legende over 'bloody shoulder mark' Volbloed heeft aangetoond dat de plek en de intensiteit 
verteld over een drachtige Arabische van witte aftekeningen voor ongeveer 70 procent erfelijk is, 
merrie die haar eigenaar redde na de rest is afhankelijk van omstandigheden in de omgeving. 
een zware strijd. Hierbij kwam de Nog onbekende factoren bepalen de hoeveelheid wit op 
schimmel zelf onder het bloed te het hoofd en benen veroorzaakt door de Sabino factor. 
zitten. Het veulen dat vervolgens De volgende dingen zijn wel bekend:
werd geboren toonde eenzelfde - Witte aftekeningen komen vaker voor bij achter- dan bij 
plek, die werd beschouwd als een voorbenen
teken van grote moed. WH Justice - Witte aftekeningen komen vaker voor op het voorhoofd 
is een bekend voorbeeld van een dan op de neus
paard met een bloody shoulder, - Hengsten hebben iets meer aftekeningen dan merries
maar deze plekken kunnen ook 
elders op het lichaam voorkomen.

In het wild komen witte markeringen bijna niet voor en 
worden door natuurlijke selectie uitgebannen. Het lijkt of Aftekeningen
witte aftekeningen bij onze gebruikspaarden juist toenemen. Bovenop de uiteindelijke kleur kunnen verschillende patronen 
Selectief fokken kan dit proces vertragen of stoppen, de vraag werkzaam zijn. Deze patronen zijn verantwoordelijk voor het 
is of witte aftekeningen bezwaarlijk zijn. Dit hangt niet alleen bont in verschillende rassen. 
af van de standaard per ras maar ook van de heersende mode.Bont is niet toegestaan bij de Arabier maar het Sabino gen 

dat verantwoordelijk is voor een witte vlekken komt in 
Aftekeningen op het hoofd concentreren zich op drie plaatsen minimale vorm ook voor bij Arabieren, vooral bij vossen. 
namelijk het voorhoofd, de neusbrug en het midden van Minimaal Sabino is de factor achter normale witte 
de neus. We vinden hier de kol, de streep of bles en de sneb. aftekeningen. 

x

x

x

Kleurgenetica in de praktijk
Zoals eerder gezegd heeft een goed paard geen kleur en bij 
het fokken op kleur moet dan ook altijd in het achterhoofd 
worden gehouden dat een goede conformatie en gezondheid 
eerste prioriteit zijn. 
Wanneer het genotype van een paard bekend is, kan gericht 
op kleur gefokt worden. Op internet zijn verschillende 
kleurcalculators te vinden die een voorspelling geven over 
de kleur van een toekomstig veulen. 
Hiervoor is (een deel van) het genotype van beide ouderdieren 
nodig en dit kan een probleem zijn. Het is namelijk niet altijd 
aan het fenotype te zien hoe de kleur van een individueel paard 
is opgebouwd. Recessieve genen kunnen generaties niet tot 
uiting komen en daarom is het bestuderen van ouderdieren 
niet altijd voldoende voor een compleet beeld. Het is mogelijk 
om de kleur van een paard en de opbouw ervan te laten testen. 
Er is echter nog niet voor alle factoren een test aanwezig. 

Iedere combinatie van deze markeringen is mogelijk. De genetica van kleuren is een ingewikkeld maar boeiend 
De bedoeïenen geloofden dat een witte kol geluk bracht en onderwerp. Er zijn nog onbekende factoren die effect hebben 
dat een streep die doorloopt over de lippen er voor zorgde op de vachtkleur en tekening. Ongetwijfeld valt er in de 
dat de eigenaar van het paard nooit een tekort aan melk zou toekomst veel bij te leren! In dit artikel worden alleen 
hebben in zijn leven. basisprincipes uitgelegd, maar er is meer dan hier beschreven. 

Een beginpunt voor verdere studie zijn onder andere de hier 
genoemde bronnen. De markeringen op de benen omvatten de witte kroonrand, 

sokken, witvoet en halve en hele witte benen. De aftekeningen  
lopen bij de Arabier liever niet over de knie. Volgens legende Met dit stuk over vachtkleur en aftekeningen is de serie 
hebben verschillende combinaties van markeringen aan de exterieur aan zijn eind gekomen. Hopelijk geven de artikelen 
benen een betekenis. Zo zouden twee achter- en één wit in deze reeks een duidelijk en compleet beeld als aanvulling 
voorbeen goed zijn, maar één voor- en één achterbeen op het groene boekje. Hoewel ieder stuk een specifiek 
uitstekend, vooral wanneer ze zich aan tegenovergestelde onderdeel van het Arabisch Volbloed paard beschrijft, 
benen bevinden. Hoewel twee witte achterbenen ook goed is het belangrijk om het dier als totaal en de samenhang 
zijn, zouden twee witte voorbenen slecht en alle vier de benen tussen de onderdelen in het hoofd te houden. 
zelfs kwaadaardig zijn. Beoordelingsdagen zoals afgelopen voorjaar georganiseerd 

door de Fokkerij commissie bieden een mooie kans om te 
leren en voor discussie. Door veel te kijken, lezen en te Naast aftekeningen bevinden zich in de vacht van het paard 
vragen wordt het beoordelen van het exterieur minder ook kruinen die de bedoeïenen ook een betekenis toedichten. 
moeilijk, maar waarschijnlijk nooit eenvoudig! Een kruin tussen de oren zou snelheid in races bevorderen 

terwijl een kruin bij de singelplek garantie gaf op grote en 
sterke kuddes. De richting van de kruinen op de flank was Alle artikelen van de exterieur serie zijn ook op de site van 
bepalend voor hun betekenis: draaien zij naar boven dan is de het AVS te vinden: 
eigenaar veilig gedurende strijd, naar beneden draaiende www.avsweb.org / Fokkerij / Rasomschrijving / Exterieur series 
kruinen geven geluk en weelde. De kruin van de Sultan bevind 
zich langs de luchtpijp op de hals en is belangrijk voor liefde, Bronnen: 'De kleur van het paard' van Jeanette Gower
weelde en voorspoed. http://www.whitehorseproductions.com
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Aftekeningen aan het hoofd

1. Vage kol
2. Kol en sneb
3. Druipkol en sneb
4. Streep
5. Kol met onderbroken streep
6. Kol en sneb met onderbroken streep
7. Bles
8. Brede bles
9. Kol en onderbroken bles

(afb. AHA)
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De verkleuring naar schimmel wordt veroorzaakt door het Kenmerken die vaak te zien 
dominante Grey gen. Schimmels worden gekleurd geboren zijn bij paarden met Sabino 
maar tonen vaak al tekenen van de schimmel factor. zijn:
Een 'brilletje' rond de ogen is een goede indicatie. Schimmels - Een witte kinvlek
verkleuren vanaf het hoofd en kunnen een ware toverbal - Wit getekende benen 
zijn voor zij hun uiteindelijke witte kleur krijgen. De snelheid met witte hoeven
waarmee een paard lichter kleurt kan verschillen en het lijkt - Stekelharigheid 
dat donker geboren schimmels langer over dit proces doen. - Een vlek op de borst, 

achter de elleboog of 
Voor de bedoeïenen zijn er twee verschillende soorten onder de buik
schimmels, namelijk de Safra bardah die helemaal wit wordt 
en de Safra el jahra die wat zwart in manen, staart en soms Wanneer paarden die het 
benen overhoudt. Sabino gen dragen met 
'Appeling' van de vacht is bij andere kleuren een indicatie van elkaar gekruist worden 
het welzijn van het dier. Schimmels vertonen deze appels door kunnen de kenmerken in 
het oplichten van bepaalde delen van de vacht terwijl andere de nakomelingen versterkt worden. Zo kan door een grote 
nog donker zijn. De appeling kan qua intensiteit variëren doorlopende buikvlek een voor het uiterlijk bont paard gefokt 
en zal uiteindelijk verdwijnen als het paard volledig wit worden uit 
gekleurd is. Een goede schimmel was voor de bedoeïenen twee ouders 
 als een volmaakte witte, zijden vlag en was het rijdier voor zonder 
prinsessen. Grijze, geappelde paarden werden vooral bontfactoren. 
gerespecteerd als het hoofd lichter van kleur was dan Rabicano is 
het lichaam. een factor die 

vaak in 
Sommige schimmels worden nooit combinatie 
helemaal wit maar vertonen een met Sabino 
terugkeer van gekleurde sproeten. voorkomt. 
Deze vliegenschimmels, Marshusha, Paarden met 
hebben sproeten in dezelfde kleur Rabicano 
als de originele vachtkleur waarmee hebben plekken met grote stekelharigheid, meestal rond de 
het paard is geboren. Hoe jonger flank. Vaak zijn de haren aan de aanzet van de staart wit. 
het paard is als de sproeten Rabicano kan bij iedere vachtkleur voorkomen. 
verschijnen, hoe intenser het 
patroon en de kleur. Voorbeeld van Witte aftekeningen komen vaker voor bij vossen dan bij anders 
een extreme vliegenschimmel is gekleurde paarden. Dit is niet verwonderlijk want het Sabino 
Papillon. gen dat de aftekeningen veroorzaakt wordt het meest bij 

voskleurige paarden gevonden.  
Vliegenschimmels kunnen plekken hebben waar meer en 
grotere sproeten samen komen een 'bloedvlek' geven. De Onderzoek aan het eind van de jaren '80 bij het Arabisch 

legende over 'bloody shoulder mark' Volbloed heeft aangetoond dat de plek en de intensiteit 
verteld over een drachtige Arabische van witte aftekeningen voor ongeveer 70 procent erfelijk is, 
merrie die haar eigenaar redde na de rest is afhankelijk van omstandigheden in de omgeving. 
een zware strijd. Hierbij kwam de Nog onbekende factoren bepalen de hoeveelheid wit op 
schimmel zelf onder het bloed te het hoofd en benen veroorzaakt door de Sabino factor. 
zitten. Het veulen dat vervolgens De volgende dingen zijn wel bekend:
werd geboren toonde eenzelfde - Witte aftekeningen komen vaker voor bij achter- dan bij 
plek, die werd beschouwd als een voorbenen
teken van grote moed. WH Justice - Witte aftekeningen komen vaker voor op het voorhoofd 
is een bekend voorbeeld van een dan op de neus
paard met een bloody shoulder, - Hengsten hebben iets meer aftekeningen dan merries
maar deze plekken kunnen ook 
elders op het lichaam voorkomen.

In het wild komen witte markeringen bijna niet voor en 
worden door natuurlijke selectie uitgebannen. Het lijkt of Aftekeningen
witte aftekeningen bij onze gebruikspaarden juist toenemen. Bovenop de uiteindelijke kleur kunnen verschillende patronen 
Selectief fokken kan dit proces vertragen of stoppen, de vraag werkzaam zijn. Deze patronen zijn verantwoordelijk voor het 
is of witte aftekeningen bezwaarlijk zijn. Dit hangt niet alleen bont in verschillende rassen. 
af van de standaard per ras maar ook van de heersende mode.Bont is niet toegestaan bij de Arabier maar het Sabino gen 

dat verantwoordelijk is voor een witte vlekken komt in 
Aftekeningen op het hoofd concentreren zich op drie plaatsen minimale vorm ook voor bij Arabieren, vooral bij vossen. 
namelijk het voorhoofd, de neusbrug en het midden van Minimaal Sabino is de factor achter normale witte 
de neus. We vinden hier de kol, de streep of bles en de sneb. aftekeningen. 
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Kleurgenetica in de praktijk
Zoals eerder gezegd heeft een goed paard geen kleur en bij 
het fokken op kleur moet dan ook altijd in het achterhoofd 
worden gehouden dat een goede conformatie en gezondheid 
eerste prioriteit zijn. 
Wanneer het genotype van een paard bekend is, kan gericht 
op kleur gefokt worden. Op internet zijn verschillende 
kleurcalculators te vinden die een voorspelling geven over 
de kleur van een toekomstig veulen. 
Hiervoor is (een deel van) het genotype van beide ouderdieren 
nodig en dit kan een probleem zijn. Het is namelijk niet altijd 
aan het fenotype te zien hoe de kleur van een individueel paard 
is opgebouwd. Recessieve genen kunnen generaties niet tot 
uiting komen en daarom is het bestuderen van ouderdieren 
niet altijd voldoende voor een compleet beeld. Het is mogelijk 
om de kleur van een paard en de opbouw ervan te laten testen. 
Er is echter nog niet voor alle factoren een test aanwezig. 

Iedere combinatie van deze markeringen is mogelijk. De genetica van kleuren is een ingewikkeld maar boeiend 
De bedoeïenen geloofden dat een witte kol geluk bracht en onderwerp. Er zijn nog onbekende factoren die effect hebben 
dat een streep die doorloopt over de lippen er voor zorgde op de vachtkleur en tekening. Ongetwijfeld valt er in de 
dat de eigenaar van het paard nooit een tekort aan melk zou toekomst veel bij te leren! In dit artikel worden alleen 
hebben in zijn leven. basisprincipes uitgelegd, maar er is meer dan hier beschreven. 

Een beginpunt voor verdere studie zijn onder andere de hier 
genoemde bronnen. De markeringen op de benen omvatten de witte kroonrand, 

sokken, witvoet en halve en hele witte benen. De aftekeningen  
lopen bij de Arabier liever niet over de knie. Volgens legende Met dit stuk over vachtkleur en aftekeningen is de serie 
hebben verschillende combinaties van markeringen aan de exterieur aan zijn eind gekomen. Hopelijk geven de artikelen 
benen een betekenis. Zo zouden twee achter- en één wit in deze reeks een duidelijk en compleet beeld als aanvulling 
voorbeen goed zijn, maar één voor- en één achterbeen op het groene boekje. Hoewel ieder stuk een specifiek 
uitstekend, vooral wanneer ze zich aan tegenovergestelde onderdeel van het Arabisch Volbloed paard beschrijft, 
benen bevinden. Hoewel twee witte achterbenen ook goed is het belangrijk om het dier als totaal en de samenhang 
zijn, zouden twee witte voorbenen slecht en alle vier de benen tussen de onderdelen in het hoofd te houden. 
zelfs kwaadaardig zijn. Beoordelingsdagen zoals afgelopen voorjaar georganiseerd 

door de Fokkerij commissie bieden een mooie kans om te 
leren en voor discussie. Door veel te kijken, lezen en te Naast aftekeningen bevinden zich in de vacht van het paard 
vragen wordt het beoordelen van het exterieur minder ook kruinen die de bedoeïenen ook een betekenis toedichten. 
moeilijk, maar waarschijnlijk nooit eenvoudig! Een kruin tussen de oren zou snelheid in races bevorderen 

terwijl een kruin bij de singelplek garantie gaf op grote en 
sterke kuddes. De richting van de kruinen op de flank was Alle artikelen van de exterieur serie zijn ook op de site van 
bepalend voor hun betekenis: draaien zij naar boven dan is de het AVS te vinden: 
eigenaar veilig gedurende strijd, naar beneden draaiende www.avsweb.org / Fokkerij / Rasomschrijving / Exterieur series 
kruinen geven geluk en weelde. De kruin van de Sultan bevind 
zich langs de luchtpijp op de hals en is belangrijk voor liefde, Bronnen: 'De kleur van het paard' van Jeanette Gower
weelde en voorspoed. http://www.whitehorseproductions.com
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Aftekeningen aan het hoofd

1. Vage kol
2. Kol en sneb
3. Druipkol en sneb
4. Streep
5. Kol met onderbroken streep
6. Kol en sneb met onderbroken streep
7. Bles
8. Brede bles
9. Kol en onderbroken bles
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Voor het congres in Berlijn vroegen mijn vrienden van de Australische renclub NARA of ik niet iets 
kon organiseren om de stoeterijen in Polen te bezoeken. Als je vanuit Australië naar Berlijn komt, 
is Polen natuurlijk erg dicht bij. Omdat ik zelf ook graag een kijkje wilde nemen op de vermaarde 
stoeterijen, mailde ik Kristof Wolski, de Poolse handicapper, en hij bracht me in contact met 
Barbara Mazur, die voor ons een reisplan uitzette, afspraken maakte voor een bezoek aan de 
renbaan in Warschau, stoeterij Podlaski, stoeterij Michalow en renbaan Wroclaw, waarbij we 
2000 km in 4 dagen tijd aflegden en veel van het Poolse platteland zagen.

De grond is eigendom van de stad, en er zijn legio project-Door: Hanneke Brand
ontwikkelaars die dit schitterende gebied graag zouden 
ontginnen en volbouwen, maar dankzij contracten met de Vooraf kreeg ik verhalen te horen over de slechte wegen, maar 
totalisator en goede banden met het stadsbestuur heeft de dankzij het EK voetbal is er veel veranderd wat dat aangaat. 
Poolse Jockey Club kortgeleden het bestaande huurcontract Tot aan Warschau is de weg uitstekend, er moet alleen wel tol 
voor 30 jaar verlengd. Voorlopig blijft de baan dus waar hij is.worden betaald, dus je moet zorgen dat je bij de grens al geld 

wisselt. De hamburgerketen met de gele bogen is inmiddels 
Op de dag dat wij er waren, werden de startboxen geoefend, goed vertegenwoordigd, en gratis wifi is natuurlijk fijn. Ook 
en dat vindt plaats op de grasbaan. Voor de mensen die niet na Warschau viel het niet tegen, alleen de allerlaatste 100 km 
bekend zijn met de rensport: de jonge paarden leren in de of zo was de weg een stuk smaller. 
startboxen gaan, stilstaan, en wegspringen op het moment 
dat de deurtjes openklappen. Op andere dagen wordt er De renbaan in Warschau is in 1937 ontworpen door een 
getraind op de trainingsbaan van zand. Als er alle dagen zo'n architect met visie. Het drainage- en bewateringssysteem is 
500 paarden over de grasbaan zouden gaan, zou deze niet lang zodanig ontworpen dat men nog vorig jaar Japanse gasten 
stand houden. Het was schitterend weer, Kristof liet ons ontving die speciaal hiernaar kwamen kijken. 
enthousiast alles zien. Zo beschikt de Jockey Club over een Bij aanleg lag de renbaan 8 km buiten de stad, nu ligt het 
indrukwekkende gebied van 170 ha 
bibliotheek, met vele park midden in 
oude stamboeken, de stad. Het is 
die wonder boven voor iedereen 
wonder meerdere toegankelijk en 
oorlogen hebben de trainers kunnen 
overleefd.gebruik maken 
Wij bewonderde van uitstekende 
de aansprekende en faciliteiten. 
originele schilderijen 
in het kantoor van 
de directeur, en 
werden vervolgens 
meegenomen naar 
enkele kamers, waar 
tot onze verbijstering 
een groot aantal 
schilderijen, 
weliswaar met wat bubbelplastic ertussen, tegen elkaar aan 
opgeslagen stonden. Het hele complex wordt deel voor deel 
gerenoveerd, en als het klaar is, zullen alle kunstwerken een 
goede plek krijgen, zo werd ons verzekerd.
Hierna mochten wij op de eigenarentribune plaatsnemen en 
mooie Arabieren aan ons voorbij laten gaan. Er zijn slechtere 
manieren om de dag door te brengen. Daarna werden wij 
meegenomen naar het stallenterrein en maakten we kennis met 
toptrainster Dorota Kałuba. Deze bescheiden dame heeft zo 
ongelooflijk veel gewonnen met haar paarden, dat men beter 
kan vragen wat ze niet heeft gewonnen. Sinds 1947 is ze de 
meest succesvolle trainer ooit, met 6x een overwinning in de 
Derby, 4 x de Oaks, 9 x het Criterium en ze was 5 keer 

Nationaal kampioentrainer van Polen, niet alleen van de 
trainers van Arabische Volbloeds, maar van zowel Arabieren 
als Engelse Volbloeds.

Het stallencomplex bestaat uit een heel dorp, stallen en 
woningen, want in de tijd dat het complex werd gebouwd, 
werd het zo opgezet dat iedereen die met de paarden werkte, 
dicht bij de paarden kon wonen. Er waren ook gebouwen die 
ooit opgezet waren om onderdak aan winkels te bieden, maar 
deze zijn ondertussen ook omgebouwd tot stallen.
De paarden zagen er goed uit, stonden dik in het stro, 
schone boxen, ouderwetse hoge, en dus koele stallen. 

Helaas hadden we niet de hele dag 
de tijd, en Podlaski was nog een heel 
eind, dus rond een uur of één namen 
we hartelijk afscheid en zette onze 
reis voort.
Tegen de avond bereikten we het 

Hetzelfde ritueel werd de volgende avond herhaald, toen dorpje Podladski. De stoeterij was 
Duitsland tegen Nederland speelde…gemakkelijk te vinden. Het hotel 

was 
volgens De volgende dag kregen we een uitgebreide rondleiding, eerst 
Barbara met Anna, die al vele jaren assistent-manager is op de stoeterij, 

Mazur 'eenvoudig, maar het eten en daarna van de directeur, de heer Marek Trela zelf. Doordat 
was uitstekend'. Eenvoudig was hij overal wordt gevraagd om te jureren, ziet hij producten van 
inderdaad het juiste woord, maar vele hengsten en mede op basis van die kennis, wordt besloten 
de ontvangst was buitengewoon welke hengsten worden gebruikt in het fokprogramma. 
hartelijk. Podladski ligt vlak De oorspronkelijke genenpoel van de Poolse Arabieren is 
tegen de grens met Wit-Rusland, bijzonder klein, doordat ze in de geschiedenis diverse malen 
en bij een enorm groot vrijwel al hun fokmerries zijn kwijtgeraakt. Out-cross is 
natuurgebied. Er komen dus daarom volgens de heer Trela een must.
niet alleen liefhebbers van Een van de Australische reisgenoten had een dvd met de 
Arabische Volbloeds, maar geschiedenis van de Poolse fokkerij meegenomen en die 
bezoekers die bijvoorbeeld de hadden we op de eerste avond al bekeken. Als je ziet wat de 
vele ooievaars willen zien die in stoeterij heeft doorstaan in meerdere oorlogen, krijg je des te 
dit natuurgebied broeden. Voor meer respect voor de grote paardenkennis die tot het huidige 
het avondeten (inderdaad heel kwaliteitsniveau heeft geleid.
lekker), wandelden we rond op Vroeger werden echt alle paarden op de renbaan getest, dat 
het terrein. We waren niet de wordt nu om financiële redenen beperkt. Mede om die reden 
enigen. De stoeterij ligt in het heeft Podlaski enkele jaren geleden een eigen trainingsbaan 
natuurgebied en is openbaar aangelegd, en Daria Gutowska, een jonge trainster die het vak 
toegankelijk voor iedereen. We kwamen letterlijk busladingen heeft geleerd bij Dorota Kaluba, is verantwoordelijk voor de 
met kinderen tegen, waarbij wel gezegd moet worden dat de training van de renpaarden. Niet zonder succes, want zij heeft 
stallen niet toegankelijk waren. ook al een Derby-overwinning op haar naam staan. De training 

geeft veel aanvullende informatie over de karakters van de 
Bij vertrek uit Warschau eerder op de dag waren we paarden. De nakomelingen van sommige hengsten willen niet 
onnoemelijk veel militaire politieauto's tegen gekomen, zo hard werken, sommige laten het zelfs afweten, maar er zijn 
en 's avonds werd duidelijk waarom: Rusland speelde tegen ook paarden die zich altijd volledig geven. Ook nakomelingen 
Polen, en dat is net zo heftig als Duitsland – Nederland. uit de Al Shaqab-showlijnen worden hier getraind voor de 
De Russen hadden aangekondigd door Warschau naar het renbaan. En ze doen het met plezier en ook niet slecht. Vaak 
stadion te marcheren, vandaar de vele militairen in de stad. worden jonge hengsten eerst geshowd, en gaan ze vervolgens 

in training. “Het is als militaire dienst,” aldus de heer Trela. Wij werden uitgenodigd om in de huiskamer bij onze 
“Het is goed voor alle jongens, ze leren discipline, in dienst gastvrouw te komen kijken, een aparte gewaarwording. 
worden het mannen. Hetzelfde geldt voor hengsten.”De wodka vloeide rijkelijk, bij iedere goede actie van Polen 

moest er worden getoast, bij iedere goede actie van Rusland Zeer tot zijn spijt is het door het financiële plaatje niet meer 
moest het verdriet worden verdronken. Als ik me goed mogelijk om alle paarden op de renbaan uit te brengen, maar 
herinner, was de eindstand niet in het voordeel van de Polen. die paarden waarmee men verder wil in de stoeterij, worden 
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Er zijn tientallen, zo niet 
honderden ooievaarsnesten 
op en rond de stallen. Ze 
vormen één van de grote 
trekpleisters van het 
natuurgebied.

De paarden die in training staan op de renbaan van 
Warschau (ongeveer 350 Engelse Volbloeds, 120 Arabische 
Volbloeds), moeten vanaf het stallenterrein door verschil-
lende tunnels om op de baan te komen. Deze foto is 
genomen vanaf een loopbrug die de hoofdtribune met 
de eigenarentribune verbindt. Een behoorlijke hoogte.

Binnen in het hoofdgebouw hangen 
vele foto's die getuigen van de 
gloriedagen van de rensport.
Er werd niet alleen met paarden 
gekoerst…

De renbaan is altijd van belang geweest om het karakter en 
stamina te testen, getuige dit meer dan levensgrote beeld op 
de stoeterij PodladskiV
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Voor het congres in Berlijn vroegen mijn vrienden van de Australische renclub NARA of ik niet iets 
kon organiseren om de stoeterijen in Polen te bezoeken. Als je vanuit Australië naar Berlijn komt, 
is Polen natuurlijk erg dicht bij. Omdat ik zelf ook graag een kijkje wilde nemen op de vermaarde 
stoeterijen, mailde ik Kristof Wolski, de Poolse handicapper, en hij bracht me in contact met 
Barbara Mazur, die voor ons een reisplan uitzette, afspraken maakte voor een bezoek aan de 
renbaan in Warschau, stoeterij Podlaski, stoeterij Michalow en renbaan Wroclaw, waarbij we 
2000 km in 4 dagen tijd aflegden en veel van het Poolse platteland zagen.

De grond is eigendom van de stad, en er zijn legio project-Door: Hanneke Brand
ontwikkelaars die dit schitterende gebied graag zouden 
ontginnen en volbouwen, maar dankzij contracten met de Vooraf kreeg ik verhalen te horen over de slechte wegen, maar 
totalisator en goede banden met het stadsbestuur heeft de dankzij het EK voetbal is er veel veranderd wat dat aangaat. 
Poolse Jockey Club kortgeleden het bestaande huurcontract Tot aan Warschau is de weg uitstekend, er moet alleen wel tol 
voor 30 jaar verlengd. Voorlopig blijft de baan dus waar hij is.worden betaald, dus je moet zorgen dat je bij de grens al geld 

wisselt. De hamburgerketen met de gele bogen is inmiddels 
Op de dag dat wij er waren, werden de startboxen geoefend, goed vertegenwoordigd, en gratis wifi is natuurlijk fijn. Ook 
en dat vindt plaats op de grasbaan. Voor de mensen die niet na Warschau viel het niet tegen, alleen de allerlaatste 100 km 
bekend zijn met de rensport: de jonge paarden leren in de of zo was de weg een stuk smaller. 
startboxen gaan, stilstaan, en wegspringen op het moment 
dat de deurtjes openklappen. Op andere dagen wordt er De renbaan in Warschau is in 1937 ontworpen door een 
getraind op de trainingsbaan van zand. Als er alle dagen zo'n architect met visie. Het drainage- en bewateringssysteem is 
500 paarden over de grasbaan zouden gaan, zou deze niet lang zodanig ontworpen dat men nog vorig jaar Japanse gasten 
stand houden. Het was schitterend weer, Kristof liet ons ontving die speciaal hiernaar kwamen kijken. 
enthousiast alles zien. Zo beschikt de Jockey Club over een Bij aanleg lag de renbaan 8 km buiten de stad, nu ligt het 
indrukwekkende gebied van 170 ha 
bibliotheek, met vele park midden in 
oude stamboeken, de stad. Het is 
die wonder boven voor iedereen 
wonder meerdere toegankelijk en 
oorlogen hebben de trainers kunnen 
overleefd.gebruik maken 
Wij bewonderde van uitstekende 
de aansprekende en faciliteiten. 
originele schilderijen 
in het kantoor van 
de directeur, en 
werden vervolgens 
meegenomen naar 
enkele kamers, waar 
tot onze verbijstering 
een groot aantal 
schilderijen, 
weliswaar met wat bubbelplastic ertussen, tegen elkaar aan 
opgeslagen stonden. Het hele complex wordt deel voor deel 
gerenoveerd, en als het klaar is, zullen alle kunstwerken een 
goede plek krijgen, zo werd ons verzekerd.
Hierna mochten wij op de eigenarentribune plaatsnemen en 
mooie Arabieren aan ons voorbij laten gaan. Er zijn slechtere 
manieren om de dag door te brengen. Daarna werden wij 
meegenomen naar het stallenterrein en maakten we kennis met 
toptrainster Dorota Kałuba. Deze bescheiden dame heeft zo 
ongelooflijk veel gewonnen met haar paarden, dat men beter 
kan vragen wat ze niet heeft gewonnen. Sinds 1947 is ze de 
meest succesvolle trainer ooit, met 6x een overwinning in de 
Derby, 4 x de Oaks, 9 x het Criterium en ze was 5 keer 

Nationaal kampioentrainer van Polen, niet alleen van de 
trainers van Arabische Volbloeds, maar van zowel Arabieren 
als Engelse Volbloeds.

Het stallencomplex bestaat uit een heel dorp, stallen en 
woningen, want in de tijd dat het complex werd gebouwd, 
werd het zo opgezet dat iedereen die met de paarden werkte, 
dicht bij de paarden kon wonen. Er waren ook gebouwen die 
ooit opgezet waren om onderdak aan winkels te bieden, maar 
deze zijn ondertussen ook omgebouwd tot stallen.
De paarden zagen er goed uit, stonden dik in het stro, 
schone boxen, ouderwetse hoge, en dus koele stallen. 

Helaas hadden we niet de hele dag 
de tijd, en Podlaski was nog een heel 
eind, dus rond een uur of één namen 
we hartelijk afscheid en zette onze 
reis voort.
Tegen de avond bereikten we het 

Hetzelfde ritueel werd de volgende avond herhaald, toen dorpje Podladski. De stoeterij was 
Duitsland tegen Nederland speelde…gemakkelijk te vinden. Het hotel 

was 
volgens De volgende dag kregen we een uitgebreide rondleiding, eerst 
Barbara met Anna, die al vele jaren assistent-manager is op de stoeterij, 

Mazur 'eenvoudig, maar het eten en daarna van de directeur, de heer Marek Trela zelf. Doordat 
was uitstekend'. Eenvoudig was hij overal wordt gevraagd om te jureren, ziet hij producten van 
inderdaad het juiste woord, maar vele hengsten en mede op basis van die kennis, wordt besloten 
de ontvangst was buitengewoon welke hengsten worden gebruikt in het fokprogramma. 
hartelijk. Podladski ligt vlak De oorspronkelijke genenpoel van de Poolse Arabieren is 
tegen de grens met Wit-Rusland, bijzonder klein, doordat ze in de geschiedenis diverse malen 
en bij een enorm groot vrijwel al hun fokmerries zijn kwijtgeraakt. Out-cross is 
natuurgebied. Er komen dus daarom volgens de heer Trela een must.
niet alleen liefhebbers van Een van de Australische reisgenoten had een dvd met de 
Arabische Volbloeds, maar geschiedenis van de Poolse fokkerij meegenomen en die 
bezoekers die bijvoorbeeld de hadden we op de eerste avond al bekeken. Als je ziet wat de 
vele ooievaars willen zien die in stoeterij heeft doorstaan in meerdere oorlogen, krijg je des te 
dit natuurgebied broeden. Voor meer respect voor de grote paardenkennis die tot het huidige 
het avondeten (inderdaad heel kwaliteitsniveau heeft geleid.
lekker), wandelden we rond op Vroeger werden echt alle paarden op de renbaan getest, dat 
het terrein. We waren niet de wordt nu om financiële redenen beperkt. Mede om die reden 
enigen. De stoeterij ligt in het heeft Podlaski enkele jaren geleden een eigen trainingsbaan 
natuurgebied en is openbaar aangelegd, en Daria Gutowska, een jonge trainster die het vak 
toegankelijk voor iedereen. We kwamen letterlijk busladingen heeft geleerd bij Dorota Kaluba, is verantwoordelijk voor de 
met kinderen tegen, waarbij wel gezegd moet worden dat de training van de renpaarden. Niet zonder succes, want zij heeft 
stallen niet toegankelijk waren. ook al een Derby-overwinning op haar naam staan. De training 

geeft veel aanvullende informatie over de karakters van de 
Bij vertrek uit Warschau eerder op de dag waren we paarden. De nakomelingen van sommige hengsten willen niet 
onnoemelijk veel militaire politieauto's tegen gekomen, zo hard werken, sommige laten het zelfs afweten, maar er zijn 
en 's avonds werd duidelijk waarom: Rusland speelde tegen ook paarden die zich altijd volledig geven. Ook nakomelingen 
Polen, en dat is net zo heftig als Duitsland – Nederland. uit de Al Shaqab-showlijnen worden hier getraind voor de 
De Russen hadden aangekondigd door Warschau naar het renbaan. En ze doen het met plezier en ook niet slecht. Vaak 
stadion te marcheren, vandaar de vele militairen in de stad. worden jonge hengsten eerst geshowd, en gaan ze vervolgens 

in training. “Het is als militaire dienst,” aldus de heer Trela. Wij werden uitgenodigd om in de huiskamer bij onze 
“Het is goed voor alle jongens, ze leren discipline, in dienst gastvrouw te komen kijken, een aparte gewaarwording. 
worden het mannen. Hetzelfde geldt voor hengsten.”De wodka vloeide rijkelijk, bij iedere goede actie van Polen 

moest er worden getoast, bij iedere goede actie van Rusland Zeer tot zijn spijt is het door het financiële plaatje niet meer 
moest het verdriet worden verdronken. Als ik me goed mogelijk om alle paarden op de renbaan uit te brengen, maar 
herinner, was de eindstand niet in het voordeel van de Polen. die paarden waarmee men verder wil in de stoeterij, worden 
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vormen één van de grote 
trekpleisters van het 
natuurgebied.

De paarden die in training staan op de renbaan van 
Warschau (ongeveer 350 Engelse Volbloeds, 120 Arabische 
Volbloeds), moeten vanaf het stallenterrein door verschil-
lende tunnels om op de baan te komen. Deze foto is 
genomen vanaf een loopbrug die de hoofdtribune met 
de eigenarentribune verbindt. Een behoorlijke hoogte.

Binnen in het hoofdgebouw hangen 
vele foto's die getuigen van de 
gloriedagen van de rensport.
Er werd niet alleen met paarden 
gekoerst…
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stamina te testen, getuige dit meer dan levensgrote beeld op 
de stoeterij PodladskiV
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Mythos

meer van de lijst van de 
heer Trela. Goede raad was 
duur, we zaten midden op 
het Poolse platteland, en in 
geen velden of wegen 
iemand te bekennen. 
Bovendien, als we al 
iemand konden vinden, 
waren de communicatie-
middelen beperkt; onze 
kennis van het Pools was 
nihil, de kennis van 
het Engels bij verreweg de 
meeste Polen dito. Bij een 
benzinestation uiteindelijk een 
plattegrond gekocht, waarmee we 

altijd op de renbaan getest op hardheid en karakter, aldus constateerden dat er niet één maar vijf 
de directeur. Waarbij gezegd moet worden dat ze niet per se plaatsen met de 
hoeven te winnen, om geschikt te worden bevonden. Men kan naam Michalow waren, en wij waren 
de training en het rennen het beste vergelijken met het traject niet op weg naar de goede! Dit 
dat bijvoorbeeld de KWPN-hengsten moeten doorlopen. betekende 350 extra kilometers, over 
Gezondheid, werkwilligheid, uithoudingsvermogen, karakter, bepaald geen nieuwe, moderne snelwegen. Integendeel, in dit 
dat zijn de kenmerken die worden beoordeeld door middel van deel van het land zijn paard en wagen als vervoersmiddel nog 
training en inzet in de rensport. niet uit de mode.

De oorspronkelijke aankomsttijd bij Michalow was gepland 
Overigens is de stoeterij niet alleen vermaard om de Arabische rond 10 uur, dit werd uiteindelijk 2 uur. Ze zaten met smart 
Volbloeds, maar ook om de Anglo-Arabieren. Een van hun op ons te wachten met een warme lunch! 
fokproducten heeft nog gesprongen tijdens de Olympische Na een prima maaltijd op naar de paarden. Michalow heeft 
Spelen. Weliswaar lang geleden, in 1960, maar toch. eveneens zo'n 400 paarden staan, behalve de dekhengsten en 
Naast de kleine 400 paarden staan er ongeveer hetzelfde aantal paarden die geshowd worden, alleen maar jonge merries en 
melkkoeien. Die zorgen voor regelmatige inkomsten, want de merries met veulens. Alle jonge hengsten staan elders. De ene 
melk wordt iedere veertien dagen afgerekend. Toch is het totale merrie nog mooier dan de ander. Je weet op het laatst niet meer 

aantal werknemers waar je moet kijken, ze zijn allemaal even fraai. Wij hadden de 
gering, zo'n 35 man in indruk dat de paarden in Michalow misschien nog wel mooier 
totaal heeft de zorg waren dan in Podladski, maar er vindt ook regelmatig 
voor paarden en uitwisseling plaats, naar wij begrepen.We mochten overal 
koeien. Podlaski kijken, en overal foto's nemen. 
schijnt ook over een 
bijzonder aantal Nadat wij alle paarden en stallen hadden bekeken, had men 
rijtuigen te beschikken, een speciale verrassing in petto. Een select groepje paarden 
die in een museum te werd in de bijzonder royale binnenmanege aan de hand 
bewonderen zijn. geshowd. De oude heer Ararat mocht los, en maakte daar 
Althans, dat werd ons snuivend dankbaar gebruik van. Mijn camera is niet heel 
door mensen uit bijzonder, dus helaas, ik heb er geen mooie plaatjes van.
Nieuw-Zeeland 
verteld, die om die Ook Michalow fokt niet alleen Arabische Volbloeds. Hier heeft reden de stoeterij 

men als tweede tak 'stippelpaarden'. Een oud Pools ras, als ik aandeden. Helaas, ons reisschema liet niet toe dat we dit 
het goed heb onthouden. Niet ieder veulen krijgt de konden 'meenemen', in onze bezichtiging.
gestippelde aftekening mee, maar dit jaar hadden ze veel 
veulens met de gewilde kleur. De paarden worden voornamelijk 

De volgende ochtend vertrokken we om 5 uur richting voor de wagen gebruikt, en men heeft ook een span hengsten 
Michalow. De heer Trela had ons een routebeschrijving waarmee men op alle paardenshows reclame maakt voor de 
meegegeven, van grote plaats tot grote plaats, en uiteraard werd stoeterij.
de GPS in de huurauto ingeschakeld. We zouden rond In de zeer rijk gevulde prijzenkamers (niet eens prijzenkasten, koffietijd op de plaats van bestem-ming moeten zijn. Helaas maar prijzenkamers) stonden overigens ook prijzen voor ging het mis. Op enig moment herkenden we geen namen 

Op onze vraag of men dat in Wroclaw ook deed om extra 
inkomen te genereren, vertelde de racing manager dat de paus 
in het verleden een mis had opgedragen op de renbaan. Door 
de ongelooflijk grote hoeveelheid mensen was de grasmat 
hierna zo slecht, dat gras jaren nodig had om volledig te 
herstellen. Niemand die vooraf over deze gevolgen had 
nagedacht, en subsidie voor herstel was er niet bij.

koeien. Ook hier zijn een 
Uiteraard kregen we een rondleiding door de stallen, die er kleine 500 koeien 
allemaal netjes uitzagen. Wel kun je zien dat het de laatste jaren aanwezig, die zorgen voor 
heeft ontbroken aan middelen voor onderhoud. Er stonden regelmatige inkomsten.
paarden van Podladski en Michalow, maar ook van stoeterij 
Bialka. Bialka levert volgens onze gids de beste renpaarden aan. Na de privéshow werd het 
Interessant gegeven trouwens hoe men uit dezelfde bloedlijnen helaas ook tijd om 
die op de andere stoeterijen worden gebruikt, een heel ander afscheid te nemen. Er was 
type paard weet te fokken. Alle grooms, die overigens geen even onduidelijkheid of er 
woord Engels spraken, waren trots en wilden graag 'hun' iets van een hotel was geregeld, en dat bleek nog niet het geval. 
paarden laten zien. De racing manager kende overigens vrijwel Er werd contact gezocht met Barbara Mazur, die ons adviseerde 
alle paarden bij naam, maar naar eigen zeggen was dat ook om alsnog door te rijden naar Wroclaw, zodat we ook daar nog 
omdat hij op zondag als speaker verslag deed van de koersen.in de ochtenduren de renbaan konden bezoeken terwijl er werd 

getraind. Vanuit Wroclaw was het vervolgens niet meer zo ver 
Twee stoeterijen en twee renbanen in amper vier dagen. naar Berlijn, alwaar de Australische vrienden rond 3 uur 
Dankzij de GPS ook nog het nodige van het Poolse platteland moesten inchecken.Al met al bleek het nog wel een eindje 
gezien. Opvallend trouwens dat je helemaal nergens dieren rijden, net voor middernacht kwamen wij aan in het hotel in 
buiten ziet staan. Geen koeien, schapen of paarden in het land. Wroclaw, op wandelafstand van de 
Ook nergens hekwerken. Zo af en toe zagen we een koe aan een renbaan gelegen. We hadden geen 
touw staan. Een heel andere wereld dan het Nederlandse moeite om in slaap te komen!
polderlandschap. Maar ook de Australiërs verbaasden zich over 
de afwezigheid van vee in het verder toch agrarisch ogende De volgende dag meldden we ons 
landschap.om 8 uur op het kantoor van de 

racing manager van Wroclaw. 
Het was alsof een twee keer zo lang waren weggeweest. Jammer Vrijdag, een drukke dag, want 
dat we door tijdgebrek niet in de gelegenheid waren om ook administratief moet alles in 
wat van de steden te zien. Polen heeft een rijke historie met gereedheid worden gebracht voor 
schitterende steden. Communicatie is overigens niet altijd de koersen van zondag, toch nam 
gemakkelijk; zelfs in de hotels en restaurants was de hij alle tijd om ons rond te leiden. 
buitenlandse talenkennis niet bijzonder en ook is men nog niet Ook de renbaan van Wroclaw ligt 
echt ingesteld op service en klantvriendelijkheid. in een nationaal park, van zo'n 150 
Alle paardenmensen die we hebben ontmoet zijn daarentegen ha. Het is vrij toegankelijk, en dat 
allemaal even hartelijk, enthousiast, en spreken hun talen.resulteert in een uitgesleten spoor 

op de renbaan zelf, waar joggers iedere ochtend hun rondje 
Een kennismaking in levenden lijve met stoeterijen en paarden rennen. Onze gastheer vertelde dat het regelmatig gebeurt dat 
waar ik al veel over had gelezen en gehoord. Ik hoop dat ik nog er, op het moment dat de paarden in de startboxen klaar staan 
eens de kans krijg om er wat langer naar toe te gaan. En ik kan voor de start, mountainbikers of joggers van de baan afgestuurd 
het iedereen aanbevelen; op de stoeterijen is men van harte moeten worden. Het is een wonder dat er nog geen ongelukken 
welkom, en het Poolse land is nog niet bedorven door zijn gebeurd. Ook hier wordt er uiteraard niet alleen met 
massatoerisme.Arabische Volbloeds gekoerst, maar vormen de Engelse 

Volbloeds de meerderheid. En er worden ook steeple-rennen en 
hurdle-rennen (rennen over vaste hindernissen en hagen) 
georganiseerd. Er is veel uitwisseling met landen als Tsjechië, en 
Slowakije. Over en weer reizen trainers met hun paarden om 
aan internationale rennen deel te nemen.
De renbaan Partinyce biedt overigens ook accommodatie aan 
dressuur, spring- en westernruiters. Er zijn twee enorme 
binnenmaneges, twee springpistes, en uiteraard naast de 
grasbaan ook een trainingsbaan. Het is dus een allround 
hippisch centrum. De directeur van de renbaan in Warschau 
had ons verteld dat er op de renbaan jaren geleden een concert 
van de Rolling Stones had plaatsgevonden, wat een – voor die 
tijd – enorm geldbedrag had opgeleverd aan inkomsten voor de 
baan. (Waarbij één van de bandleden 's morgens in de stallen te 
vinden was…)

De oude hengst Ararat geniet van 
zijn pensioen

De gevlekte paarden 
staan gewoon tussen de 
Arabieren, en waarom 
ook niet. Tijdens het 
voeren worden alle 
merries vastgezet onder 
hun eigen naamplaat.

De wereldberoemde 
Pianissima vindt het 
wel prima om met de 
bezoekers uit Australie
 en Zweden op de foto 
te gaan

Asmar, Piaff x Pesal. Gefokt in Bialka. Volgens de Directeur 
van de renbaan in Wroclaw een van de grote kanshebbers voor 
de Poolse Derby.

De merries met veulens staan in grote ruime loopstallen

Prijzenkamers... 
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meer van de lijst van de 
heer Trela. Goede raad was 
duur, we zaten midden op 
het Poolse platteland, en in 
geen velden of wegen 
iemand te bekennen. 
Bovendien, als we al 
iemand konden vinden, 
waren de communicatie-
middelen beperkt; onze 
kennis van het Pools was 
nihil, de kennis van 
het Engels bij verreweg de 
meeste Polen dito. Bij een 
benzinestation uiteindelijk een 
plattegrond gekocht, waarmee we 
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melk wordt iedere veertien dagen afgerekend. Toch is het totale merrie nog mooier dan de ander. Je weet op het laatst niet meer 

aantal werknemers waar je moet kijken, ze zijn allemaal even fraai. Wij hadden de 
gering, zo'n 35 man in indruk dat de paarden in Michalow misschien nog wel mooier 
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koeien. Podlaski kijken, en overal foto's nemen. 
schijnt ook over een 
bijzonder aantal Nadat wij alle paarden en stallen hadden bekeken, had men 
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men als tweede tak 'stippelpaarden'. Een oud Pools ras, als ik aandeden. Helaas, ons reisschema liet niet toe dat we dit 
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meegegeven, van grote plaats tot grote plaats, en uiteraard werd stoeterij.
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ENDURANCE ARABIEREN
NL, 2E DEEL 2012

JUBILEUMKEURING EASP

Door: Esther Groen Helaas in Nederland wel een paar afgelaste wedstrijden waardoor 
het toch even stil viel. Als 1e op de Nederlandse  kalender vonden 
we de wedstrijd in Renkum op 16 en 17 juni, de Zuid Veluwe rit Rectificatie: per abuis is een verkeerde afstamming van Fadilah R 
had vanwege de uitgevallen wedstrijden een extra dag voor de in het vorige overzicht gekomen. Uiteraard is de vader van Fadilah 
klasse 1 toegevoegd. Op de zaterdag werd dankbaar gebruik Malik AA en haar moeder is Nazalla (v.Azal S)
gemaakt van deze extra rit en beste Arabisch Volbloed was te 
vinden op de 2e plaats: Samir van Eline Burgers had de volle Op 2 juni kwamen er weer een aantal Nederlanders met Arabische 
30 punten met bijna 13 km/uur. Op de 4e plaats kwam Candor Volbloeden aan de internationale start in Luhmühlen (Duitsland).  
met Jade van Dolderen. Bianca Jansen en BB Sheqell hadden een Op de 160 km reed Jannet van Wijk met Ainhoa Rayon d'Or de 
mooie 8e plaats in het klassement.wedstrijd netjes uit ondanks zijzelf ziek was, de combinatie werd 

13e met 14,6 km. Djilan Boelen nam extra tijd in de 2e vetgate 
Op de zondag werden ook de langere afstanden verreden. en reed de wedstrijd daardoor uit, zij het in een langzamer tempo. 
Uiteraard ook weer de klasse 1: Beste Arabische Volbloed deze Zij werden 13e met 11,4 km/uur. Dat de wedstrijd zwaar was 
dag was Edessa van Els Maane, zij hadden de volle 30 punten bleek wel uit het uitvalspercentage: van de 38 starts kwamen 
en reden 12,6 km/uur. Hjordis Penning werd met haar Pjotr D uiteindelijk maar 13 deelnemers aan de finish (er waren 6 
netjes 4e met een snelheid van 12,1 km/uur. Tineke Kamerling Nederlanders gestart).
en Bess Faith werden 7e met 11,7 km/uur en de volle 30 punten. 
De klasse 2 had een Volbloed Arabier op de 2e plaats: Gabrielle de 
Koning en Pash Gitano reden 16 km/uur, Anouk Spoelstra en 
Rakesh reden 1 km/uur langzamer en werden 4e. Marly van 
Ditzhuizen en haar eigen fokproduct Eenhoorn's Djelke werden 
9e.
De klasse 3 had een mooi deelnemersveld en ook hier een 
Volbloed Arabier op de 2e plaats. Met een eindsprint voor de 1e 
plaatst werden Chris Standaert en Sharifa Qameli SF 2e en in 
diezelfde eindsprint komen Yannick Rademakers en Agar's 
Shugran 3e. Op de 6e plaats komt Jannet van Wijk met Venuskha 
Khan.

Op 30 juni kwam een groot veld met Nederlandse deelnemers 
Op 10 juni reed Marijke Visser met aan de start in Nörten-Hardenberg in de Hartz in Duitsland. 
Eomer (v.Werter) een zeer mooie Een mooi teken dat de Nederlandse endurance hard aan het 
120 km Young rider wedstrijd in groeien is, want een heel aantal deelnemers deed voor het eerst 
Corlay. Er waren meerdere een nieuwe afstand. De weersomstandigheden waren zwaar: 
afstanden uitgeschreven over warm en vochtig weer en dat was ook de voornaamste reden van 
verschillende dagen en Marijke het grote uitvalspercentage. Op de 120 km won Yara de Boer met 
mocht Eomer wederom rijden. Sumaya G na een spannende eindsprint met een uiteindelijke 
Dit paard is haar via de bondscoach snelheid van 14 km/uur. Op de 4e plek vinden we Helen de Vries 
ter beschikking gesteld en de met Trinity met 12,76 km/uur. 8e werd Davyenne Theunissen 
combinatie werkt zeer goed. met Hinde, zij reden 11,76 km/uur. 
Overigens rijdt Marijke op veel 
verschillende paarden en met 

Op 22 juli Etten-Leur werd op korte termijn de mendurance allemaal presteert zij goed. 
wedstrijd uitgebreid met klasse 1 en 2 endurance. Dit werd door Fijn om zo'n Young Rider talent 
een aantal mensen aangegrepen om toch nog een wedstrijd te om in Nederland te hebben!
rijden. Het was geen makkelijke wedstrijd, zeker niet voor jonge 

Sinds de erkenning is het aantal paarden relatief toegenomen en taxeren, basculeren en de landing. Praktisch alle deelnemende 
zijn het vooral de Arabo-Friesians die gebruik maken van de paarden toonden een goede techniek en de onderlinge verschillen 
fokkerijmogelijkheden die het EASP binnen het kader van haar waren marginaal. Voor meer informatie over de uitslagen van de 
doelstellingen biedt. keuring, verwijzen wij naar www.easpstamboek.nl
Zonder uitzondering waren de aangeboden Arabo-Friesianveulens 
een verbetering op de moeder die vooral in de lichthellende 
croupe en de gedragen bewegingen met een groot zweefmoment 
tot uitdrukking kwamen. Qua model, type en de gebalanceerde 
bewegingen die het EASP zich bij de Arabo-Friesians ten doel 
stelt, kwamen er enkele jonge dieren ter keuring die aansloten op 
het ideaal model. Niet onvermeld mag blijven dat de 
gepresenteerde Arabo-Friesians allemaal een buitengewoon goed 
karakter toonden en ook dat criterium is voor een sportpaard 
essentieel en vormt derhalve een onderdeel van het fokdoel. 

Naast de Arabo-Friesians werden er ook ERS (Europees Rijpaard 
met Shagya, Arabisch, Engels Volbloed) Sportpaarden en D/E-
pony's ter keuring aangeboden. Om meer aan de doelstelling van 
het 'allround' te beantwoorden, heeft het EASP dit jaar het 
vrijspringen aan het programma toegevoegd. Aangezien de 
deelname vrij groot is, zal deze rubriek ongetwijfeld een vaste 
plaats in het programma verkrijgen. Bij het vrijspringen worden 
de paarden op de volgende onderdelen beoordeeld: techniek, 

paarden, want er was veel te zien onderweg. Er kwamen bijzonder bezet door Arabische Volbloeden! 1e werd Davyenne Theunissen 
veel Arabische Volbloeden aan de start en dat was ook in de met Hinde, 2e Heidi Witjes met Magnum Opus One en 3e werd 
uitslagen lijst te zien. de Belgische Ingrid Celen met Chatar F.
De klasse 1 werd gewonnen door een Arabisch Volbloed:  
Habib's Bahira met Ed Exalto en ook de nr's 2 en 3 waren In het volgende nummer zullen we de wedstrijden vanaf 
Arabieren: nr 2 was Dahrouck van Jeanette Wilhelm, 3e Ronnie augustus en uitgebreid het WK in Euston Park bespreken. 
de Ponie met Daphne Drenthen. Ook in de klasse 2 was de top 3 

Een kort verslag dit keer, vanwege weinig tijd en weinig wedstrijden, maar een 
volgend verslag zal weer uitgebreider zijn met meer info over afstamming en meer 
foto's. Na het Nederlandse Kampioenschap waar we in het vorige nummer zijn 
geëindigd, gingen de wedstrijden in Nederland en buitenland gewoon weer verder.  
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Marijke Visser met Eomer 

Vivian, veulenkampioen, percentage ox bloed 44,81 % 
van opa's kant: Garwolin ox

Het EASP hield 11 augustus jl. in Steenwijk een keuring ter ere van haar 
10-jarig jubileum. Het doel van dit stamboek is om evenwichtig 
gebouwde allround sportpaarden en pony's te fokken met Shagya, 
Arabisch en/of Engels Volbloed. 

Fanatieke eindstrijd, met op de voorgrond Marijke Visser en Eomer
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Marijke Visser met Eomer 

Vivian, veulenkampioen, percentage ox bloed 44,81 % 
van opa's kant: Garwolin ox

Het EASP hield 11 augustus jl. in Steenwijk een keuring ter ere van haar 
10-jarig jubileum. Het doel van dit stamboek is om evenwichtig 
gebouwde allround sportpaarden en pony's te fokken met Shagya, 
Arabisch en/of Engels Volbloed. 

Fanatieke eindstrijd, met op de voorgrond Marijke Visser en Eomer



Te koop aangeboden:

Te koop gevraagd:

Bosrubber

5 jarige Arabisch Volbloed merrie. 
Bruin. Super bewegen, zeer showy 
en super bloedlijnen: Gomel x 
Zaphra HT (Pyrrus). 
Alleen voor zéér goed tehuis. 
Vraagprijs €5000,-
Tel.: 0318-413274
E-mail: g_kruimer@hotmail.com

Arabier voor endurance, ruin/merrie, klin.+röntgen. 100%, 
4-7jaar,±1.60m, ingereden/braaf/verkeersmak, bij vet. afkeuring 
kosten verkoper, bij goedkeuring kosten koper.
Tel.: 06-28294600, e-mail: d.vantuijn@hetnet.nl

, alle soorten rubber voor uw stal, trailer, vrachtwagen 
etc. Hoofddealer paarden drainage stalmat Tel. 0224-571468, 
www.bosrubber.nl
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alsnog te publiceren, echter dit wordt niet gegarandeerd. Indien de redactie 
van mening is dat een artikel inhoudelijk wijzigingen behoeft, wordt hierover 
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Het volgende AVS Magazine verschijnt 19 december 2012 
(deadline 19 november 2012). Dus lever tijdig de kopij cq 
uw advertentie in! De redactie verzoekt u de tekst aan te 
leveren in Word en als bijlage per e-mail. Foto’s dienen te 
voldoen aan een resolutie van minimaal 300 dpi op ware 
grootte en voorzien te worden van de naam van het 
paard/persoon waarover het artikel gaat. Foto’s waar uitsluitend 
een nummer aanhangt, zullen niet worden gebruikt.
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’Paardenmarktjes’ inclusief foto 
éénmalig in het AVS Magazine 

en voor onbeperkte tijd op 
de AVS Website, 

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

Banner op AVSwebsite linkpagina, 
per kalenderjaar: € 120,-

PAARDENMARKT

Door: Eveline Calis Na afloop kregen alle deelnemers 
Foto’s: Apparitions Photography nog een tasje met een zakje voer, 

speciale kruiden en diverse 
Op zondagmorgen vroeg reed ik met Sagrand in de vrachtauto foldertjes; dit alles werd 
naar de dressuurwedstrijd te Strijensas. Voor mij en de rest van gesponsord door Donkersloot 
de deelnemers een nieuwe locatie, namelijk Dressuur- en Woondecoratie. Mijn dank gaat 
Pensionstal De Cavalier. Na allerlei snelwegen en een echte dan ook uit naar de sponsor en 
toltunnel lag daar midden in het buitengebied de stal. Nicole Fremeijer die deze natte, 

maar toch geslaagde dag mogelijk 
hebben gemaakt.

B pony's: 
1/1: Shannon van den Hoogenband met A.M. Lovely Lady 183 
en 179
B paarden: De locatie bestaat uit mooie ruime boxen met binnenbak, 
1/1: Janetta van den Hoogenband met A.M. Lovely Lady 181 die vroeger als aardappelloods had gediend. Rondom weiland, 
en 181een stapmolen en een 20 x 60 buitenrijbaan. Tevens is de 
2/2: Michelle Vollaard met Shareek HClocatie voorzien van een gezellige kantine. 

Helaas was 8 juli een hele natte zondagmorgen en de buitenbak 
L1 paarden: stond blank. Gelukkig konden en mochten we naar binnen 
1/2: Silke Heemskerk met Romars Rhashyd 178 en 180uitwijken, maar er moest daardoor wel een beetje geïmpro-
2/1: Nicol Harmsen met Eureko HT 175 en 182viseerd worden, hetgeen door medewerking van alle partijen 

prima lukte.  
L2 paarden:De jury mevrouw I. Witte kwam uit de buurt en was bekend 
1/1: Annelieke Stoop met Ysabella F 188 en 188met het Arabisch Volbloed via een lid van ons stamboek die 
2/2: Kelsey den Exter met E.S. Shienna 174 en 175vroeger Egyptische Arabieren fokte. Zij was zeer enthousiast 

over onze ruiters. 
M1 paarden:
1/1: Annelieke Stoop met Amira Lazize 194 en 188
2/2: Karin de Graaf met M.A. Kailash 178 en 187
3/4: Silke Walrave met Panzano Fantasia 170 en 172
4/3: Sharon Buitendijk met Noean 163 en 177

M2 paarden:
1/1: Eveline Calis-De Wit met Sagrand 177 en 182
2/3: Joke van Velzen- Kruis met F.B. Rasputin 176 en 173
3/2: Patricia van Vliet met Nairoby 173 en 180

Z1 pony's:
1/1: Shannon van den Hoogenband met Gipsy 196 en 196

Z2 paarden:
1/1: Kelsey den Exter met Aviv-Shakira 217 en 206
2/2: Sophie Baggerman met E.S. Rajesh 208 en 198
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Shannon van den Hoogenband met Gipsy
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