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steeds grotere mate verstoord, terwijl ze elkaar qua inschrij-
vingen ook steeds meer gaan beconcurreren. In een tijd waarin 
bijna alles minder wordt, is dat geen gewenste situatie. 
Betreffende de BALV hoopt het bestuur dat de voorgestelde 
contributieverhoging van € 10,- per lid is aangenomen, wat een 
gezondere financiële basis voor het AVS oplevert. Gezien het 
teruglopende aantal inschrijvingen, zal het Nationale 
Kampioenschap Show voor 2013 teruggebracht worden van 
twee dagen naar één dag. Daarnaast is er besloten om op beide 
regionale shows en op de nationale show twee Nederlandse 
juryleden in te zetten. Deze winter nog gaan we in gesprek met 
al onze paspoortconsulenten om te kijken of we de tijd die 
tussen de geboorteaangifte en de uiteindelijke ontvangst van 
het paspoort zit, kan worden teruggebracht. 
Graag wil ik u er ook nog op wijzen dat, mocht de 
contributieverhoging op de BALV zijn aangenomen, 
de uiterlijke datum om uw lidmaatschap op te zeggen eenmalig 
is verschoven van 1 december 2012 naar 13 januari 2013.

Verder rest mij om u, namens het complete bestuur, prettige 
feestdagen toe te wensen, een zeer voorspoedig 2013 met 
prachtige veulens en goede sport- en showresultaten.

Gerda Stuive-Verkuil
Secretaris

VAN DE 
BESTUURSTAFEL

INHOUD

Beste leden en lezers van het AVS magazine, deze laatste editie 
van 2012 valt op uw deurmat op het moment dat de BALV 
is geweest. Ook de ECAHO showcommissie vergadering in 
Parijs, voorafgaand aan het WK heeft al plaats gevonden, 
plus natuurlijk het EK in Moorsele (België) en het EK in Parijs. 
Sinterklaas ligt ook al weer achter ons en Kerstmis staat op 
de stoep. 

De BALV had als voornaamste agendapunt de 
contributieverhoging, terwijl op de vergadering van de 
showcommissie het voornaamste aandachtspunt was: hoe grip 
te krijgen op het toenemende aantal NON-ECAHO shows, 
zoals bijvoorbeeld de onder auspiciën van de AHO 
georganiseerde shows en de 'Straigth Egypthian Events'. 
De toch al volle ECAHO showkalender wordt daardoor in 
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Stalinrichtings webshop cavalo.nl helpt u om problemen met 
bevroren drinkwater(leidingen) de komende winter te 
voorkomen. In een nieuwe rubriek Vorstvrije stal op de 
overzichtelijke webshop zijn alle relevante artikelen 
samen gebracht. Naast verwarmde drinkbakken, vindt u er 
rondpompsystemen, verwarmingskabels voor waterleiding en 
lameldeursystemen.Speciale aandacht vragen we voor de Lister 
SB verwarmde drinkbakken. Deze kunststof drinkbakken zijn 
voorzien van een 230V verwarmingselement dat zowel de bak, 
ventiel en de aanvoerleiding (type RBH) vorstvrij houdt. De 
ingebouwde thermostaat slaat aan bij 5C en weer uit bij 15C 
zodat uw dieren ook bij 20 graden vorst over drinkwater 
kunnen beschikken.
Meer info: www.cavalo.nl rubriek Vorstvrije stal

Cavalo Stal en Weidetechniek, Westdijk 21, 4484 NE Kortgene
+31 (0)113 306399, info@cavalo.nl

VORSTVRIJE STAL 
CAVALO.NLCENTRAAL BIJ  
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Door: Marijke Slok Soede de hengsten in de ring die onder deskundig oog van KNHS 
Foto’s: Jan Kan dressuur jury de heer Velthuis en ECAHO jury mevrouw Cary 

(UK) werden beoordeeld. Daarna verschenen de ruinen en 
De juryleden mevrouw K. Zeevenhoven (NL), mevrouw merries in de ring. Het kampioenslint werd uitgereikt aan de 
B. Cary (UK) en de heer J. Bialobok (PL) werden op makkelijk bewegende 5 jarige schimmelhengst M.A. Kailash 
zaterdagochtend om 10 uur in luxe cabrio's de ring ingereden van Kubinec (Balaton x Kosmetica) uit de merrie Lunara 
waarna de voorzitter van het AVS de heer B. Blaak alle (Arben x Djaikha) gereden door eigenaresse Karin de Graaf.  
aanwezigen van harte welkom heette. De hengst werd gefokt door M.C. Jimmink uit St. Pancras.
Als eersten mochten de hengstveulens hun opwachting maken. 

Bij de senior merries werd het een groot feest voor fokker 
The Kossack Stud uit De Beemster toen zowel bij de merries 
4 t/m 8 jaar als bij de merries 9 jaar en ouder de prijzen 
hun kant op gingen. Dromen bleken geen bedrog voor 
de 5 jarige bruine stermerrie ADream of Kossack die 
272 punten kreeg en overduidelijk haar rubriek won. 
Zij is een dochter van de beroemde Amerikaanse hengst 
WH Justice (Magnum Psyche x Vona Sher-Renea) uit 
de ster/elite merrie Abakana Kossack (Balaton x 
Amunitia). De 11 jarige bruine stermerrie Albania liet 
de andere deelneemsters uit haar rubriek ver achter zich 
met 269. Zij is een dochter van de hengst Balaton 
(Menes x Panagia) uit de merrie Artemida (Mukomol x 
Panagia). De Kossack merries kwamen, zagen en 
overwonnen de titels Gold Medal Winner (ADream of 
Kossack), Silver Medal Winner (Albania) en Bronze Medal 
Winner (Pribaltika). De merrie Pribaltika is de moeder van 
het winnende veulen PrimeVal Kossack en komt zelf uit de 
combinatie Balaton x Pantomima (Naftalin x Palomna).  
De Silver en Bronze medal winnaressen zijn overigens gefokt 
door Tersk Stud in Rusland.

De donkere vos PrimeVal Kossack van de hengst Stival (Gazal 
al Shaqab x Paloma de Jamaal) uit de keurmerrie Pribaltika 
(Balaton x Pantomima) gefokt en in eigendom van The 
Kossack Stud uit De Beemster beet de spits af als winnaar met 
de hoogste score van het weekend (275 punten). Terecht won 
deze showbink de titel Gold Medal Winner. Hij zou later op 
de ochtend ook de winnaar van de Hannie Wehkamp Trofee 
worden, die jaarlijks wordt toegekend aan het beste veulen 
van de jaargang. 
Aansluitend betraden de merrieveulens de ring. Met slechts 
1 punt verschil op de nummer 2 won het merrieveulen 
Forelock's Vantastica met 269 punten. Deze bruine merrie uit 
vader Psytadel (Padrons Psyche x Bint Bey Shah) en stermoeder 
Valeta 'F' (Almonito x Veronia) is gefokt en in eigendom van 
Forelock's Arabians uit Nieuwkoop.
Voor de klassieke zadelrubriek verschenen rond het middaguur 

Raville 'P' (Durango x Rigona) maakte zijn fokker en eigenaar 
J.C. van Duyvenbode uit Zwinderen een blij man. 
De nummers één en twee van de junior hengsten kwamen 
allen nog een keertje terug in de ring voor het kampioenschap. 
Jaarling JaJa Kurplukan won de Golden Medal. Silver ging naar 
Eroyal 'T gefokt door L. Schutrups uit Schoonoord en in 
eigendom van A., M. en J. van Duyvenbode uit Zwinderen.  
Deze zweetvos is een zoon van de ster/keur hengst AV Montoya 
(WH Justice x Metelica) uit de bijzonder goede merrie Rigona 
(Abakan x Ragonka). Haar palmares bestaan uit een prestatie 
predikaat voor dressuur, een ster predikaat voor exterieur én 
een elite predikaat op nakomelingen. De Bronze Medal Winner 
werd Daya Al Din.
De Spaans gefokte schimmelmerrie V.D. Farilla van fokker 
V. Keersmaekers uit België en eigenaresse S. Zonneveld-Fischer 
uit Schiedam liet een uitmuntende draf zien in de vrije 
bewegingsrubriek 'Liberty' waarmee zij won. Zij is gefokt uit Zondagochtend namen de bezoekers in grote getalen plaats op 
de combinatie Mel Rintin (Jalisco x Orla II) x Mel Orilla de tribunes van de binnenhal toen om 10 uur de tweede dag 
(Pintor x Mel Hazana). van de show van start ging. De 1 jaar oude merries waren het 

eerst aan de beurt, waarbij de bruine jaarlingmerrie Forelock's 
Onder het zadel, maar dit keer in Western outfit, plaatsten Yoly van fokker en eigenaar H.A.M. Kuijf-v/d Zwet uit 
DAWRA (Dutch Arabian Western Riding Association) jury de Nieuwkoop met de eerste prijs aan de wandel ging. Zij kreeg 
heer P. Wittermans en de ECAHO jury K. Zeevenhoven (NL) maarliefst 272 punten van de jury met gemiddeld 19,33 

(van max 20) punten voor Arabisch type. Zij is een 
dochter van de hengst Kais (Pakistan x Proba) uit 
de merrie Yody 'F' (Kubinec x Yosshima). 
Bij de 2 jarige merries ging de volle zuster van de 
eerdere winnares bij de seniormerries A Lady of 
Kossack van de hengst WH Justice uit de merrie 
Abakana Kossack er met de eerste prijs vandoor. 
Ook weer gefokt en in eigendom van 
The Kossack Stud uit De Beemster. In het 
kampioenschap junior merries werd Gold 
Medal Winner Forelock's Yoly, Silver Medal 
Winner A Lady of Kossack en Bronze Medal 
Winner ZK Mazjuna van Kunar 'T' uit 
ZK Marazja (Marcipan x A.F. Zjaba) gefokt 
en in eigendom van mevrouw E. Loots.
Slechts 2 inschrijvingen bij de ruinen. 
De Gold Medal Winner was Cadanz Badir 
van fokker en eigenaar M.L. Strijbos-Puts uit 
Linne. De schimmelruin geboren in 2007 is 
een zoon van Gilly J (Ekstern x Georgia) uit 
Bess-Chandira (Kulak x Labanon Abaone). 
Bij de 1 jarige hengsten werd de schimmel de houder van 4 prestatie predikaten in de westernsport 
JaJa Kurplukan van vader Kunar 'T' (Nadir I x Kupona) uit Penthor unaniem op de eerste plaats. De amazone Angela van 
moeder Draplukanka (Plumbum x Drakanka) rubriekswinnaar Duyvenbode mocht na het uitreiken van de prijs de ring niet 
met 270 punten. De veelbelovende hengst is gefokt en in verlaten. Tot haar grote verrassing werd Penthor tevens 
eigendom van de heer J. Kan uit Kerkdriel. uitgeroepen tot winnaar van de WAHO (World Arabian Horse 
Bij de hengsten van 2 jaar was er slechts 1 deelnemer, te weten Organization) Plaquette waarvoor de ruin genomineerd was. 
Daya Al Din. Zijn kersverse nieuwe eigenaren combinatie Deze prestigieuze plaquette wordt jaarlijks uitgereikt aan een in 
B. Haring en M. van Hees uit Maassluis stonden met zeer veel Nederland geboren Arabisch volbloed die zowel op sportgebied 
trots in de ring nadat de hengst 266 punten kreeg van de jury. als in de showring uitmuntend heeft gepresteerd. Penthor is in 
De bruine hengst is gefokt door mevrouw D. Biesenbeek uit 1994 geboren bij zijn fokker A. Kuijf in Nieuwkoop. Als jong 
Uitgeest uit haar hengst KAS Valdes (Psytadel x Vypiska) en paard kwam hij bij de familie Van Duyvenbode en Angela 
haar merrie A.F. Antha (Anthal x Khorama). Hij zal in de bracht hem uit in de westernsport. De eigenaresse en amazone 
toekomst worden ingezet voor de endurancesport. van de Abakan (Balaton x Amunitia) zoon uit moeder Pengona 
De hengst Erogant nam bij de 3 jarige hengsten nipt de leiding. (Pentagon x Regona) nam deze eervolle prijs geëmotioneerd in 
Deze schimmelzoon van WH Justice uit de ster/keur merrie ontvangst.

Dit jaar koos het bestuur er voor om de 'National Championship Show' te houden op 
de mooie locatie van Manege de Hooge Weg in Raalte. De organisatie was in handen 
van de familie Groeneveld en alle medewerkers, deelnemers en sponsoren hebben zich 
enorm ingezet om deze 2-daagse show tot een geweldig succes te maken. 

NATIONAL CHAMPIONSHIP 
2012 SHOW 

PrimeVal Kossack

Fam. Den Hartog van The Kossack Stud met hun winnaressen 
ADream of Kossack, Albania en Pribaltika

JaJa Kurplukan

Forelock's Yoly
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NATIONAL CHAMPIONSHIP 
2012 SHOW 

PrimeVal Kossack

Fam. Den Hartog van The Kossack Stud met hun winnaressen 
ADream of Kossack, Albania en Pribaltika

JaJa Kurplukan

Forelock's Yoly
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Bij de hengsten 4 jaar en ouder bracht 
de preferente M.M. Sultan het tot een 
totaalscore van 271. Hiermee behaalde 
de zoon van Kubay Khan (Kubinec x 
Volnaia) uit elite merrie Alaska QQ 
(Vatican x Antarctika) de Gold Medal. 
De dekhengst werd 11 jaar geleden 
geboren bij zijn fokker M. Huisman in 
Ermelo maar is al sinds jaar en dag in 
eigendom van Arabian Fantasie uit 
Rijssen. De Silver Medal Winner was 
de 4 jarige B.B. Escondhio een zoon 
van Amalfi (Padrons Psyche x RD Bey 
Shampagne) uit de preferentie merrie 
FA Jada (Padrons Psyche x Hafati 
Atlanta). Hij werd gefokt door 
mevrouw E. Bakker-Berendsen uit 
Wesepe en is  in eigendom van 
F&M Arabians uit Fijnaart. 
KAS Valdes won net als zijn 2 jarige 
zoon de Bronze Medal. Hij is gefokt 
door A.M. Kuijf uit Kamerik en in 

Waarland en in eigendom van mevrouw S. Oliekan uit eigendom van D. Biesenbeek uit 
Coevorden.  De merrie moest het afleggen tegen de dekhengst Uitgeest. Zijn vader is de hengst Psytadel (Padrons Psyche x 
M.M. Sultan. Bint Bey Shah) en zijn moeder is de Russisch gefokte merrie 

Vypiska (Piligrim x Vizantia).
Ook kwam het best gefokte Nederlandse paard van de zaterdag  
ADream of Kossack nog even terug in de ring met haar 15 Als afsluiter van de show volgde de uitreiking van de beste 
jarige voorbrengster Tara Den Hartog. De winnares van de beweger. Op zondag was dit M.M. Sultan van Arabian 
zondag Forelock's Yody moest in ADream of Kossack haar Fantasie. Hij het moest opnemen tegen de beste beweger van 
meerdere zien. Vanzelfsprekend nam de familie Den Hartog de zaterdag Sagira K.S.I. een 5 jarige vosmerrie van de hengst 
uit De Beemster met zeer veel trots deze prijs in ontvangst. G. Basgier (Giermek x Baskalyka) uit de merrie Shennah BLA 
Een van hun vele overwinningen van dit weekend.(Renoir MBI x Suraha K.S.I.) gefokt door K. Bruinink uit 

In zo'n geval is het moeilijk bescheiden te blijven. Ik ben trots, echt trots op mijn grote 
vriend!  Je weet van het bestaan van de prijs en natuurlijk is het een stoute droom, maar dat 
die droom dan ook nog uitkomt dat is waanzinnig!

PENTHOR WAHO TROPHYWINNAAR 
DE KERS OP DE SPREEKWOORDELIJKE TAART!

M
Door: Angela van Duyvenbode
Foto: Jan Kan

Met een smoes was ik door Monica naar Raalte gelokt om mee te 
doen met de western rijrubriek. En na het rijden van deze rubriek 
werd mij al snel duidelijk waarom… Door de omroepinstallatie 
hoorde ik de vertrouwde stem van Adri: ” Angela kunnen jij en 
Penthor even in de bak blijven”? Nou ik kan je wel vertellen dat 
Penthor het daar helemaal niet mee eens was! Alle paarden gingen 
uit de bak en Penthor moest in z'n eentje daar achter blijven. 
Kuddedier op en top, dat hij in de schijnwerpers stond omdat er 
op dat moment een verhaal over hem verteld werd daar had hij 
natuurlijk geen enkel benul van, maar ik wel. Toen ik Bé Blaak 

M.M. Sultan

1x 20 voor type, laat hij zien dat schoonheid en prestatie heel goed (voorzitter AVS) en m'n moeder met een mooie plakaat de ring in 
samen gaan.zag komen kreeg ik een klein vermoeden. Bé gaf me een officiële 

hand en begon met de bijzondere woorden: “Ik mag je namens 
Penthor en ik gaan al jaren samen op wedstrijden, heerlijk vind ik het bestuur feliciteren. Het bestuur is van mening dat Penthor de 
het om met hem op pad te zijn. Meestal is m'n moeder mee en WAHO trofee verdiend heeft om al zijn prestaties! Het is een 
soms ga ik met een van m'n zussen, maar er zijn ook kleine paard die in de sport zijn sporen heeft verdiend en dan ook nog op 
wedstrijden dat ik gewoon alleen met hem op pad ga. Heerlijk een schoonheid de nodige punten heeft behaald. Een ware 
paard uit duizenden. Hij gaat  zelf de trailer wel op of af en als ik te vertegenwoordiger van ons ras. Je mag trots zijn, jullie hebben 
lui ben om het zeiltje omhoog te doen dan bukt ie toch hem dik verdiend proficiat”. Halverwege Bé zijn verhaal kon ik 
gewoon…. Een smal looppaadje tussen de auto's door zodat je het natuurlijk niet meer droog houden en moest een traantje 
niet heel ver hoeft om te lopen,  en dan zeker weten dat hij wegpinken. En ik niet alleen, m'n moeder (en trouwe groom) 
uitkijkt, ik kan gewoon altijd op hem vertrouwen. Als ik op een moest ook een traantje laten. Nog in een roes werden er met m'n 
wedstrijd naar de wc moet kan ik aan iedereen vragen of ze hem moeder, vader en zussen erbij foto's gemaakt en natuurlijk een 
vast willen houden, en als ik dan terug kom heeft hij al vrienden ereronde gereden. Tijdens de ereronde kwamen er zoveel 
gemaakt en harten gestolen.felicitaties al vanuit het publiek, echt overweldigend en 

hartverwarmend! En twee van de lachende gezichten zal ik niet 
snel vergeten, de gezichten van meneer en mevrouw Kuijf met een In september zijn we tijdens het Horse Event na de demo nog 
dikke duim omhoog! Trots op hun fokproduct. even spontaan door het Penny bos gegaan. Een plek met 

luchtkussens, standjes en vooral heel veel kleine kinderen! Da's 
een geweldige plek voor een schimmel arabier met een Penthor en ik komen al aardig wat jaren All-round in de 
westernzadel op, die krijgt dan namelijk alle aandacht van de westernsport uit en over het algemeen doen we dit niet 
wereld en óf hij daar hartjes heeft veroverd. En wat kwam de onverdienstelijk. Tot nu toe is Penthor de enige Arabische 
opmerking “maar Arabieren zijn toch wild”  vaak voorbij, terwijl Volbloed in Nederland die 3 sportpredikaten, en daarmee ook het 
Penthor dan op rust om een snoepje stond te bedelen. Dat All-round sportpredikaat, op zijn naam heeft staan. 
vooroordeel werd ook direct de kop in gedrukt. Kortom een We hebben al vele succesvolle resultaten behaald, zowel op 
ambassadeur in hart en nieren, al kan het natuurlijk ook een “standaard” wedstrijden alsook op Nederlandse en Europese 
ontzettende clown zijn! Maar dat mag want dat is namelijk de kampioenschappen. 
schoonheid van “ons” Arabische ras!  Hoe dan ook ik ben trots op In 2005 hebben we bij een groot open (open wil zeggen dat alle 
“mijn Penthor” met het behalen van de WAHO trofee!rassen hieraan mee doen)  deelnemersveld al een zilveren en 
Ik wil hierbij ook graag mijn trouwe supporters en “supergroom” bronzen medaille gehaald, maar het “hoogtepunt” was in 2006 
Mama Lies bedanken. En ook de twee trainers van wie we verweg namelijk de gouden medaille! Deze werd gehaald op de 
het meeste hebben geleerd: Chris Knol en Paulette Zorn bedankt!Nederlandse kampioenschappen tijdens ons lievelings onderdeel 
(red.: op de AVS Website zijn de door alle jaren heen behaalde prestaties van Penthor te trail ook bij een open deelnemersveld van 28 deelnemers, gevolgd 
vinden!) door een All-round championship (combinatie met de meeste 

punten over alle onderdelen 
gezien) bij de open rassen, een 
hele prestatie waar ik echt trots op 
ben!!!  

In z'n jonge jaren werd Penthor als 
5 jarige al eens 1ste  in de rubriek 
ruinen tijdens de regionale 
keuring in Exloo. Vorig jaar 
bewees Penthor zichzelf op 17 
jarige leeftijd door glansrijk zijn 
rubriek op de regionale keuring in 
Raalte te winnen (met 10 punten 
verschil). En als klap op de 
vuurpijl werd hij Kampioen 
ruinen op de Nationale 
Championschip in Ermelo, 
waarmee hij bewees niet alleen uit 
te blinken in de sport, maar ook 
zeker in de showring aanwezig 
mag zijn. En dat ook nog met een 
puntenaantal waar ik echt blij van 
werd. Met 2x 20 voor gangen en 
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Eind augustus werd door de commissie gebruik de Arabissimo gehouden bij de familie 
Boonzaaijer op het terrein van De Schalm in Renswoude. Tinie Kubbe en Gerda Stuive 
regelden zoals vanouds het secretariaat, bijgestaan door Eveline Calis. Gelukkig waren de 
weergoden met ons en het was, bijna de gehele zaterdag, prachtig weer om te rijden. 
Zaterdag werden er drie van de vijf onderdelen van de Arabissimo gehouden. De dressuur, 
de liberty en speed. Zondag stonden het springen en de cross op het programma.

ARABISSIMO 2012 

E

Ondanks de vele regen bleef het parcours op gras wonderwel goed 
en kon de wedstrijd gelukkig voor de vele deelnemers die toch 
gekomen waren doorgaan.
 
Bij de jeugd bleven Kaylee de Jong en Shannon van den 
Hoogenband foutloos in het springen en moest er een barrage 
gereden worden. Shannon wist met haar ervaren paard Gipsy H 
de snelste tijd neer te zetten en won daarmee het springen. Bij de 
volwassenen waren er nog maar twee deelnemers. Verrassing van 
de Arabissimo dit jaar was Debby Wijland met Nagrim Kossack. 
Waar het de combinatie vorig jaar nog ontbrak aan ervaring, heeft 

Bij de volwassenen waren de kaarten eigenlijk al geschud. Debby 
Wijland pakte de gelegenheid aan om, eigenlijk zoals vorig jaar 
bij het springen, een oefenrondje te rijden om meer ervaring op 
te doen. Inmiddels weten we waar dat toe kan leiden… 
Silvia van der Veen reed met A.F. Thabay een goede foutloze 
cross en won bij de volwassenen voor de tweede keer het 
Allround Kampioenschap. 

het hele jaar springles duidelijk zijn 
vruchten afgeworpen. Debby Wijland 
reed een keurig parcours, maar tikte 
helaas op de eerste hindernis een balk 
aan die uit de lepels viel. Hierdoor ging 
de overwinning, met een foutloze ronde 
en foutloze barrage, naar Silvia van der 
Veen. De Quadrathlon ging bij de jeugd 
naar Shannon van den Hoogenband en 
bij de volwassenen naar Silvia van der Deze dagen konden niet gehouden worden zonder de inzet van 
Veen. de commissie gebruik en de vele vrijwilligers. Wij vonden het 

een gezellig weekend en zijn volgend jaar wederom van de partij. 
Dus leden van het AVS hierbij een oproep om volgend jaar ook Voor het laatste onderdeel had 
mee te doen aan de evenementen van de commissie gebruik!eigenaresse van het terrein Henrieke 

Boonzaaijer alles uit de kast getrokken 
en er stond een volwaardig Arabissimo 
cross parcours met meer dan 20 
hindernissen. Voor Shannon van den 

Hoogenband was dit haar laatste jaar bij de jeugd, dus zij was zeer 
gebrand om haar vijfde Jeugdkampioenschap binnen te halen. 
Echter maakte er nog twee andere ruiters aanspraak op deze 
titel. Pleun Driessen startte als eerste en had een stop op een 
moeilijke hindernis, maar reed verder een nette cross. 
Kaylee de Jong reed een nette foutloze cross met een 
goede tijd. Daar moest Shannon dus overheen om de 
overwinning binnen te halen. Shannon reed een 
foutloze cross, maar met een veel te hoge snelheid, 
waardoor ze veel strafpunten kreeg en de eerste prijs 
naar Kaylee de Jong ging. Door de punten van de 
dressuur, de liberty en de cross werd Kaylee de Jong 
met YA Maskotka voor de eerste keer Allround 
Kampioen bij de jeugd. 

Door: Jessica de Jong en Robin Elzinga Liberty kampioen bij de jeugd werd YA Maskotka voorgebracht 
door Kaylee de Jong en bij de volwassenen ging deze titel naar de Foto’s: Robin Elzinga en Stefan van den Hoogenband
glimmende Jack F voorgebracht door Myrna Vlug.

Er werd begonnen met dressuur van B t/m Z2 gereden op gras. 
Na de dressuur en de liberty werden de prijzen voor de biathlon Teun Kubbe was het gehele weekend de ringmeester en zijn 
uitgereikt. Bij de jeugd ging deze prijs naar Kaylee de Jong en bij vriendin Janet hielp o.a. met schrijven bij de dressuur jury. Bij de 
de volwassenen mocht Marijke Slok Soede deze in ontvangst jeugd allround behaalde Pleun Driessen met Rashied de hoogste 
nemen, want naast goede dressuur proeven had Biblion zich ook dressuur scores met twee keurige B proeven. Shannon van den 
in de liberty van zijn beste kant laten zien. Hoogenband ging hier met AM Lovely Lady nog overheen en 

verdiende in de B dressuur twee winstpunten. De hoogste 
dressuur scores gingen bij de volwassenen naar Annelieke Stoop Na de prijsuitreiking was het de beurt aan Emiel Ottes die met 
met Ysabella F die in de L2 drie winstpunten wist te behalen. Gasir, onder toeziend oog van Tanja Rueck, de te rijden proef voor 
Marijke Slok Soede zat daar kort op en behaalde met Biblion in de Aken liet zien. Tijdens en na deze proef werd uitgelegd wat men in 
Z2 twee winstpunten. Duitsland verwacht van een dressuur proef. Het was een 

interessante uitleg die met veel belangstelling gevolgd werd door 
de aanwezige ruiters.

Aan het einde van de middag werd begonnen met de Speed. Altijd 
een spectaculair gebeuren. Het was een spannende race. Shannon 
van den Hoogenband startte met twee snelle Arabieren. Met 
Gipsy H won zij de speed bij jeugd met de beste tijd van de dag. 
Bij de volwassenen zette Silvia van der Veen met A.F. Thabay de 
beste tijd neer. De prijzen voor de triathlon gingen naar Kaylee de 
Jong en Silvia van der Veen.

De dressuur duurde tot in de middag. Gelijktijdig kon je ook 
aan de Liberty deelnemen. Door jury Rob den Hartog werden 
de paarden aan de hand en daarna in vrijheid beoordeeld. 
Gideon Reissel verzorgde de muziek en zal zich daarnaast op 
de achtergrond ongetwijfeld ook in de paarden verdiept hebben. 

Op zondag 26 augustus werd begonnen met springen. Naast het 
Arabissimo springen werd er ook een KNHS springwedstrijd 
georganiseerd door de commissie gebruik. Helaas besloten de 
weergoden deze tweede dag anders en was het een natte bedoeling. 
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Het weekend van 27 en 28 oktober 

organiseerde Forelock's Arabians in 

samenwerking met Luc Hendrix een 

voorbrengcursus waar de beginselen 

van het opstellen in theorie en praktijk

aan bod kwamen. Beide dagen was er 

een enthousiaste groep deelnemers die 

hun eigen paard hadden meegebracht 

of met een paard van Forelock's 

konden oefenen. 

Dat er ook buiten Nederland animo was 

voor deze voorbrengdagen, bleek uit 

het feit dat beide dagen Belgische 

deelnemers naar Nieuwkoop waren 

gekomen om mee te doen.

WEDERZIJDS 
ALS BASIS BIJ HET 

RESPECT & VERTROUWEN 
VOORBRENGEN

Door: Jalenka van Wijk kuddegenoot die hoger in rang staat voldoende om een paard 
terecht te wijzen.Foto's: Miranda Verweij

Veiligheid blijft het belangrijkste en daarom is het soms De zondag begon met een introductie door Luc Hendrix zelf, 
noodzakelijk een paard op zijn plek te zetten. Er staat toch een waarin hij zich voorstelde en de deelnemers te horen kregen wat 
halve ton aan gewicht aan de andere kant van de lijn! Wanneer je ze konden verwachten. Luc is een kleine dertig jaar werkzaam als 
een paard straft, is het beter dit één keer duidelijk te doen dan voorbrenger in de wereld van het Arabische Volbloed paard. 
telkens half. In gedachten houdend hoe paarden in kuddeverband Sinds ongeveer vijftien jaar geeft hij internationaal clinics over 
met elkaar omgaan, houdt straffen zeker niet in dat we het paard het voorbrengen op shows. Luc beperkt zich niet tot het werken 
lichamelijk kwetsen! Overmacht, zelfvertrouwen en een enigszins met Arabieren, al vindt hij dit ras het slimste en daarom fijn om 
arrogante energie uitstralen, zijn vaak voldoende. Door met mee te werken. Zijn ervaring is dat je koudbloeden niet kunt leren 
evenredige mate te straffen en belonen kun je respect en op te stellen, maar dat het Engelse Volbloed meewerkt en ook 
vertrouwen krijgen van het dier waar je mee werkt. En dan zal goed neergezet kan worden. Met veel geduld kreeg hij ook 
je paard zich met trots en zelfvertrouwen in de ring laten zien. Lippizaners zo ver, een uitdaging die hij in Slovenië en Kroatië 

aanging. 
Voor het showtrainen is een goed passend stalhalster met ronde 
ringen nodig. Belangrijk is dat het halster hoog genoeg bevestigd Met al zijn ervaring benadrukte Luc dat ieder zijn eigen manier 
is, ongeveer 2 vingers onder het jukbeen. Dit is om grote druk op van voorbrengen heeft. In 1993 is hij drie maanden in Amerika 
het kwetsbare neusbeen te voorkomen. Verder wordt gebruik geweest waar hij veel heeft geleerd. Hij is hierna echter ook bewust 
gemaakt van een lang touw met enkele knopen. De lengte van weer veel vergeten omdat hij op een bepaalde manier met de 
het touw is voor de veiligheid omdat je zo voldoende afstand van paarden om wilde gaan om resultaat te bereiken. Een inspiratie 
het paard kan nemen. De knopen helpen om grip te houden als voor hem was Jan Calis die met rust overwicht had op de paarden 
het paard aan het touw trekt, vooral de knoop aan het einde van die hij voorbracht. 
de lijn is hier belangrijk voor. Voor extra grip en bescherming Waar Luc veel van heeft geleerd, is het observeren van paarden in 
mocht een paard gaan trekken, zijn handschoenen die het gevoel een kudde. Hoe gaan zij met elkaar om? Ieder individueel dier 
behouden een goede aanvulling. vindt zijn plek in de rangorde doordat paarden elkaar onderling 

belonen en straffen voor bepaald gedrag. 
Wanneer jonge paarden in de kudde de boel op stelten zetten Tijdens het trainen kan een showketting gebruikt worden. 
worden ze van de kudde gejaagd en verder genegeerd. Spijt wordt Door de ketting door de ringen van het halster te halen, wordt 
dan vanzelf getoond wanneer deze paarden kauwend met het de druk alleen op de neus gebracht. Dit geeft een duidelijkere 
hoofd laag terug naar de kudde komen. Negeren is namelijk communicatie. Luc gebruikt de ketting in principe niet als strop. 
de ergste straf die er bestaat! Vaak is ook een blik van een Op deze manier kan een ketting namelijk een martelwerktuig zijn. 

Wanneer eventueel wel een stropwerking nodig is, kan dit pas lekkere warme kop soep, iets wat op deze frisse dag zeer welkom 
vanaf drie jaar omdat het neusbeen voor die tijd te kwetsbaar is. was. 
Wanneer de ketting als een strop wordt gebruikt, moet de hand 
die de lijn vasthoudt zich hier aan aanpassen. Net als wanneer van Het middagdeel van de cursus ging verder met het bewust stil 
een enkel bit wordt overgestapt naar het rijden met stang en trens zetten van de paarden en het werkelijke opstellen. Op shows 
of een shank in de western: het is de hand die de teugel vasthoudt, worden paarden altijd met de linkerzijde voor de jury opgesteld 
die bepaalt hoe scherp het bit inwerkt. Dit geldt ook zeker voor met een achterbeen naar achter geplaatst. Luc vertelde dat hier 
het gebruik van een ketting bij het voorbrengen. geen afspraken voor zijn maar dat het algemeen gebruik is 
  geworden. Wanneer juist neergezet, zorgt het naar achter plaatsen 
Na de uitgebreide uitleg liet Luc samen met Yack F zien hoe een van dat ene been ervoor dat het kruis vlak wordt getrokken en 
paard opgesteld wordt. Hierna werden de deelnemers in twee de bovenlijn aangespannen. Er werd daarom veel aandacht 
groepen verdeeld: een groep kon eerst meekijken en luisteren gegeven aan het timen van het stilzetten zodat het paard een 
terwijl de andere groep met hun paard aan de slag ging en achterbeen achter zijn massa liet staan. 
andersom. Zaterdag was namelijk gebleken dat het erg druk was 
in de bak met alle paarden tegelijk, dus met het oog op veiligheid Nadat dit bij iedereen goed lukte, werd de volgende stap gezet, 
en om zoveel mogelijk uit de dag te halen werd zondag voor namelijk het naar voren plaatsen van de voorbenen zonder met de 
deze opzet gekozen. achterhand te bewegen. Dit zorgt ervoor dat het paard zijn 

gewicht over alle benen verdeelt en spant de bovenlijn verder aan. 
Het ochtenddeel begon met het netjes laten halt houden van de Ook voorkomt het eventueel op de voorhand vallen wanneer de 
paarden en het daarna blijven staan op de plek waar ze neergezet hals gevraagd wordt. 
waren. Deze basis van het opstellen klinkt eenvoudig maar al snel Het vragen van de hals is de afwerking van het opstellen en moet 
bleek dat veel paarden door 'denderden' wanneer om halt werd vooral niet teveel geoefend worden. Als het paard alert en gefocust 
gevraagd. Er moest dus duidelijk gemaakt worden dat halt ook op zijn voorbrenger is dan zal hij uit nieuwsgierigheid weinig 
echt halt was! Iedere deelnemer kwam persoonlijk aan de beurt aanmoediging nodig hebben om zijn hals te gebruiken. 
waarbij de rest observeerde en onder woorden moest brengen 
wat goed en minder goed ging. Het was erg leuk om te zien dat de concentratie van de deelnemers 

en hun paarden gedurende de dag zijn vruchten afwierp en 
Zelfverzekerdheid en duidelijke signalen naar je paard geven, iedereen succes boekte met zijn paard. Ondanks dat het soms nog 
bleken essentieel. Bij de meeste paarden was deze houding al even zoeken was en misschien onwennig aanvoelde, maakte 
voldoende, al zat er in iedere groep wel een dier dat de grenzen iedereen een mooi begin met het opstellen. Het was goed om zo 
opzocht en zijn eigenaar op de proef stelde. Met geduld en een gevarieerde groep deelnemers te zien; van jong tot oud, 
consequent blijven, bereikte uiteindelijk iedereen dat zijn allemaal verschillend in de hoeveelheid ervaring met paarden maar 
paard netjes stil stond en op zijn voorbrenger gericht was. iedereen wilde graag leren. De reacties na afloop waren dan ook 

lovend en de meesten konden niet wachten om thuis verder te 
gaan met het geleerde. Nadat beide groepen deze basis onder de knie hadden, was het tijd 

voor de lunch en de familie Kuijf had zeker aan de deelnemers 
gedacht! Zij trakteerden ons op heerlijk belegde broodjes en een Amy Zoutberg nam zaterdag met haar jaarling hengstje 

A.F. Umoyax deel: 
'Ik vond de cursus ontzettend leerzaam. De uitleg van Luc was 
heel erg helder, no-nonsense met een goede onderbouwing. Ik 
merkte bij de eerste oefening met het stilzetten eigenlijk al heel 
snel resultaat bij Umoyax. Het was heel prettig dat we één voor 
één even naar het midden moesten komen om daar wat extra tips 
en uitleg te krijgen over waar het bij jou nu wel of niet goed ging. 
Zo nu en dan werd er een paard uit de groep geplukt voor een 

Luc Hendrix met Yack F

Luc Hendrix met Forelock’s Lunette
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Door: Joke van Velzen-Kruis
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We begonnen met de klasse M2, hier werd Nadine Koo 2 x 
eerste met Najjar met 187 en 181 punten. 
In de B werd in de eerste proef Samantha Oerlemans met 
Aragon eerste met 181 punten. De tweede proef werd 
gewonnen door Janetta van den Hoogenband met AM Lovely 
Lady met 189 punten. In de klasse L2 werd Annelieke Stoop 
met Ysabella 2 x eerste met in beide proeven 209 punten. 
Bij de pony's klasse B was Shannon van den Hoogenband 
de enige deelneemster en zij werd dus automatisch eerste met 
AM Lovely Lady met 187 en 195 punten. 
In de klasse M1 was Annelieke Stoop met Amira Lazize 2 x 
eerste met 199 en 183 punten. In het Z2 was Kelsey den Exter 
met Aviv-Shakira de enige combinatie, zij behaalden 204 en 
205 punten. Als hekkensluiter werd de klasse pony's Z1 
gereden met Shannon van den Hoogenband en Gipsy H.
 Ze reden 195 en 185 punten bijelkaar, waardoor zij wederom 
twee oranje lintjes mochten meenemen. 
Ondanks dat het aantal deelnemers klein was, was het zeker een 
geslaagde dag. Wij kijken er dan ook met plezier op terug en 
hopen dat we deze wedstrijd volgend jaar weer mogen 
organiseren.

Justified x Bess Chandira)
Shannon Brink & Padron's Lanisha  
(v.Padron's Kadar x Atlantis) 
Maaike Baake & ZK Marazja (Marcipan x 
A.F. Zjaba)
Elsbeth Loots  (Zjakuba Arabians) & ZK 
Mazjuna (vKunar T x ZK Marazja)

Deelnemers zondag:
Raymond Pieterse & Forelock's Yoly 
(Kais x Yody F)
Sandra Boogaard & Nahla 
(Kunar T x Farrasha)
Kim Delvalle & Galino 
(Prognoz x Gvardeika)
Shannon Bakker & Yaguar (Kais x Yody F)
Celeste & Yta Donna F (Psytadel x Yakima)
Myrna Vlug & Forelock's Lunette 
(Kais x La Belle)
Judith van Diepen & M Just it V 

demonstratie, zo ook Umoyax waarna het woord 'koppig' voorbij (WH Justice x Anjou)
kwam en ik wel even moest lachen. Cyriel Petit & A.F. Vijoy (A.F. Umoya x A.F. Vinjora)
Er werd steeds een extra oefening ingebouwd, waardoor het Marinke van den Berg & Vivaldi F (Almonito x Veronia)
trapsgewijs ging en het voor zowel mij als voor Umoyax heel goed 

Wenche Roefs (Kubination Arabian Stud) & Valeria F bij te houden was. Toen we begonnen kon Umoyax best lief 
(Valerio ibn Eternity x Veranda)stilstaan, maar hij was wel erg afgeleid door alles. Tegen het einde 
Nathalie Reimerink & Forelock's Yessy (Psytadel x Yakima)van de dag merkte ik heel duidelijk dat hij keurig geconcentreerd 

bleef staan. Thuis oefen ik nu ook af en toe en door de logische 
opbouw van Luc weet ik nu heel goed waar we precies aan moeten 
werken en waarom. Het was heel erg leerzaam, de sfeer was fijn en 
ontspannen en ik heb echt het gevoel dat ik een stukje wijzer ben 
geworden. Ook een compliment naar Forelock's voor de lunch en 
de ontvangst van de paarden.'

Wederzijds respect is nummer 1 in de manier waarop Luc met 
paarden werkt en dat is in de cursus zeker benadrukt. Er was 
voldoende ruimte om vragen te stellen die Luc duidelijk 
beantwoorde. Hij voorzag de cursus van veel uitleg en 
voorbeelden en hielp waar nodig. Er is deze dag veel geleerd! 
Luc bedankt voor het enthousiasme waarmee je ons dit weekend 
een kijkje in de wereld van het voorbrengen hebt gegeven. 
De familie Kuijf en het Forelock's team ontvingen de deelnemers 
en de toeschouwers erg gastvrij en liet het hen aan niets ontbreken. 
Niets dan lof voor de organisatie. Ook voor de paarden was goed 
gezorgd door de boxen die beschikbaar waren gesteld. Een woord 
van dank aan hen allen voor dit geslaagde weekend! 

Deelnemers zaterdag:
Carla Boer & Forelock's Yacatan (Psytadel x Yarra)
Katia Lauwers &Virginia F (Elton x Veronia)
Koen Struys & Yubilea F  (SA Movin Star x Yafit)
Amy Zoutberg & A.F. Umoyax (A.F. Umoyo x A.F. Max Maya)
Denise van Gils & Marengo ibn Valdes (KAS Valdes x MW 
Gladdys)
Monique Borman & Forelock's Lizzy  (Yack F x Lanizjka)
Janou Vogels  (Cadanz Arabians) & Cadanz Djamilah  (Aja 
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Op zaterdag 8 september was het dan weer zover. De wedstrijd in Heerjansdam op 
het terrein van LR de Develruiters, kon gelukkig doorgang vinden. Alle klasses werden in 
dezelfde ring verreden op een goede zandbodem in de buiten piste met prachtig weer.
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Door: Iris de Haan We moesten 2 klassieke parcoursen 
springen, het eerste parcours waren we 
foutloos en ontvingen we een 2e prijs. KW-Agiera is gefokt door de heer 
In het 2e parcours helaas 1 balkje en dus Grosman uit Kropswolde en werd 
4 fouten, toch 3 winstpunten gehaald. geboren op 24-06-2001. Haar 
Andere mooie momenten zijn onder vader is G. Basgier en haar 
andere de regio kampioenschappen, moeder Amoureux (v.Plakat). 
dit was pas onze 3e wedstrijd en we Agiera is een Arabier met een 
behaalden meteen een zeer nette super karakter, ze wil erg graag 
3e prijs. Ook op het Concours voor je werken. In de omgang is 
Hippique in Staphorst leverden we ze heel lief, braaf en ze is gek op 
een goede prestatie, met 199 en 201 knuffelen. Ik denk dat we mede 
punten en twee 1e prijzen werden we dankzij haar goede karakter in 
toen de beste L combinatie van alle slechts 8 maanden tijd in de 
categorieën. Z1 dressuur zijn beland. 
En natuurlijk Buitenpost, waar we Agiera heeft de E-pony stokmaat 
officieel Z1 zijn geworden met 206 en en is uitgebracht tussen de 
207 punten en ook nog eens een 1e en pony's. Ze werd voorheen 
2e prijs in ontvangst mochten nemen. alleen recreatief gereden. 
Helaas ben ik gestopt met het rijden van Naast de dressuur kan ze ook heel 
KW-Agiera, maar ik kan heel tevreden goed springen. We hebben 1 springwedstrijd gereden, 

terug kijken op een zeer succesvolle periode!dit was KW-Agiera's allereerste springwedstrijd. 

Door: Shannon van den Hoogenband kringkampioenschappen outdoor en behaalden we de 5e plaats 
op de regiokampioenschappen indoor van Noord Holland. 

Gipsy H is een 13 jarige merrie van vader Chantals Alcazar en 
moeder Anjelka. Dat Gipsy een echte all-rounder is, heeft zo al vele keren 

bewezen op de Arabissimo. Tevens is Gipsy de eerste merrie van Gipsy is sinds mei 2005 in ons bezit en sinds juni 2011 is ze 
het stamboek met een prestatie predikaat voor springen én nu officieel van mij. Toen ze bij ons kwam kon ze vrij weinig. Ik 
ook een prestatie predikaat dressuur erbij!ben toen wedstrijden gaan rijden en in het begin ging het niet 

heel gemakkelijk. Toen we eenmaal punten gingen rijden, 
gingen we heel snel richting de L2. 
Tussendoor heb ik me meer gefocust op het springen, waarvoor 
Gipsy met mij al het sportpredikaat * S heeft behaald in 2009. 
Helaas kreeg ze in 2009 een blessure waardoor we een tijd niet 
aan wedstrijden konden deelnemen. 
Na de blessure zijn we weer begonnen met de dressuur-
wedstrijden en kwamen we uit in de klasse M1. Door ons 
volledig op de dressuur te richten, ging het steeds beter en 
toen de punten eenmaal kwamen, gingen we vrij snel door 
de klasse M heen. In oktober 2011 zijn we voor het eerst Z1 
gestart en door een paar fouten liepen we de winstpunt net 
mis, maar op onze tweede wedstrijd wisten we een winstpunt 
te rijden waardoor nu ook het dressuur predikaat binnen is! 
Gipsy en ik zijn al enkele keren Nederlands kampioen 
geworden, ook we zijn in de klasse M1 6e geworden op de 
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Door: Marijke Visser Kampioenschap in Abu Dhabi, daar gaat deze combinatie zich 

voor kwalificeren.
2011, het jaar van Bas. De eerste CEI**120km werd goed in Bas de Cardonne, een bijzondere bruine ruin in het jaar 2000 
uitgereden in Gartow. Joyce en Bas worden opgenomen in het geboren. Een paard met een verleden en een paard met een 
B-kader endurance Young Riders. De 2e CEI**120km werd toekomst. Bas, zo als wij hem mogen noemen, komt van de 
gereden op de Fasna Trail in Ermelo. Bloedhete temperaturen, Franse hengst Barour de Cardonne en van de Poolse merrie 
maar Joyce begeleidt Bas gecontroleerd over de route van Bochnia (v.Fawor). Hij is gefokt door M. te Kloese en J. Mazet.
120km. Bas en Joyce behalen een 3e plaats en worden op Bas begon al vroeg 
genomen in het A-kader Young Riders. Dit betekent ook dat met zijn carrière als 
Bas zich kwalificeerde voor het WK in Abu Dhabi, nu Joyce sportpaard. Als 
nog, maar ook zij weet zich te kwalificeren en de training voor jonge hengst liep 
het kampioenschap is begonnen. Bas groeit, wordt sterker en Bas op de renbaan. 
hij verandert met de dag! Wat een paard en hij blijft maar Hij liep een 20-tal 
lopen.races met 
Het was zover, het WK. Op het vliegtuig in Maastricht, in de verschillende goede 
stallen in Abu Dhabi en aan de start in de woestijn…resultaten.
Bas heeft waanzinnig goed gelopen. Joyce en Bas zijn een In zijn zesde 
bijzondere combinatie die elkaar door en door kennen. In 6 uur levensjaar werd Bas 
en 38 min hebben ze de wedstrijd van 120km lang afgelegd in Nederland te 
(18,1km/h) door de woestijn en dat bracht ze op een mooie koop aangeboden 
26e plek!en familie Van den 

Berg uit Leiden 2011 was een zeer succesvol jaar voor Joyce en Bas. Op de FEI 
kocht hem waarna Young Riders Combination World Ranking hebben ze op de 
Joyce van den Berg 20ste plaats van de wereld gestaan! Een prestatie waar je trots 
zijn ruiter werd. op kan zijn.
Een nieuwe start Bas heeft bewezen dat hij een sportpaard is en heeft door het 
voor Bas, een goed uitlopen van zijn 3e 120km wedstrijd zijn sportpredicaat 
nieuwe carrière, verdiend!

want Bas werd een endurance paard!
Joyce begon Bas te trainen en een combinatie werd gevormd. 
Joyce leerde Bas kennen en Bas leerde 
Joyce kennen. Samen hebben ze heel wat 
uren door gebracht en in 2008 werd de 
eerste officiële endurance wedstrijd 
gestart. In een stroomversnelling kwamen 
alle klassen voorbij. Bas is in zijn element 
tijdens de wedstrijden, samen met Joyce 
loopt hij voorop met zijn oren naar voren, 
hij geniet van elke kilometer die hij loopt, 
buiten in de natuur.
In 2010 stond de eerste internationale 
endurance wedstrijd op de planning en 
Bas was er klaar voor. Hij stond er gezond 
en fit bij en vormt zich steeds meer naar 
een echt endurance paard. CEI*90km in 
Nettersheim, 2e plaats en gelijk de prijs 
voor best condition. Ja, het was wel 
duidelijk, dit is waar Bas goed in is en 
waar hij blij van wordt!
Dromen begonnen doelen te worden en 
de plannen werden gemaakt. Het Wereld 
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en 38 min hebben ze de wedstrijd van 120km lang afgelegd in Nederland te 
(18,1km/h) door de woestijn en dat bracht ze op een mooie koop aangeboden 
26e plek!en familie Van den 

Berg uit Leiden 2011 was een zeer succesvol jaar voor Joyce en Bas. Op de FEI 
kocht hem waarna Young Riders Combination World Ranking hebben ze op de 
Joyce van den Berg 20ste plaats van de wereld gestaan! Een prestatie waar je trots 
zijn ruiter werd. op kan zijn.
Een nieuwe start Bas heeft bewezen dat hij een sportpaard is en heeft door het 
voor Bas, een goed uitlopen van zijn 3e 120km wedstrijd zijn sportpredicaat 
nieuwe carrière, verdiend!

want Bas werd een endurance paard!
Joyce begon Bas te trainen en een combinatie werd gevormd. 
Joyce leerde Bas kennen en Bas leerde 
Joyce kennen. Samen hebben ze heel wat 
uren door gebracht en in 2008 werd de 
eerste officiële endurance wedstrijd 
gestart. In een stroomversnelling kwamen 
alle klassen voorbij. Bas is in zijn element 
tijdens de wedstrijden, samen met Joyce 
loopt hij voorop met zijn oren naar voren, 
hij geniet van elke kilometer die hij loopt, 
buiten in de natuur.
In 2010 stond de eerste internationale 
endurance wedstrijd op de planning en 
Bas was er klaar voor. Hij stond er gezond 
en fit bij en vormt zich steeds meer naar 
een echt endurance paard. CEI*90km in 
Nettersheim, 2e plaats en gelijk de prijs 
voor best condition. Ja, het was wel 
duidelijk, dit is waar Bas goed in is en 
waar hij blij van wordt!
Dromen begonnen doelen te worden en 
de plannen werden gemaakt. Het Wereld 
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Door: Hanneke Brand-Rosman kwam. Daarna kwam Djelforce.
Foto's: Huub Otermans, Qatar Arabian Racing Club Huub trainde de paarden van meet af aan zelf, maar de paarden 

stonden officieel in training bij volbloedtrainer Snackers. Al snel 
bleek dat Huub inderdaad 'wel aardig' bezig was en dan is het niet Huub is opgegroeid met paarden. Zijn opa, oprichter van 
leuk als een ander met de eer strijkt. Hij schreef meermalen in familiebedrijf Pretpark de Valkenier, reed mensen met paard en 
voor de eigenaar-trainercursus van het NDR, maar de cursus werd wagen rond in Valkenburg als vertier. Zijn vader had niet zoveel 
steeds afgelast wegens te weinig deelname. Uiteindelijk kreeg hij met de dieren, 
via onze zuiderburen de licentie, waarna hij - na de nodige maar Huub, als 
overwinningen - toch ook snel het Nederlandse papiertje kreeg.enige van de vijf 

broers, des te meer. 
Al op zijn zesde zat De prestaties van 2012 komen dan ook niet zomaar uit de lucht 
hij op een pony en vallen: in 2000 was Djelforce (Djelfor x Wijsthoeve Fantasie) met 
sindsdien heeft hij 4 overwinningen uit 4 starts (waaronder op de sneeuw in Sankt 
altijd gereden. Moritz) Nederlands kampioen. Hoewel deze verdiensten op 
Binnen het gezin papier nog toekwamen aan de eerder genoemde Snackers, was het 
is hij de enige met in werkelijkheid Huub die het paard trainde. Vervolgens werd hij 
de passie voor in 2004, met zijn Belgische licentie, Belgisch kampioen trainer 
paarden. met Salazar Kossack (Kesberoy x Sanita), o.a. winnaar van de 
Echtgenote Linda Group I President of The UAE CUP in Hamburg en Bonjour al 
gaat wel eens mee Samawi (Barour de Cardonne x Nahala el Samawi).  En ook in 

naar de koers en wil ook wel stappen met de paarden, of er een 2009 was hij de beste Nederlandse trainer-eigenaar, mede dankzij 
borstel over halen, maar rijden is aan haar niet besteed. Ook de de prestaties van Poulain Kossack.
twee (inmiddels volwassen) dochters hebben gek genoeg nooit 
enige affiniteit met de paarden gehad. In de meeste gezinnen is Huub had snel door dat je met Franse bloedlijnen moest werken 
het toch juist andersom! om voorop te lopen en hij vertelt als anekdote: 'Ik ging dus een 

kijkje nemen bij de Kossack Stud, toen de eerste stoeterij in 
Een jaar of zestien geleden, zo vertelt Huub, kwam hij 
in contact met Piet de Vries, destijds zeer succesvol op 
de renbaan met het kleine Arabische Volbloedmerrietje 
Zaina. Huub ging een aantal keer mee naar Schaesberg, 
de Limburgse draf- en renbaan, en vond het allemaal 
machtig interessant. Er werd een driejarige merrie 
aangekocht, eigenlijk niet eens met de bedoeling te 
koersen, maar toen meerdere mensen hem vertelden dat 
hij 'best wel aardig' kon rijden, begon het te kriebelen 
om zelf in deze opwindende sport mee te doen. 

Zijn eerste renpaard was Wasaama'F Makala. Een 
driejarige die bij Piet de Vries nog niet veel had 
klaargespeeld. Bij Huub had hij al snel de stijgende lijn 
te pakken. In een koers die hij lange tijd leek te winnen, 
ging het mis. Hij werd tweede, maar dat was niet het 
ergste. Toen hij uit de koers kwam, bleek hij te zijn 
ingegaloppeerd. Dat wil zeggen dat een ander paard 
tijdens de koers tegen zijn achterbeen had aangetrapt 
met een ernstige blessure als gevolg. Dusdanig ernstig 
dat de carrière over was, juist toen het paard op dreef 

Nederland die fokte met Franse hengsten. Rob kende mij voegt toe 'Salazar heb ik trouwens nog steeds, die gaat ook niet 
natuurlijk niet. Ik zei dat ik een renpaard wilde kopen en hij liet weg. Ik ben dan ook wel een beetje bang als ik meer ruimte zou 

hebben, dat ik met een stuk of dertig paarden eindig'.me een paar Russen zien. Helemaal geen slechte paarden, maar ik 
wilde voorop lopen. Dus ik zei “Ik moet halve Fransen hebben”. 
Rob liet me vier paarden zien, twee hengsten, Salazar en Arc, en Ik vraag Huub hoe hij de paarden traint, gelet op het feit dat hij 
twee merries, Millenia en Voile, allemaal met Kossack erachter, midden in de bebouwde kom zit. 'Vroeger reed ik geregeld de 
natuurlijk. Ik zei: “Ik neem ze allemaal”'. En hij gniffelt bij de Kouberg op, je weet wel, die berg waar ook die wielrenners altijd 
herinnering; 'Maar ja, ik zie er niet echt uit als iemand die veel te tegenaan gaan. Dat is super, langzaam omhoog klimmen, daar 
spenderen heeft. Dus Rob keek lichtelijk verbaasd, om het zacht worden ze beresterk van. Maar jammer genoeg is het nu zo druk 
uit te drukken. Achteraf hebben we daar nog wel eens om met verkeer, dat het eigenlijk niet meer kan. Dan zou ik al 's 
gelachen.' En hij voegt toe: 'De Kossack Stud fokt goede paarden, morgens om een uur of vijf moeten uitrijden, dan zou het nog 
niet alleen goede renpaarden, ook goede showpaarden. En ik kan kunnen, maar mensen kijken wel wat raar als ik daar rijd.' 
het goed vinden met Rob. Ik kom er graag'. Hij gaat verder: 'Ik laad drie keer in de week de paarden op de 

trailer en dan ga ik naar het militaire oefenterrein in Budel. 
Dat is ideaal, kilometerslange brede zandpaden. Ik kom er al Op mijn vraag of het een bewuste keuze is om te kopen en niet 
heel lang. Ik ken de boswachter goed en hij waarschuwt me zelf te fokken, antwoordt Huub dat hij graag zou fokken, maar 
wanneer er militaire oefeningen in de planning staan. Dat wordt dat hij er geen ruimte voor heeft. 'We zitten in het centrum van 
trouwens wel minder nu alle tanks zijn verkocht. Ik rij dan een Valkenburg en daar hebben we 5 hectare. Maar ja, daar staat het 
kilometer of tien en probeer vaak wel iemand mee te krijgen, pretpark op. Ons huis en de boxen liggen daarnaast en ik heb 
zodat we er twee tegelijk kunnen trainen. De paarden geven vijf grote paddocks onder de glijbaan. Als je wilt fokken moet je 
zelf aan hoeveel ze moeten doen. Soms moet ik wel een beetje grasland hebben en meer ruimte'. 
aandringen, als ik weet dat er een koers aankomt, maar ik ga toch Kiest hij bewust voor hengsten? Huub antwoordt bevestigend en 
eigenlijk altijd af op hoe het paard aanvoelt.' zegt: 'In het begin heb ik ook wel merries gekocht, maar daar kan 
'Verder heb ik thuis een stapmolen en een lopende band staan ik op een of andere manier niet zo veel mee. Ze liggen mij gewoon 
en sinds begin van het jaar heb ik een solarium met speciale niet zo. Bovendien, hengsten en merries bij elkaar in een stal geeft 
IR-lampen. Dat maakt heel veel verschil, na een koers, of als ook onrust. Dus ik hou het nu op hengsten en dat bevalt goed. 
ze hard gewerkt hebben, spuit ik ze af met koud water en daarna Vaak denken mensen  als ze bij mij op stal komen, dat het ruinen 
20 minuten onder die lampen. De dag erna hebben ze dan totaal zijn, zo braaf zijn de jongens.  Ze zijn allemaal gemakkelijk en 
geen last van stijve spieren. Echt fantastisch!'flegmatiek, vooral de afstammelingen van Nougatin, die trekken 

zich nergens iets van aan.' Geeft hij de paarden in de winter ook echt een periode rust? 
'Ja, we doen het wel rustiger aan. Ik rij ze in de wintermaanden 
maar één keer in de week.’Uit alles blijkt dat Huub een echte liefhebber is. Als ik vraag wat 

hij doet met de uitgekoerste paarden, vertelt hij dat hij maar 
moeilijk afstand kan doen van zijn paarden. Voile Kossack, een Ik vraag hem ook of hij in het begin van het seizoen al een 
van de merries die hij aanvankelijk had gekocht, is uiteindelijk als planning maakt. 'Ik mag vroeg in het seizoen graag een paar keer 
fokmerrie naar Frankrijk gegaan. 'Maar ik ben wel eerst gaan in Toulouse starten. Daar begint het allemaal wat eerder en het is 
kijken waar ze terecht zou komen, want als ik al paarden verkoop, vaak lekker weer. We gaan er dan met de trailer achter de camper 
moeten ze een goede plek krijgen.' Millenia Kossack, de andere een paar dagen van te voren naar toe. Het is 1150 km, niet naast 
merrie, verhuisde naar Oostenrijk, ook naar een goed adres. En hij de deur, maar goed te doen en het is een gezellig uitje. Lekker eten, 

IN GESPREK MET HUUB OTERMANS
NEDERLANDS MEEST SUCCESVOLLE EIGENAAR-TRAINER VAN RENSEIZOEN 2012

Op het moment van schrijven is het renseizoen in Europa ten einde en wordt het tijd om de 
balans van het seizoen op te maken. Met bijna 60.000 euro aan prijzengeld is Huub Otermans, 
uit het Limburgse Valkenburg, afgetekend de beste Nederlandse eigenaar-trainer. Reden 
genoeg om eens nader kennis te maken met deze sympathieke Limburger.
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Huub met zijn grote oogappels, Poulain 
Kossack (Nougatin x Pengalia Kossack, links) en 
Phraseur Kossack (Prince d'Orient x Pengalia 
Kossack, rechts). 
Op de achtergrond de grote glijbaan van het 
pretpark. De paddocks liggen er pal onder. 
De paarden staan van 's morgens vroeg tot 
het donker wordt, buiten. Ze zien veel mensen, 
horen veel herrie en muziek en maken van alles 
mee. Dat heeft een nuttige bijwerking: als ze 
voor het eerst op de renbaan komen, raken ze 
nergens door van de wijs. Muziek, mensen, ze 
weten niet beter. 'De paarden staan zoveel 
mogelijk buiten. Dat is goed voor ze. Voor het 
hoofd en voor het lijf, ze kunnen de hele dag 
rondscharrelen en gaan zich niet vervelen,' aldus 
Otermans.

Djelforce in Sankt Moritz
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Door: Hanneke Brand-Rosman kwam. Daarna kwam Djelforce.
Foto's: Huub Otermans, Qatar Arabian Racing Club Huub trainde de paarden van meet af aan zelf, maar de paarden 

stonden officieel in training bij volbloedtrainer Snackers. Al snel 
bleek dat Huub inderdaad 'wel aardig' bezig was en dan is het niet Huub is opgegroeid met paarden. Zijn opa, oprichter van 
leuk als een ander met de eer strijkt. Hij schreef meermalen in familiebedrijf Pretpark de Valkenier, reed mensen met paard en 
voor de eigenaar-trainercursus van het NDR, maar de cursus werd wagen rond in Valkenburg als vertier. Zijn vader had niet zoveel 
steeds afgelast wegens te weinig deelname. Uiteindelijk kreeg hij met de dieren, 
via onze zuiderburen de licentie, waarna hij - na de nodige maar Huub, als 
overwinningen - toch ook snel het Nederlandse papiertje kreeg.enige van de vijf 

broers, des te meer. 
Al op zijn zesde zat De prestaties van 2012 komen dan ook niet zomaar uit de lucht 
hij op een pony en vallen: in 2000 was Djelforce (Djelfor x Wijsthoeve Fantasie) met 
sindsdien heeft hij 4 overwinningen uit 4 starts (waaronder op de sneeuw in Sankt 
altijd gereden. Moritz) Nederlands kampioen. Hoewel deze verdiensten op 
Binnen het gezin papier nog toekwamen aan de eerder genoemde Snackers, was het 
is hij de enige met in werkelijkheid Huub die het paard trainde. Vervolgens werd hij 
de passie voor in 2004, met zijn Belgische licentie, Belgisch kampioen trainer 
paarden. met Salazar Kossack (Kesberoy x Sanita), o.a. winnaar van de 
Echtgenote Linda Group I President of The UAE CUP in Hamburg en Bonjour al 
gaat wel eens mee Samawi (Barour de Cardonne x Nahala el Samawi).  En ook in 

naar de koers en wil ook wel stappen met de paarden, of er een 2009 was hij de beste Nederlandse trainer-eigenaar, mede dankzij 
borstel over halen, maar rijden is aan haar niet besteed. Ook de de prestaties van Poulain Kossack.
twee (inmiddels volwassen) dochters hebben gek genoeg nooit 
enige affiniteit met de paarden gehad. In de meeste gezinnen is Huub had snel door dat je met Franse bloedlijnen moest werken 
het toch juist andersom! om voorop te lopen en hij vertelt als anekdote: 'Ik ging dus een 

kijkje nemen bij de Kossack Stud, toen de eerste stoeterij in 
Een jaar of zestien geleden, zo vertelt Huub, kwam hij 
in contact met Piet de Vries, destijds zeer succesvol op 
de renbaan met het kleine Arabische Volbloedmerrietje 
Zaina. Huub ging een aantal keer mee naar Schaesberg, 
de Limburgse draf- en renbaan, en vond het allemaal 
machtig interessant. Er werd een driejarige merrie 
aangekocht, eigenlijk niet eens met de bedoeling te 
koersen, maar toen meerdere mensen hem vertelden dat 
hij 'best wel aardig' kon rijden, begon het te kriebelen 
om zelf in deze opwindende sport mee te doen. 

Zijn eerste renpaard was Wasaama'F Makala. Een 
driejarige die bij Piet de Vries nog niet veel had 
klaargespeeld. Bij Huub had hij al snel de stijgende lijn 
te pakken. In een koers die hij lange tijd leek te winnen, 
ging het mis. Hij werd tweede, maar dat was niet het 
ergste. Toen hij uit de koers kwam, bleek hij te zijn 
ingegaloppeerd. Dat wil zeggen dat een ander paard 
tijdens de koers tegen zijn achterbeen had aangetrapt 
met een ernstige blessure als gevolg. Dusdanig ernstig 
dat de carrière over was, juist toen het paard op dreef 

Nederland die fokte met Franse hengsten. Rob kende mij voegt toe 'Salazar heb ik trouwens nog steeds, die gaat ook niet 
natuurlijk niet. Ik zei dat ik een renpaard wilde kopen en hij liet weg. Ik ben dan ook wel een beetje bang als ik meer ruimte zou 

hebben, dat ik met een stuk of dertig paarden eindig'.me een paar Russen zien. Helemaal geen slechte paarden, maar ik 
wilde voorop lopen. Dus ik zei “Ik moet halve Fransen hebben”. 
Rob liet me vier paarden zien, twee hengsten, Salazar en Arc, en Ik vraag Huub hoe hij de paarden traint, gelet op het feit dat hij 
twee merries, Millenia en Voile, allemaal met Kossack erachter, midden in de bebouwde kom zit. 'Vroeger reed ik geregeld de 
natuurlijk. Ik zei: “Ik neem ze allemaal”'. En hij gniffelt bij de Kouberg op, je weet wel, die berg waar ook die wielrenners altijd 
herinnering; 'Maar ja, ik zie er niet echt uit als iemand die veel te tegenaan gaan. Dat is super, langzaam omhoog klimmen, daar 
spenderen heeft. Dus Rob keek lichtelijk verbaasd, om het zacht worden ze beresterk van. Maar jammer genoeg is het nu zo druk 
uit te drukken. Achteraf hebben we daar nog wel eens om met verkeer, dat het eigenlijk niet meer kan. Dan zou ik al 's 
gelachen.' En hij voegt toe: 'De Kossack Stud fokt goede paarden, morgens om een uur of vijf moeten uitrijden, dan zou het nog 
niet alleen goede renpaarden, ook goede showpaarden. En ik kan kunnen, maar mensen kijken wel wat raar als ik daar rijd.' 
het goed vinden met Rob. Ik kom er graag'. Hij gaat verder: 'Ik laad drie keer in de week de paarden op de 

trailer en dan ga ik naar het militaire oefenterrein in Budel. 
Dat is ideaal, kilometerslange brede zandpaden. Ik kom er al Op mijn vraag of het een bewuste keuze is om te kopen en niet 
heel lang. Ik ken de boswachter goed en hij waarschuwt me zelf te fokken, antwoordt Huub dat hij graag zou fokken, maar 
wanneer er militaire oefeningen in de planning staan. Dat wordt dat hij er geen ruimte voor heeft. 'We zitten in het centrum van 
trouwens wel minder nu alle tanks zijn verkocht. Ik rij dan een Valkenburg en daar hebben we 5 hectare. Maar ja, daar staat het 
kilometer of tien en probeer vaak wel iemand mee te krijgen, pretpark op. Ons huis en de boxen liggen daarnaast en ik heb 
zodat we er twee tegelijk kunnen trainen. De paarden geven vijf grote paddocks onder de glijbaan. Als je wilt fokken moet je 
zelf aan hoeveel ze moeten doen. Soms moet ik wel een beetje grasland hebben en meer ruimte'. 
aandringen, als ik weet dat er een koers aankomt, maar ik ga toch Kiest hij bewust voor hengsten? Huub antwoordt bevestigend en 
eigenlijk altijd af op hoe het paard aanvoelt.' zegt: 'In het begin heb ik ook wel merries gekocht, maar daar kan 
'Verder heb ik thuis een stapmolen en een lopende band staan ik op een of andere manier niet zo veel mee. Ze liggen mij gewoon 
en sinds begin van het jaar heb ik een solarium met speciale niet zo. Bovendien, hengsten en merries bij elkaar in een stal geeft 
IR-lampen. Dat maakt heel veel verschil, na een koers, of als ook onrust. Dus ik hou het nu op hengsten en dat bevalt goed. 
ze hard gewerkt hebben, spuit ik ze af met koud water en daarna Vaak denken mensen  als ze bij mij op stal komen, dat het ruinen 
20 minuten onder die lampen. De dag erna hebben ze dan totaal zijn, zo braaf zijn de jongens.  Ze zijn allemaal gemakkelijk en 
geen last van stijve spieren. Echt fantastisch!'flegmatiek, vooral de afstammelingen van Nougatin, die trekken 

zich nergens iets van aan.' Geeft hij de paarden in de winter ook echt een periode rust? 
'Ja, we doen het wel rustiger aan. Ik rij ze in de wintermaanden 
maar één keer in de week.’Uit alles blijkt dat Huub een echte liefhebber is. Als ik vraag wat 

hij doet met de uitgekoerste paarden, vertelt hij dat hij maar 
moeilijk afstand kan doen van zijn paarden. Voile Kossack, een Ik vraag hem ook of hij in het begin van het seizoen al een 
van de merries die hij aanvankelijk had gekocht, is uiteindelijk als planning maakt. 'Ik mag vroeg in het seizoen graag een paar keer 
fokmerrie naar Frankrijk gegaan. 'Maar ik ben wel eerst gaan in Toulouse starten. Daar begint het allemaal wat eerder en het is 
kijken waar ze terecht zou komen, want als ik al paarden verkoop, vaak lekker weer. We gaan er dan met de trailer achter de camper 
moeten ze een goede plek krijgen.' Millenia Kossack, de andere een paar dagen van te voren naar toe. Het is 1150 km, niet naast 
merrie, verhuisde naar Oostenrijk, ook naar een goed adres. En hij de deur, maar goed te doen en het is een gezellig uitje. Lekker eten, 
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Op het moment van schrijven is het renseizoen in Europa ten einde en wordt het tijd om de 
balans van het seizoen op te maken. Met bijna 60.000 euro aan prijzengeld is Huub Otermans, 
uit het Limburgse Valkenburg, afgetekend de beste Nederlandse eigenaar-trainer. Reden 
genoeg om eens nader kennis te maken met deze sympathieke Limburger.
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Huub met zijn grote oogappels, Poulain 
Kossack (Nougatin x Pengalia Kossack, links) en 
Phraseur Kossack (Prince d'Orient x Pengalia 
Kossack, rechts). 
Op de achtergrond de grote glijbaan van het 
pretpark. De paddocks liggen er pal onder. 
De paarden staan van 's morgens vroeg tot 
het donker wordt, buiten. Ze zien veel mensen, 
horen veel herrie en muziek en maken van alles 
mee. Dat heeft een nuttige bijwerking: als ze 
voor het eerst op de renbaan komen, raken ze 
nergens door van de wijs. Muziek, mensen, ze 
weten niet beter. 'De paarden staan zoveel 
mogelijk buiten. Dat is goed voor ze. Voor het 
hoofd en voor het lijf, ze kunnen de hele dag 
rondscharrelen en gaan zich niet vervelen,' aldus 
Otermans.

Djelforce in Sankt Moritz
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Frans wijntje. Daarna zie ik het wel, ik richt me op de grotere Spiderman Kossack. Met Speed ga ik van de winter rustig aan de 
koersen in het buitenland, want in Nederland zijn de meeste slag. Vroeger koerste ik ook wel met driejarigen, maar ik heb wel 
koersen voor de wat mindere paarden.' En hij vult aan: 'Ik wil gemerkt dat ze op latere leeftijd minder blessures hebben als je ze 
per se van die sjeiks winnen! En Poulain kan dat werk aan, maar pas als vierjarigen in de baan brengt. Ze moeten natuurlijk wel als 
hij heeft zo een grote galop, dat hij alleen op een harde grond echt driejarige al worden gereden.' 
goed uit de voeten kan. Zodra de grond te zacht wordt, presteert Spiderman Kossack staat sinds kort bij hem op stal. Het afgelopen 
hij minder, maar hij vecht altijd. En hij wint meestal maar met seizoen heeft hij niet gelopen, maar als driejarige was hij in Polen 
 een neusje; het lijkt of hij met zijn tegenstanders speelt. in drie grote koersen eenmaal eerste en tweemaal tweede. Huub 
Hij heeft zo veel vechtlust. Maar geef hem geen klap! Jadey heeft er wel vertrouwen in dat het paard het kan. 'Maar als 
(Jadey Pietrawiscz, de beste amateurjockey van Nederland en driejarige heeft hij vermoedelijk hard moeten werken en dan 
Europa), rijdt hem vaak en kan goed met hem overweg. In het kun je ze als vierjarige maar beter weghouden. Ze komen bijna 
begin, toen ze hem nog niet zo goed kende, gaf ze hem wel eens altijd weer terug, als je ze wat tijd geeft'.
een tik, maar inmiddels weet ze beter. Hij gaat op je stem! Daar 
kan ik echt van genieten.'

Hoe kiest hij zijn paarden? 'Op de bloedlijnen, daar moet prestatie 
achter zitten, maar ook op hun bouw natuurlijk. En ze moeten me 

Voert Huub iets speciaals? 'Nee hoor,' antwoordt hij, 'daar doe ik wel aanstaan.’
niet geheimzinnig over. Ik geef Havens en wat van die mix uit 
Engeland, Dodson & Horrell. Ik geloof niet zo erg in haver voor 

Wat is nou het leukste aan de rensport? 'De spanning, het werken renpaarden. Dat uitgebalanceerde voer, daar zit alles in. Ik voer 
met de paarden. Ik heb ook wel Quarterhorses gereden en ook nauwelijks vitamine bij. En wortels, zomer en winter krijgen 
Arabieren die niet voor de rensport waren. Ook heb ik wel een ze er lekker worteltjes bij. Ik heb zo'n grote koelkist en daar kan ik 
paar keer in een manege op warmbloeds gezeten. Maar dat is het ze lang in goed houden. Mijn hooi laat ik wel speciaal uit 
niet voor mij, ik wil naar buiten, ik wil galopperen, vrijheid. Frankrijk komen, uit een gebied waar de grond heel kalkrijk is. 
Maar dan wel met een doel. En dat doel is je paard in optimale Ieder jaar laat ik een paar honderd van die grote pakken komen. 
vorm brengen, zodat hij goed kan presteren. Het is ontzettend Het ruikt heerlijk, dat hooi.' Het blijkt wel dat Huub zijn paarden 
kicken als blijkt dat je je paard goed hebt voorbereid op zijn werk.' graag verwent. Maar ja, ze werken er hard genoeg voor.
En verder: 'Maar ook het reizen met de paarden; het zijn altijd 
kleine vakanties. Paar daagjes Frankrijk, paar daagjes Duitsland, 

Enthousiast vertelt hij over zijn nieuwste aanwinsten, maar ook Polen en Zweden. Camper mee, lekker eten en drinken.' 
Speed Kossack (Nougatin x Speedy V. Kossack) en volle broer 'Bovendien, het hele wereldje is gewoon fascinerend. De mensen 

die eromheen lopen. De spanning voor de koers. Het is echt een 
fantastische sport.' 
En nadat hij even de keel heeft natgemaakt, voegt Huub toe: 'En 
het is natuurlijk ongelooflijk dat de heer De Ruiter, de voorzitter 
van ons kleine renclubje DARC, vanuit het Midden-Oosten 
zoveel support krijgt voor ons in Nederland en Noord-Europa, 
waardoor het prijzengeld flink is gestegen. En het belooft nog 
beter te worden'. 'Alles wat ik win, investeer ik terug in de 
paarden, zoals dat solarium dat ik eerder dit jaar aanschafte, 
waardoor de paarden nog beter presteren. Of ik ga nu toch een 
leuke fokmerrie kopen.'

Tot slot vraag ik Huub hoe hij de toekomst ziet. Hij zegt: 'We zijn 
wat aan het rondkijken naar een boerderij in deze omgeving, met 
een flink stuk grond erbij. En dan willen we een paar veulentjes 
fokken, want dat is natuurlijk prachtig. Ik ben nu 53 en eigenlijk 
wil ik over een paar jaar stoppen met het pretpark en me nog 10-
15 jaar helemaal aan de paarden wijden. Zo lang je maar gezond 

blijft en er iedere 
dag op kunt 
stappen, is dat het 
mooiste wat er is.'

Ik bedank Huub 
voor het gesprek en 
wens hem veel 
succes voor het 
volgende seizoen.
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Door: Getty Ketels Voor Annelieke 
leverde het een derde Foto’s: Pim Valk
plek op met Ysabella 
en een ex aequo zesde Voor mij liep de 'Riding Competition' in Aken helaas anders dan 
plaats met Amira die gepland. Dacht ik weer terug te zijn op niveau om mee te kunnen 
zij deelde met Nadine doen, werd Tobarah twee weken voor de wedstrijd weer kreupel. 
en Najjar. Eveline en Helaas, dat werd geen Aken voor mij. Dan maar mee als groom 
Carola konden helaas van Cara van der Heijden en natuurlijk ook voor de rest van de 
niet meerijden voor Nederlanders als ze een handje nodig hadden.
de prijzen. Bij Cara Voor Nederland kwamen dit weekend de volgende deelnemers 
verliep het deze aan de start: Ilona Bax met AR Sivmayall; Nadine Koo met Najjar; 
keer niet geheel Eveline Calis met Sagrand; Annelieke Stoop met Ysabella F en 
vlekkeloos. Tijdens Amira Lazize; Kelsey den Exter met Aviv-Shakira; Carola Hansen 
haar proef was er een met Grafite en Cara van der Heijden met halfbloed Amadeus.
voorbrenger die zijn paard buiten de voorring, welke binnen 
gelegen was, heet ging maken. Amadeus vond dit zo spannend 

De eerste proef die verreden werd was de A proef. Vlak voor dat hij helaas niet meer te rijden was.
aanvang van de proef van Annelieke, bleken er nieuwe proeven in De afsluitende rubriek voor de zaterdag was de M6 proef. Deze 
Duitsland te zijn. Hier waren de Nederlanders (en ook de Denen rubriek is te vergelijken met het Nederlandse Z2 niveau. In deze 
en Belgen) niet van op de hoogte. Dit leverde een boel commotie rubriek startten Ilona en Kelsey. Ilona reed een nette proef, zoals 
op waardoor de wedstrijd stil kwam te liggen. Uiteindelijk werd er we van haar gewend zijn, maar ze had hier en daar wat foutjes wat 
overeengekomen dat de Nederlanders, Belgen en Denen de oude haar uiteindelijk een 6e plaats opleverde met 5.2 punten. Ook 
proeven mochten rijden en de Duitsers de nieuwe proeven. Kelsey's proef verliep netjes en werd gewaardeerd door de jury 
Annelieke liet zich gelukkig niet van haar stuk brengen en werd met een 5.8 wat haar een tweede plaats opleverde. 
met Ysabella in deze proef uiteindelijk 4e met een 6.5. Met haar 
andere merrie Amira verliep het iets minder goed. Doordat er 

De zondag begon al om 8 uur 's ochtends met de proef L op stang kinderen over de tribune renden, schrok Amira waardoor deze 
en trens. Aangezien ook hier weer veel Nederlanders meereden, proef niet lekker liep. Net voor Annelieke eindigde Nadine met 
werd het vroeg opstaan. Deze proef was tevens de kwalificatie voor Najjar op de 3e plaats. Carola Hansen en Eveline Calis reden ook 
de kür op muziek, die later op de dag verreden zou worden. mee in deze rubriek. Carola was zelf tevreden over haar proef, 
Nadine en Eveline hadden een extra moeilijkheid in deze klasse, maar helaas was het volgens de jury niet voldoende. Eveline reed 
omdat zij in Nederland nog niet met stang en trens starten. naar eigen zeggen geen geweldige proef, maar de jury was niet 
Ondanks dat Eveline maar één keer geoefend had met stang en ontevreden over het 
trens, was ze erg tevreden over haar proef. Helaas verliep de proef resultaat, wat leidde 
van Nadine op sommige stukjes wat rommelig. Ze behaalden tot een voldoende.
allebei een klassering. Kelsey werd met een 7.2 vijfde en kwali-Cara reed met 
ficeerde zichzelf hiermee voor de kür op muziek. Ook Ilona Amadeus, een zoon 
kwalificeerde zich met een 6.0 voor de kür op muziek.van AV-hengst 
Cara reed met Amadeus ook voor het eerst op stang en trens. Abakan, tussen 
Voor Cara was deze proef een mooie afsluiting van het weekend in de halfbloeden. In 
Aken. En dan te bedenken dat Cara bijna niet mee had kunnen Aken is het zo dat 
rijden omdat Amadeus verkocht zou worden, maar de kopers op de volbloeden en 
het laatste moment van de koop afzagen.de halfbloeden 
Aan het begin van de middag werd er begonnen met de kür op afzonderlijk van 
muziek. Zoals eerder al genoemd stonden voor Nederland Ilona elkaar een 
en Kelsey aan de start. Kelsey reed een kür op Spaanse muziek. competitie rijden. 
Dit resulteerde in een 7.3 en een vierde plaats. Ilona reed een Het ging Cara goed 
nieuwe kür op rockmuziek. Deze kür werd door de jury af tussen de 
gewaardeerd met een 7.6 wat goed was voor een derde plaats. halfbloeden want 
Na de kür waren Ilona en Kelsey nog niet klaar. Op het ze haalde met een 
programma stond nog een M proef. In deze proef werd Kelsey 7.2 de eerste prijs!
vierde en Ilona vijfde. Over het hele weekend gezien is het In de L proef op 
Nederlandse team derde geworden, achter de Duitsers en trens reden dezelfde 
de Denen. Een geweldige prestatie! combinaties mee. 

RIDING COMPETITION 
ALL NATIONS CUP AKEN

Jadey Pietrawiscz, rode pet en blauw/witte buis, volkomen 
aerodynamisch, wint hier met Poulain Kossack tegen de beste 
paarden van Europa, en van Franse topjockey Olivier Peslier, 
de QATAR CUP (Prix Dragon) met een neusje. Volgens Huub 
speelt hij met zijn tegenstander en laat ze er gewoon niet 
voorbij komen.(foto met dank aan Qatar Equestrian Racing 
Club). Poulain Kossack, dit jaar winnaar van Wathba Stud 
Farm Cup, Duindigt, Zayed Bin Sultan Al Nahyan Listed 
Cup PA, Hoppegarten, QATAR CUP (Prix Dragon) 
(Group 2 PA), Longchamps, verder was hij 4e in de 
SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN - 
NAGRODA EUROPY (Group 3 PA), Warschau en 
tweede in de THE PRESIDENT OF THE UNITED 
ARAB EMIRATES CUP (Group 2 PA), Baden-Baden 
(die trouwens door de andere Nederlandse toptrainer, 
Diana Dorenberg, werd gewonnen).

Ilona Bax en AR Sivmayall

Eveline Calis met Sagrand
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Frans wijntje. Daarna zie ik het wel, ik richt me op de grotere Spiderman Kossack. Met Speed ga ik van de winter rustig aan de 
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hij heeft zo een grote galop, dat hij alleen op een harde grond echt driejarige al worden gereden.' 
goed uit de voeten kan. Zodra de grond te zacht wordt, presteert Spiderman Kossack staat sinds kort bij hem op stal. Het afgelopen 
hij minder, maar hij vecht altijd. En hij wint meestal maar met seizoen heeft hij niet gelopen, maar als driejarige was hij in Polen 
 een neusje; het lijkt of hij met zijn tegenstanders speelt. in drie grote koersen eenmaal eerste en tweemaal tweede. Huub 
Hij heeft zo veel vechtlust. Maar geef hem geen klap! Jadey heeft er wel vertrouwen in dat het paard het kan. 'Maar als 
(Jadey Pietrawiscz, de beste amateurjockey van Nederland en driejarige heeft hij vermoedelijk hard moeten werken en dan 
Europa), rijdt hem vaak en kan goed met hem overweg. In het kun je ze als vierjarige maar beter weghouden. Ze komen bijna 
begin, toen ze hem nog niet zo goed kende, gaf ze hem wel eens altijd weer terug, als je ze wat tijd geeft'.
een tik, maar inmiddels weet ze beter. Hij gaat op je stem! Daar 
kan ik echt van genieten.'

Hoe kiest hij zijn paarden? 'Op de bloedlijnen, daar moet prestatie 
achter zitten, maar ook op hun bouw natuurlijk. En ze moeten me 

Voert Huub iets speciaals? 'Nee hoor,' antwoordt hij, 'daar doe ik wel aanstaan.’
niet geheimzinnig over. Ik geef Havens en wat van die mix uit 
Engeland, Dodson & Horrell. Ik geloof niet zo erg in haver voor 
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Arabieren die niet voor de rensport waren. Ook heb ik wel een ze er lekker worteltjes bij. Ik heb zo'n grote koelkist en daar kan ik 
paar keer in een manege op warmbloeds gezeten. Maar dat is het ze lang in goed houden. Mijn hooi laat ik wel speciaal uit 
niet voor mij, ik wil naar buiten, ik wil galopperen, vrijheid. Frankrijk komen, uit een gebied waar de grond heel kalkrijk is. 
Maar dan wel met een doel. En dat doel is je paard in optimale Ieder jaar laat ik een paar honderd van die grote pakken komen. 
vorm brengen, zodat hij goed kan presteren. Het is ontzettend Het ruikt heerlijk, dat hooi.' Het blijkt wel dat Huub zijn paarden 
kicken als blijkt dat je je paard goed hebt voorbereid op zijn werk.' graag verwent. Maar ja, ze werken er hard genoeg voor.
En verder: 'Maar ook het reizen met de paarden; het zijn altijd 
kleine vakanties. Paar daagjes Frankrijk, paar daagjes Duitsland, 

Enthousiast vertelt hij over zijn nieuwste aanwinsten, maar ook Polen en Zweden. Camper mee, lekker eten en drinken.' 
Speed Kossack (Nougatin x Speedy V. Kossack) en volle broer 'Bovendien, het hele wereldje is gewoon fascinerend. De mensen 

die eromheen lopen. De spanning voor de koers. Het is echt een 
fantastische sport.' 
En nadat hij even de keel heeft natgemaakt, voegt Huub toe: 'En 
het is natuurlijk ongelooflijk dat de heer De Ruiter, de voorzitter 
van ons kleine renclubje DARC, vanuit het Midden-Oosten 
zoveel support krijgt voor ons in Nederland en Noord-Europa, 
waardoor het prijzengeld flink is gestegen. En het belooft nog 
beter te worden'. 'Alles wat ik win, investeer ik terug in de 
paarden, zoals dat solarium dat ik eerder dit jaar aanschafte, 
waardoor de paarden nog beter presteren. Of ik ga nu toch een 
leuke fokmerrie kopen.'

Tot slot vraag ik Huub hoe hij de toekomst ziet. Hij zegt: 'We zijn 
wat aan het rondkijken naar een boerderij in deze omgeving, met 
een flink stuk grond erbij. En dan willen we een paar veulentjes 
fokken, want dat is natuurlijk prachtig. Ik ben nu 53 en eigenlijk 
wil ik over een paar jaar stoppen met het pretpark en me nog 10-
15 jaar helemaal aan de paarden wijden. Zo lang je maar gezond 
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Carola konden helaas van Cara van der Heijden en natuurlijk ook voor de rest van de 
niet meerijden voor Nederlanders als ze een handje nodig hadden.
de prijzen. Bij Cara Voor Nederland kwamen dit weekend de volgende deelnemers 
verliep het deze aan de start: Ilona Bax met AR Sivmayall; Nadine Koo met Najjar; 
keer niet geheel Eveline Calis met Sagrand; Annelieke Stoop met Ysabella F en 
vlekkeloos. Tijdens Amira Lazize; Kelsey den Exter met Aviv-Shakira; Carola Hansen 
haar proef was er een met Grafite en Cara van der Heijden met halfbloed Amadeus.
voorbrenger die zijn paard buiten de voorring, welke binnen 
gelegen was, heet ging maken. Amadeus vond dit zo spannend 

De eerste proef die verreden werd was de A proef. Vlak voor dat hij helaas niet meer te rijden was.
aanvang van de proef van Annelieke, bleken er nieuwe proeven in De afsluitende rubriek voor de zaterdag was de M6 proef. Deze 
Duitsland te zijn. Hier waren de Nederlanders (en ook de Denen rubriek is te vergelijken met het Nederlandse Z2 niveau. In deze 
en Belgen) niet van op de hoogte. Dit leverde een boel commotie rubriek startten Ilona en Kelsey. Ilona reed een nette proef, zoals 
op waardoor de wedstrijd stil kwam te liggen. Uiteindelijk werd er we van haar gewend zijn, maar ze had hier en daar wat foutjes wat 
overeengekomen dat de Nederlanders, Belgen en Denen de oude haar uiteindelijk een 6e plaats opleverde met 5.2 punten. Ook 
proeven mochten rijden en de Duitsers de nieuwe proeven. Kelsey's proef verliep netjes en werd gewaardeerd door de jury 
Annelieke liet zich gelukkig niet van haar stuk brengen en werd met een 5.8 wat haar een tweede plaats opleverde. 
met Ysabella in deze proef uiteindelijk 4e met een 6.5. Met haar 
andere merrie Amira verliep het iets minder goed. Doordat er 

De zondag begon al om 8 uur 's ochtends met de proef L op stang kinderen over de tribune renden, schrok Amira waardoor deze 
en trens. Aangezien ook hier weer veel Nederlanders meereden, proef niet lekker liep. Net voor Annelieke eindigde Nadine met 
werd het vroeg opstaan. Deze proef was tevens de kwalificatie voor Najjar op de 3e plaats. Carola Hansen en Eveline Calis reden ook 
de kür op muziek, die later op de dag verreden zou worden. mee in deze rubriek. Carola was zelf tevreden over haar proef, 
Nadine en Eveline hadden een extra moeilijkheid in deze klasse, maar helaas was het volgens de jury niet voldoende. Eveline reed 
omdat zij in Nederland nog niet met stang en trens starten. naar eigen zeggen geen geweldige proef, maar de jury was niet 
Ondanks dat Eveline maar één keer geoefend had met stang en ontevreden over het 
trens, was ze erg tevreden over haar proef. Helaas verliep de proef resultaat, wat leidde 
van Nadine op sommige stukjes wat rommelig. Ze behaalden tot een voldoende.
allebei een klassering. Kelsey werd met een 7.2 vijfde en kwali-Cara reed met 
ficeerde zichzelf hiermee voor de kür op muziek. Ook Ilona Amadeus, een zoon 
kwalificeerde zich met een 6.0 voor de kür op muziek.van AV-hengst 
Cara reed met Amadeus ook voor het eerst op stang en trens. Abakan, tussen 
Voor Cara was deze proef een mooie afsluiting van het weekend in de halfbloeden. In 
Aken. En dan te bedenken dat Cara bijna niet mee had kunnen Aken is het zo dat 
rijden omdat Amadeus verkocht zou worden, maar de kopers op de volbloeden en 
het laatste moment van de koop afzagen.de halfbloeden 
Aan het begin van de middag werd er begonnen met de kür op afzonderlijk van 
muziek. Zoals eerder al genoemd stonden voor Nederland Ilona elkaar een 
en Kelsey aan de start. Kelsey reed een kür op Spaanse muziek. competitie rijden. 
Dit resulteerde in een 7.3 en een vierde plaats. Ilona reed een Het ging Cara goed 
nieuwe kür op rockmuziek. Deze kür werd door de jury af tussen de 
gewaardeerd met een 7.6 wat goed was voor een derde plaats. halfbloeden want 
Na de kür waren Ilona en Kelsey nog niet klaar. Op het ze haalde met een 
programma stond nog een M proef. In deze proef werd Kelsey 7.2 de eerste prijs!
vierde en Ilona vijfde. Over het hele weekend gezien is het In de L proef op 
Nederlandse team derde geworden, achter de Duitsers en trens reden dezelfde 
de Denen. Een geweldige prestatie! combinaties mee. 
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Jadey Pietrawiscz, rode pet en blauw/witte buis, volkomen 
aerodynamisch, wint hier met Poulain Kossack tegen de beste 
paarden van Europa, en van Franse topjockey Olivier Peslier, 
de QATAR CUP (Prix Dragon) met een neusje. Volgens Huub 
speelt hij met zijn tegenstander en laat ze er gewoon niet 
voorbij komen.(foto met dank aan Qatar Equestrian Racing 
Club). Poulain Kossack, dit jaar winnaar van Wathba Stud 
Farm Cup, Duindigt, Zayed Bin Sultan Al Nahyan Listed 
Cup PA, Hoppegarten, QATAR CUP (Prix Dragon) 
(Group 2 PA), Longchamps, verder was hij 4e in de 
SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN - 
NAGRODA EUROPY (Group 3 PA), Warschau en 
tweede in de THE PRESIDENT OF THE UNITED 
ARAB EMIRATES CUP (Group 2 PA), Baden-Baden 
(die trouwens door de andere Nederlandse toptrainer, 
Diana Dorenberg, werd gewonnen).

Ilona Bax en AR Sivmayall

Eveline Calis met Sagrand
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De dag startte met Hunter under Saddle.  Paulette Zorn met 
Fabanco, Patrica Bolleboom met Amal-Casimir en Joyce van
den Berg met Kerihm maakten hun acte de presence in hunter-
uitrusting in de grote (ijshockey)arena. Paulette scoorde haar 
eerste titel van de dag.
Tijdens de Western Horsemanship kwamen alle acht combinaties 
aan de start. Voor Linda Kranendonk met Korinto was het nieuw 
om in dit onderdeel uit te komen. Linda won vorig jaar de 
nationale DAWRA titel Reining, maar wil zich graag meer 
allround gaan ontwikkelen. Dat juichen wij natuurlijk alleen maar 
toe. Al was het alleen maar omdat we haar dan ook in de Western 
Riding kunnen bewonderen. Krista Sterrenburg won met Scorpio 
op overtuigende wijze de Horsemanship en zij was vooral heel blij 

van Duyvenbode met Penthor en Paulette Zorn met Fabanco omdat ze het gevoel had het echt samen met Scorpio te hebben 
streden nek aan nek. Jury Simone de Geus plaatste Paulette als gedaan. Angela van Duyvenbode met Penthor werd keurig 
eerste en Angela als tweede. Jury Maj Britt Lemay deed het net tweede. Warren Staas eindigde met AAS Theeb als derde en was 
andersom. Aangezien Simone de Geus de 'leading judge' was, werd met die plaatsing ook meer dan tevreden.
Paulette uiteindelijk Nederlands kampioen op dit onderdeel.De Trail werd ontsierd door een vervelend incident. Nasedo van 
Paulette liet tijdens de Pleasure weer eens zien dat Fabanco een de debuterende Eveline Verhaar  blesseerde zich aan het hek en 
echte specialist is. Ook hier won ze overtuigend, hoewel Scorpio moest de strijd staken. Het zag er akelig uit en pas een ruime week 
van Krista en ook Amal-Casimir van Patricia meer dan prima later kon worden vastgesteld dat Nasedo geen blijvend letsel zou 
gangen lieten zien. Angela werd helaas gediskwalificeerd omdatoverhouden aan het ongeluk.
ze Penthor op twee handen nam. De strijd om de titel in de Trail was echter heel spannend. Angela 

De Western Riding, misschien wel het mooiste western onderdeel, 
verliep zeer teleurstellend. Het onderdeel stond geprogrammeerd 
na de Reining bij de Quarters. De sfeer in en om de arena was 

toonde wederom haar klasse. Zelfs zonder wedstrijdritme weet ze daardoor flink opgewonden. Dit maakte onze Arabieren wat heet, 
hier met Scorpio weer een prachtige prestatie neer te zetten.hetgeen erin resulteerde dat alle drie startende ruiters, Krista, 

Linda en Angela, fouten maakten en werden gediskwalificeerd. 
DemoErg jammer. We zullen de organisatie dan ook vragen om dit 

onderdeel volgend jaar niet meer na de Reining te programmeren. De organisatie van het Dutch Western Riding Festival had de 
DAWRA gevraagd een demo te verzorgen. Een prima gelegenheid 
om ons ras te promoten. Zeker op een festival waar de Aan het einde van de dag werd Paulette gehuldigd als Allround 
Amerikaanse rassen in meerderheid zijn vertegenwoordigd, bood Champion en Krista als Reserve. Paulette was met name heel trots 
dit de mogelijkheid om de veelzijdigheid van de Arabier te tonen. op haar Trail titel, want daar had ze niet op gerekend. Krista 

Het NK dat tijdens de tweede editie van het 
Dutch Western Riding Festival in Den Haag 
op 19 september jongstleden werd verreden, 
was voor de DAWRA een geslaagd 
evenement. 
Met acht deelnemende combinaties was er 
dit jaar echt sprake van een sportieve strijd.  
Daarnaast konden we in een tweetal 
demonstraties ons favoriete paardenras 
promoten.

Yack F
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DAWRA NK

MEER  WESTERN...

 
DEN HAAG: 

DAN

Linda Kranendonk met Korinto

Krista Sterrenburg en Scorpio

Warren Staas en AAS Theeb Eveline Verhaar en Nasedo Angela van Duyvenbode en Penthor

Paulette Zorn en Fabanco ijzersterk op het NK 2012

Joyce van den Berg en Kerihm

Reserve Allround Champion Krista Sterrenburg met Scorpio en Allround Champion Paulette Zorn
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uitrusting in de grote (ijshockey)arena. Paulette scoorde haar 
eerste titel van de dag.
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Het NK dat tijdens de tweede editie van het 
Dutch Western Riding Festival in Den Haag 
op 19 september jongstleden werd verreden, 
was voor de DAWRA een geslaagd 
evenement. 
Met acht deelnemende combinaties was er 
dit jaar echt sprake van een sportieve strijd.  
Daarnaast konden we in een tweetal 
demonstraties ons favoriete paardenras 
promoten.

Yack F
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DEN HAAG: 

DAN

Linda Kranendonk met Korinto
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Warren Staas en AAS Theeb Eveline Verhaar en Nasedo Angela van Duyvenbode en Penthor

Paulette Zorn en Fabanco ijzersterk op het NK 2012

Joyce van den Berg en Kerihm

Reserve Allround Champion Krista Sterrenburg met Scorpio en Allround Champion Paulette Zorn
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Door: Toto Modderman met onvoldoende takt. De draf moet ruimer maar toont wel 
takt. Derde premie: 351 punten

Tijdens de regionale keuring op de Drafbaan in Alkmaar was 
er weer een mogelijkheid  paarden voor de premiekeuring aan BS ALCUPA
te bieden. Op het stalterrein was een goede baan uitgezet met  Schimmelmerrie v.A.F. Cupido u.Alanis
een tent voor de juryleden. Geweldig want als het mooi weer Geboren: 10-05-2005
is, is het prettig om niet de gehele dag in de brandende zon Fokker: Schaik uit Bennekom
te staan. Dank daarvoor. Eigenaar: Arabian Fantasie 

V.O.F.
ROYAL RAKISA M De merrie heeft een goed 
Vosmerrie v.Frisky van Dennenoord u.Hebe Arabisch type met een 
Geboren: 26-07-1999 expressief hoofd en een 
Fokker: Diels uit Venray lange, goed bespierde, 

maar wat zwaar aangezette Eigenaar: M. Vriend
hals met een mooie kap De merrie heeft 
die vloeiend overgaat in de voldoende Arabisch type 

schoft. Het lichaam is mooi diep met een sterke goed gespierde maar werd in een te rijke 
rug. De schouder is lang maar wat steil. conditie voorgebracht. 
Het beenwerk is ruim voldoende, de stand van de voorvoeten is Het hoofd is goed met 
wat wijd en linksvoor toontredend. Het beenwerk is voldoende een laag geplaatst oog en 
ontwikkeld en mooi droog. De stap is goed, maar helaas zou mooie kleine oortjes, de 
de draf ruimer moeten zijn.keeluitsnijding kan echter 
Tweede premie 389 puntenfijner. Het lichaam is diep 

en sterk bespierd met een lange doch steile schouder en helaas 
erg weinig schoft. De achterhand is goed bespierd met een A.F. PAPAYA
mooie lange broekspier. Het beenwerk is goed ontwikkeld  en Bruine merrie v.Papillon u.Palatina F
droog. De stand van het achterbeen is koehakkig. De stap is Geboren: 20-05-2009
ruim, correct en taktmatig. De draf daarentegen is kort en Fokker: Fayt, België
weinig krachtig en toont weinig takt.

Eigenaar: Rifat Arabians
Derde premie: 366 punten

De merrie werd opnieuw 
ter keuring aangeboden, 

ZAHRAH VH maar behield haar derde 
Vosmerrie v.A.F. Umoyo u.Kutasza premie, die zij dit jaar in 
Geobren: 16-04-2009 Bunschoten behaalde.
Fokker: Groeneveld-Dam uit Diepenveen

Eigenaar: export Koeweit 
De merrie heeft 
voldoende Arabisch type BB ESCONDHIO
maar doet nog erg jeugdig Voshengst v.Amalfi u.FA Jada
aan. Geboren: 08-06-2008
Het hoofd is droog en 

Fokker: Bakker-Berendsen uit Wesepeedel met een dish, de 
keeluitsnijding is fijn. 
De hals is mooi van lengte 

De hengst behaalde in en vorm met een goede hoofdhals aanzet. 
2011 in Raalte een tweede Het lichaam is voldoende diep, helaas de rug is wat lang en 
premie met 389 punten. het kruis wat hellend en kort. In stand is de merrie 
De hengst is in een jaar onderstandig, de koten zijn te lang en de voorvoeten hebben 
tijd wel meer volwassen te weinig versenen. De stand van het achterbeen is sterk 
geworden en heeft een gehoekt, de koten van het achterbeen zijn te lang met een te 

mooi Arabisch type, waardoor hij 6 punten hoger kon scoren weke stand. Het gehele beenwerk is droog maar wel erg fijn. 
dan in 2011. Tweede premie 395 punten.De stap is erg druk, daardoor kort en ook weinig krachtig en 

Eigenaar: F&M Arabians 
uit Fijnaart

En zo ontstond een samenwerking tussen alle mogelijke Shannon van de Hoogenband maakte met de merrie Gipsy H 
disciplines. Op de Penny-middag konden we op veel enkele sprongen. De combinatie komt uit in het Z springen, maar 
belangstelling van mogelijke ruiters van de toekomst rekenen. En mocht vanwege de bodem in deze arena niet haar uiterste kunnen 
's avonds was de tribune goed gevuld mede door de demo van laten zien.  Joyce van den Berg demonstreerde met  ruin Kerihm 
Ankie van Grunsven en de show van de Future Guys. Hunter under Saddle. De Hunterklasse, kent verschillende 

onderdelen, waaronder de Hunter Hack waar ook enkele 
sprongen gemaakt moeten worden.

De opvallendste combinaties van de demo waren 
Jan Calis showde de alom 

wel Ilona Bax met de hengst AR Sivmayall en Krista 
bekende hengst Lobeke. 

Sterrenburg met de hengst Scorpio. Ilona toonde 
Het temperament spatte 

klassieke dressuur en Krista Western Riding , samen 
ervan af. Zeker op het 

een prachtig schouwspel. 
moment dat Yildiz 

Tot slot kwamen nog twee westernruiters in de Horsten met haar merrie 
arena. Paulette Zorn met Fabanco, goed voor een Yentl zich bij hen voegde. 
AVS Prestatiepredikaat Western Pleasure, en Angela Met Yentl demonstreerde 

van Duyvenbode met WAHO zij de Showmanship at 
trofee winnaar Penthor. Zij Halter, waarbij de Arabier 
demonstreerden hun favoriete haar 'coole' kant laat zien.
onderdelen, respectievelijk de 

Emiel Ottes bracht de 
Western Pleasure en de Trail.

bruine hengst Mythos in 
de arena. Een renpaard in optima forma. Mythos heeft vier 

We kunnen terugkijken op seizoenen gekoerst en bijna € 70.000,- verdiend. Linda 
een zeer geslaagd initiatief Kranendonk liet met Korinto zien dat de Arabier ook in de 
dat ons ras prima in beeld Reining uit de voeten kan en snelheid, sliding stops, roll backs en 

heeft gebracht. Een samenwerking die zeker voor herhaling spins beheerst.
vatbaar is. Een prachtig plaatje vormden Vera Dopper met de hengst Gasir 
Dank aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft!en Elvira Timan met Noan, uitgedost in Oosters kostuum. 

 

ALKMAAR 22 JULI 2012

PREMIEKEURING

Jan Calis en Lobeke naast Yildiz Horsten en Yentl

Emiel Ottes en de hengst Mythos

Ilona Bax en AR Sivmayall

Vera Dopper en Gasir Shannon van de Hoogenband en Gipsy H

Angela van Duyvenbode en Penthor



T

23

AVS MagazineAVS Magazine AVS Magazine

22

Door: Toto Modderman met onvoldoende takt. De draf moet ruimer maar toont wel 
takt. Derde premie: 351 punten

Tijdens de regionale keuring op de Drafbaan in Alkmaar was 
er weer een mogelijkheid  paarden voor de premiekeuring aan BS ALCUPA
te bieden. Op het stalterrein was een goede baan uitgezet met  Schimmelmerrie v.A.F. Cupido u.Alanis
een tent voor de juryleden. Geweldig want als het mooi weer Geboren: 10-05-2005
is, is het prettig om niet de gehele dag in de brandende zon Fokker: Schaik uit Bennekom
te staan. Dank daarvoor. Eigenaar: Arabian Fantasie 

V.O.F.
ROYAL RAKISA M De merrie heeft een goed 
Vosmerrie v.Frisky van Dennenoord u.Hebe Arabisch type met een 
Geboren: 26-07-1999 expressief hoofd en een 
Fokker: Diels uit Venray lange, goed bespierde, 

maar wat zwaar aangezette Eigenaar: M. Vriend
hals met een mooie kap De merrie heeft 
die vloeiend overgaat in de voldoende Arabisch type 

schoft. Het lichaam is mooi diep met een sterke goed gespierde maar werd in een te rijke 
rug. De schouder is lang maar wat steil. conditie voorgebracht. 
Het beenwerk is ruim voldoende, de stand van de voorvoeten is Het hoofd is goed met 
wat wijd en linksvoor toontredend. Het beenwerk is voldoende een laag geplaatst oog en 
ontwikkeld en mooi droog. De stap is goed, maar helaas zou mooie kleine oortjes, de 
de draf ruimer moeten zijn.keeluitsnijding kan echter 
Tweede premie 389 puntenfijner. Het lichaam is diep 

en sterk bespierd met een lange doch steile schouder en helaas 
erg weinig schoft. De achterhand is goed bespierd met een A.F. PAPAYA
mooie lange broekspier. Het beenwerk is goed ontwikkeld  en Bruine merrie v.Papillon u.Palatina F
droog. De stand van het achterbeen is koehakkig. De stap is Geboren: 20-05-2009
ruim, correct en taktmatig. De draf daarentegen is kort en Fokker: Fayt, België
weinig krachtig en toont weinig takt.

Eigenaar: Rifat Arabians
Derde premie: 366 punten

De merrie werd opnieuw 
ter keuring aangeboden, 

ZAHRAH VH maar behield haar derde 
Vosmerrie v.A.F. Umoyo u.Kutasza premie, die zij dit jaar in 
Geobren: 16-04-2009 Bunschoten behaalde.
Fokker: Groeneveld-Dam uit Diepenveen

Eigenaar: export Koeweit 
De merrie heeft 
voldoende Arabisch type BB ESCONDHIO
maar doet nog erg jeugdig Voshengst v.Amalfi u.FA Jada
aan. Geboren: 08-06-2008
Het hoofd is droog en 

Fokker: Bakker-Berendsen uit Wesepeedel met een dish, de 
keeluitsnijding is fijn. 
De hals is mooi van lengte 

De hengst behaalde in en vorm met een goede hoofdhals aanzet. 
2011 in Raalte een tweede Het lichaam is voldoende diep, helaas de rug is wat lang en 
premie met 389 punten. het kruis wat hellend en kort. In stand is de merrie 
De hengst is in een jaar onderstandig, de koten zijn te lang en de voorvoeten hebben 
tijd wel meer volwassen te weinig versenen. De stand van het achterbeen is sterk 
geworden en heeft een gehoekt, de koten van het achterbeen zijn te lang met een te 

mooi Arabisch type, waardoor hij 6 punten hoger kon scoren weke stand. Het gehele beenwerk is droog maar wel erg fijn. 
dan in 2011. Tweede premie 395 punten.De stap is erg druk, daardoor kort en ook weinig krachtig en 

Eigenaar: F&M Arabians 
uit Fijnaart

En zo ontstond een samenwerking tussen alle mogelijke Shannon van de Hoogenband maakte met de merrie Gipsy H 
disciplines. Op de Penny-middag konden we op veel enkele sprongen. De combinatie komt uit in het Z springen, maar 
belangstelling van mogelijke ruiters van de toekomst rekenen. En mocht vanwege de bodem in deze arena niet haar uiterste kunnen 
's avonds was de tribune goed gevuld mede door de demo van laten zien.  Joyce van den Berg demonstreerde met  ruin Kerihm 
Ankie van Grunsven en de show van de Future Guys. Hunter under Saddle. De Hunterklasse, kent verschillende 

onderdelen, waaronder de Hunter Hack waar ook enkele 
sprongen gemaakt moeten worden.

De opvallendste combinaties van de demo waren 
Jan Calis showde de alom 

wel Ilona Bax met de hengst AR Sivmayall en Krista 
bekende hengst Lobeke. 

Sterrenburg met de hengst Scorpio. Ilona toonde 
Het temperament spatte 

klassieke dressuur en Krista Western Riding , samen 
ervan af. Zeker op het 

een prachtig schouwspel. 
moment dat Yildiz 

Tot slot kwamen nog twee westernruiters in de Horsten met haar merrie 
arena. Paulette Zorn met Fabanco, goed voor een Yentl zich bij hen voegde. 
AVS Prestatiepredikaat Western Pleasure, en Angela Met Yentl demonstreerde 

van Duyvenbode met WAHO zij de Showmanship at 
trofee winnaar Penthor. Zij Halter, waarbij de Arabier 
demonstreerden hun favoriete haar 'coole' kant laat zien.
onderdelen, respectievelijk de 

Emiel Ottes bracht de 
Western Pleasure en de Trail.

bruine hengst Mythos in 
de arena. Een renpaard in optima forma. Mythos heeft vier 

We kunnen terugkijken op seizoenen gekoerst en bijna € 70.000,- verdiend. Linda 
een zeer geslaagd initiatief Kranendonk liet met Korinto zien dat de Arabier ook in de 
dat ons ras prima in beeld Reining uit de voeten kan en snelheid, sliding stops, roll backs en 

heeft gebracht. Een samenwerking die zeker voor herhaling spins beheerst.
vatbaar is. Een prachtig plaatje vormden Vera Dopper met de hengst Gasir 
Dank aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft!en Elvira Timan met Noan, uitgedost in Oosters kostuum. 

 

ALKMAAR 22 JULI 2012

PREMIEKEURING

Jan Calis en Lobeke naast Yildiz Horsten en Yentl

Emiel Ottes en de hengst Mythos

Ilona Bax en AR Sivmayall

Vera Dopper en Gasir Shannon van de Hoogenband en Gipsy H

Angela van Duyvenbode en Penthor



I
Door: Ilona Bax van alle ruiters. Het showprogramma liep wat uit en de gezadelde 
Foto: Jan Kan paarden moesten veel geduld tonen tot het moment daar was. En 

toen was het moment daar! Nu liet AR Sivmayall zich wederom 
In de bereden klasse is het de bedoeling dat je je paard voorstelt goed presenteren waarbij vooral de uitgestrekt draf en het van 
in de drie basisgangen en de verruimde gangen. De jury geeft hand veranderen in galop met een vliegende galopwissel, sterk 
punten voor:  type, gangen, impuls en elasticiteit, harmonie naar voren kwamen. Tijdens de line up waarbij de jury's hun 
en discipline. Daarbij beoordeelt men in de gezamenlijke ronde keuze maakten, werd wederom veel geduld gevraagd van de 
hoe het paard deelneemt en gehoorzaamt aan de ruiter. Tijdens paarden. Siv stond voorbeeldig stil maar helaas had het paard 
de individuele rit wordt het charisma tussen paard en ruiter naast hem last van spanningen en maakte Sivmayall zich 
meegenomen in de beoordeling. daardoor eenmaal groot wat ons (bleek later) de titel koste!

De beste 5 De uitslag van het kampioenschap was uiterst verrassend. 
paarden mogen Kadars Echo die op zaterdag nummer 1 stond was 5e, hij had 
door naar het veel spanning en kreeg geen sterke beoordeling. Jammer want het 
Kampioenschap is een fantastisch dier! Op de 4e plaats mocht Psymply Red DD 
op zondag. Voor zich opstellen. Nadine Koo en Najjar behielden, net als op 
mij was het de zaterdag, de 3e plek en wonnen daarmee brons.
derde keer dat ik AR Sivmayall mocht net als in 2008 wéér het zilver ophalen, 
aan dit evenement de jury zei me dat de line up ons de titel gekost had, maar 
deelnam en voor complimenteerde mij als ruiter, met de uitstraling van Sivmayall 
AR Sivmayall de en onze prestaties over beide dagen! De 1e plek was voor de 
tweede maal. In Engelse voshengst Patros HB, gefeliciteerd.
2008 werden we 
Reserve Kampioen Enorm trots dat 'onze Siv' het voor de 2e maal geflikt heeft, 
en verloren we sluiten we dit jaar met een goed gevoel af, op naar 2014 waar 

met kleine afstand van de prachtige Engelse hengst Toman. we zullen knokken voor GOUD!
In 2010 nam ik deel met de toen pas 4 jarige hengst Najjar 
(Khidar) die dit weekend voor de tweede maal deelnam, maar N.B. van het AVS Bestuur

Zogenaamde Ridden Classes zijn geen onderdeel van het Europees nu met zijn eigenaresse Nadine Koo. Met Najjar won ik destijds 
Kampioenschap. De zogenaamde zadelrubriek wordt alléén als EK verreden de 4e plaats. 
tijdens het EK voor Arabische Sportpaarden en heet daar "Classic Pleasure". Dit jaar waren er combinaties uit o.a. Engeland, Nederland 

en België. In de klasse hengsten was de kwaliteit hoog met 
o.a.: JK Catalyst, Psymply Red DD, Patros HB en Kadar's 
Echo. 

AR Sivmayall liep goed en ondanks dat er diverse paarden 
om hem heen zichtbare spanning hadden, verliep onze 
gezamenlijke ronde vlekkeloos.Het individuele stuk duurt 
2 minuten waarbij we de stap, draf en galop met enkele 
schakelingen lieten zien. Ook het halthouden en achter-
waarts gaan werd gevraagd en voerde Siv uitstekend uit. 
Vervolgens de beoordeling aan de hand waarbij één jurylid 
de bouw, het type  en gangen aan de hand beoordeelde. 
Nadat alle combinaties aan de beurt waren geweest, werden 
we terug verwacht in de hoofdring waar de uitslag bekend 
werd gemaakt. AR Sivmayall bemachtigde de 2e  plaats 
achter de hengst Kadars Echo.
De hengsten Najjar, Patros HB en Psymply Red DD 
bezetten resp. de 3e,4e en 5e plaats en mochten dus ook 
door naar het kampioenschap op zondag.
De volgende dag was de sfeer in de stallen net als op 
zaterdag zeer gemoedelijk ondanks de voelbare spanningen 
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BEREDEN KLASSE 
TOP RESULTAAT 

MOORSELE

 

MEETS 
 

ANGSTHAAS 
HORSE AGILITY

Op 3 en 4 november ben ik met mijn hengst AR Sivmayall*D (Sivmen B) naar het Belgische 
Moorsele afgereisd om daar mee te doen aan de bereden klasse tijdens het Europees 
Kampioenschap Show. 

Om te beginnen: wat is “horse agility”? Vraag het aan de gemiddelde Nederlander en je krijgt 
uiteenlopende antwoorden. Duidelijker is: “behendigheid oefenen met je paard”, iets langer, 
maar de leek is meteen mee.

Door: Tamara Hulsman

Mij werd tussen neus en lippen gevraagd of ik een stukje wilde 
schrijven over de “horse agility” training van Mariska van der Wal 
(www.paardenbehendigheid.nl) die op zondag 16 september door 
Johanna Vellinga van Arabah Arabians werd georganiseerd bij 
haar op stal in Haarle. De locatie van Johanna en het weer waren 
perfect. Het zou zonde zijn geweest van de vlagoefeningen als het 
windstil was!

Eerst startte Carola met de American Paint Horse Lady. Toen 
Johanna mij vertelde dat Carola blind is, toch paardrijdt en ook 
nog meedoet aan zo'n behendigheidsparcours, tuitten mijn oren. 
Ook voor Johanna & co. was het een experiment. Maar Carola 
liep erdoor heen alsof het dagelijkse kost was. En haar paard was 
al net zo rustig. Bewonderenswaardig en wat een wederzijds 
vertrouwen.

Sharif, een 9 jarige Arabische Volbloed ruin, werd door Petra 
voorgesteld als een “rozenwatertje”. Voor de les stond hij snuivend 
aan het hek van de wei. Ik zag al doembeelden voor mij van een 
op hol geslagen arabier met een omver gelopen baas. Niets van dit 
alles gebeurde. Sharif liet zich van zijn stoerste kant zien en deed 
alsof hij de sjeik van alle Arabieren was.

Ook de andere paarden van verschillende rassen huppelden door 
het parcours. Al waren er sommige obstakels, zoals een 

een hele lap stof. En de brug, die door een aantal moedigen vliegengordijn, die wat stress opleverden bij enkele paarden. 
geduldig werd uitgelegd aan hun paard.Wij leerden ook dat niet alle behendigheidsoefeningen met 

vertrouwen in de leider te overwinnen zijn. Sommige trauma's 
En ik…? Ik schuifelde rond met Arabah Balirah, de Arabische zitten dieper en zorgen voor (licht) verzet. 
koningin. Lenig, gevoelig, zeer attent. Ik wist het, ik wist dat als Ik zag paarden met een opblaasbare dolfijn op hun rug, de mens 
een paard je niet vertrouwt, het niks wordt. Maar ik heb het nog ernaast blij roepend dat ze naar het Dolfinarium gingen. Ik zag 
nooit zo duidelijk gevoeld. Een beetje schrik vond Balirah niet erg paarden die op een blok gingen staan. Een ander paard liep fier 
en Johanna was er ook om te helpen. Maar een complete met een roze sjaal om zijn nek. En 't was geen sjaaltje hè, maar 
blokkade, zorgde voor dezelfde blokkade bij Balirah.

Conclusie: het draait om grenzen. Leren aangeven wat je paard 
moet doen, voorwaarts, stilstaan, door een plas, over een zeil, 
springen, vlaggen negeren, paraplu's leuk vinden, bedenk het 
maar. Het draait om vertrouwen. Vriendelijk maar doortastend 
zijn. Leiding geven en tegelijkertijd accepteren waar je paard nog 
niet klaar voor is.

Horse Agility is een tak van paardensport die aan te raden is voor 
elke paardenliefhebber. Een manier van omgang met paarden die 
veel kan betekenen voor het wederzijdse vertrouwen. 
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BEREDEN KLASSE 
TOP RESULTAAT 

MOORSELE

 

MEETS 
 

ANGSTHAAS 
HORSE AGILITY

Op 3 en 4 november ben ik met mijn hengst AR Sivmayall*D (Sivmen B) naar het Belgische 
Moorsele afgereisd om daar mee te doen aan de bereden klasse tijdens het Europees 
Kampioenschap Show. 

Om te beginnen: wat is “horse agility”? Vraag het aan de gemiddelde Nederlander en je krijgt 
uiteenlopende antwoorden. Duidelijker is: “behendigheid oefenen met je paard”, iets langer, 
maar de leek is meteen mee.

Door: Tamara Hulsman

Mij werd tussen neus en lippen gevraagd of ik een stukje wilde 
schrijven over de “horse agility” training van Mariska van der Wal 
(www.paardenbehendigheid.nl) die op zondag 16 september door 
Johanna Vellinga van Arabah Arabians werd georganiseerd bij 
haar op stal in Haarle. De locatie van Johanna en het weer waren 
perfect. Het zou zonde zijn geweest van de vlagoefeningen als het 
windstil was!

Eerst startte Carola met de American Paint Horse Lady. Toen 
Johanna mij vertelde dat Carola blind is, toch paardrijdt en ook 
nog meedoet aan zo'n behendigheidsparcours, tuitten mijn oren. 
Ook voor Johanna & co. was het een experiment. Maar Carola 
liep erdoor heen alsof het dagelijkse kost was. En haar paard was 
al net zo rustig. Bewonderenswaardig en wat een wederzijds 
vertrouwen.

Sharif, een 9 jarige Arabische Volbloed ruin, werd door Petra 
voorgesteld als een “rozenwatertje”. Voor de les stond hij snuivend 
aan het hek van de wei. Ik zag al doembeelden voor mij van een 
op hol geslagen arabier met een omver gelopen baas. Niets van dit 
alles gebeurde. Sharif liet zich van zijn stoerste kant zien en deed 
alsof hij de sjeik van alle Arabieren was.

Ook de andere paarden van verschillende rassen huppelden door 
het parcours. Al waren er sommige obstakels, zoals een 

een hele lap stof. En de brug, die door een aantal moedigen vliegengordijn, die wat stress opleverden bij enkele paarden. 
geduldig werd uitgelegd aan hun paard.Wij leerden ook dat niet alle behendigheidsoefeningen met 

vertrouwen in de leider te overwinnen zijn. Sommige trauma's 
En ik…? Ik schuifelde rond met Arabah Balirah, de Arabische zitten dieper en zorgen voor (licht) verzet. 
koningin. Lenig, gevoelig, zeer attent. Ik wist het, ik wist dat als Ik zag paarden met een opblaasbare dolfijn op hun rug, de mens 
een paard je niet vertrouwt, het niks wordt. Maar ik heb het nog ernaast blij roepend dat ze naar het Dolfinarium gingen. Ik zag 
nooit zo duidelijk gevoeld. Een beetje schrik vond Balirah niet erg paarden die op een blok gingen staan. Een ander paard liep fier 
en Johanna was er ook om te helpen. Maar een complete met een roze sjaal om zijn nek. En 't was geen sjaaltje hè, maar 
blokkade, zorgde voor dezelfde blokkade bij Balirah.

Conclusie: het draait om grenzen. Leren aangeven wat je paard 
moet doen, voorwaarts, stilstaan, door een plas, over een zeil, 
springen, vlaggen negeren, paraplu's leuk vinden, bedenk het 
maar. Het draait om vertrouwen. Vriendelijk maar doortastend 
zijn. Leiding geven en tegelijkertijd accepteren waar je paard nog 
niet klaar voor is.

Horse Agility is een tak van paardensport die aan te raden is voor 
elke paardenliefhebber. Een manier van omgang met paarden die 
veel kan betekenen voor het wederzijdse vertrouwen. 
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D-Prodigy (v.Primo x Dolce Vita (v.Gil) van Theo Heldens Persbericht van KNHS aangevuld door Esther Groen
(Meijel) en Arabisch Volbloed Zaira Star (v.Agar's Habi x Pash 
Hianca (v.Pash Bianco)) van Jannet van Wijk (Kootwijkerbroek) Door een ongelukkige val aan het begin van de wedstrijd verloor 
zich tijdens de training, waardoor deze ruiters zich Donna Roest-Oudshoorn (Streefkerk) haar toppaard, NRPS-er  
noodgedwongen moesten afmelden.Karrimh (v.Krimh). Geen enkele Nederlandse combinatie haalde 

de finish: Carmen Römer (Landgraaf ) met Arabische Volbloed 
Emiraten oppermachtigGitana (v.Elart x Gemba (v.Garbnik)) en Barbara Peterse (De 
Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-president van de Kiel) met Arabische Volbloed Pachinco (v.Nard x Penzjina 
Verenigde Arabische Emiraten, werd met het Volbloed Arabische (v.Niznji) moesten de strijd ook voortijdig staken. 
paard Madji du Pont (v.Tidjani x Jlila de Ducor (v.Variag des "Donna en Karrimh kwamen in de eerste ronde ten val", vertelt 
Meures) gehuldigd als de nieuwe wereldkampioen. Ook het teamveterinair Frans Arts. "Karrimh leek toen nog te kunnen 
individueel zilver en brons waren voor ruiters uit dit land, lopen. Hij is direct vervoerd naar een kliniek in Newmarket, waar 
waarmee voor de derde achtereenvolgende maal ook het de dierenartsen constateerden dat zijn schouder onherstelbaar 
teamgoud mee naar huis nam.beschadigd was. In overleg met Donna is toen besloten om 
De Spaanse Maria Alvarez Ponton, sinds 2008 wereld- en Karrimh te euthanaseren. Het is een heel verdrietig ongeluk en we 
Europees titelhoudster met de legendarische (Nederlands gefokte) zijn hier ook allemaal erg aangeslagen." Voor de 18-jarige NRPS-
Arabisch Volbloed Nobby (v.Prophecy EF x Nocturne ruin (v.Krimh) was dit zijn tweede wereldkampioenschap. In 
(v.Nabucco)), moest genoegen nemen met de vierde plaats. Zij 2008 maakte hij deel uit van het Nederlandse team op het WK in 
reed vanaf het begin voorin mee, maar liep in de laatste vetgate Maleisië.
een achterstand op die zij niet meer kon inhalen. De kopgroep 
legde het 160 km lange parcours af met een gemiddelde snelheid Uitvallers
van bijna 23 km/u.Regerend Nederlands kampioen Carmen Römer (Landgraaf ) 

kreeg op Euston Park niet de kans om de topvorm te tonen 
waarin Gitana tijdens het NK 
verkeerde. Zij zag de merrie op 
de tweede vetgate afgekeurd 
worden op locomotie. Barbara 
Peterse (De Kiel) kwam het 
verst, maar op de laatste vetgate, 
20 km voor de finish, herstelde 
Pachinco niet snel genoeg meer 
om door te mogen. Kort daarna 
besloot de organisatie de 
wedstrijd stil te leggen vanwege 
zwaar onweer. 
Nederland had bij de start al 
geen volledig team meer. In de 
week voor het kampioenschap 
blesseerden Arabisch Volbloed 

De AVS Endurance Commissie bestaat inmiddels 3 jaar. In deze mensen niet mogelijk is. We zullen daarom mensen erbij moeten 
tijd verzorgt de commissie uiteraard de AVS Endurance vinden, of anders minder organiseren binnen deze commissie, 
Competitie, maar ook alle verslagen in het AVS magazine van de maar dat laatste zou natuurlijk erg jammer zijn.
wedstrijden in Nederland en het buitenland worden door de Daarom zoeken we een enthousiasteling, die endurance én het 
commissie verzorgt. Andere artikelen over endurance, clinics, Arabisch Volbloed hoog in het vaandel draagt, die bijvoorbeeld de 
trainingen en lezingen staan, als de tijd het toelaat, ook op het competitie wil voortzetten of die het leuk vindt om stukken over 
programma. de endurance wedstrijden en andere aspecten van endurance te 
Huidige leden Marly van Ditshuyzen en Esther Groen zijn allebei schrijven voor het magazine. Uiteraard is algemene 
zeer druk met hun bedrijven en het internationaal starten van ondersteuning de commissie ook zeker welkom.
meerdere endurancepaarden. Helaas blijkt dat het goed kunnen Mocht je interesse (of vragen) hebben, stuur dan een mail naar: 
draaien van de Endurance Commissie met slechts twee drukke avsendoc@gmail.com
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NIEUWE LEDEN AVS ENDURANCE COMMISSIE
GEZOCHT!

Ons nationale enduranceteam heeft op het WK Endurance in het Engelse Euston Park grote 
tegenslagen moeten incasseren. 

Ook dit jaar konden alle endurance ruiters met een geregistreerde Arabisch Volbloed 
meedoen aan de AVS endurance competitie. Hier werd qua inschrijvingen mooi gehoor aan 
gegeven. Hadden we in 2011 nog 22 paarden in de uitslag (van de 29 aanmeldingen), dit jaar 
hadden we maar liefst 53 aanmeldingen!

Karrimh en Donna Roest - 
Oudshoorn waar zij over de 
finish komen tijdens de CEI*** 
160km in Gartow (D) in april 
dit jaar. Hier werden zij 2e met 
een gemiddelde snelheid van 
17km/uur. Foto is gemaakt 
door Ko van de Ven, een van 
haar vaste grooms die ook in 
Engeland was.

U
Door: Esther Groen

De uitslag zelf dan! Allereerst de sponsoren bedanken, in de tijden 
Uiteraard komen niet alle paarden die aangemeld zijn ook in de van recessie is het moeilijk sponsoren te vinden maar ook dit jaar 
uitslagen, een aantal afmeldingen zijn doorgeven omdat de ruiters kunnen we leuke prijzen weggeven. Uiteraard krijgen de winnaars 
door omstandigheden niet genoeg wedstrijden hebben kunnen een mooie deken van het AVS. Daarnaast hebben we van Marstall 
rijden. Helaas zijn er ook altijd een aantal mensen die niets meer voerbonnen gekregen om uit te delen, Katja Rolvink van Horse 
van zich laten horen, niet afgemeld en ook geen uitslagen Related Photograpy geeft bonnen voor een fotoshoot. Wij zijn 
ingestuurd. Waarschijnlijk deels omdat er niet genoeg gereden is, Heeldier Osteopatie en Thermografie zeer dankbaar vanwege hun 
maar van een aantal combinaties is bekend dat er wel voldoende genereuze bijdrage voor een osteopatische behandeling, een 
wedstrijden gereden zijn. Als de resultaten tegenvallen vanwege thermografisch onderzoek en bonnen voor hun wellness dagen. 
afkeuringen, zou dat een lage notering in de lijst geven. Green Distance sponsort enkele zadeldekken en De Eenhoorn 
Maar niet getreurd, we hebben een lijst met 35 Arabische geeft een endurancetraining. Verder zijn nog wat prijzen gekocht.
Volbloeden in de uitslag van de endurance competitie van dit jaar. 
De meeste paarden en eigenaren zijn ingeschreven bij het AVS, We hebben uitslagen in 4 groepen: 
slechts een klein deel is dat niet. Opvallend was dat er zeer weinig Afstanden 80 tot 160 km  
klasse 3 wedstrijden gereden zijn dit jaar. Hierdoor was de klasse 124,15 Bliksem/ Lightning Rose QA - Djilan Boelen
3-4 slecht vertegenwoordigd en veel van de ruiters in deze groep 223,84 Eomer - Marijke Visser
rijden internationaal dus daarom is besloten om de klasse 3-4 en 322,48 Eenhoorn's Dahman - Marly van Ditshuyzen
internationale klasse samen te voegen tot 1 geheel. Afstanden 50 tot 90 km  
Een korte opmerking willen we nog maken over de puntentelling. 113,14 Nib Djook Star - Margje van der Starre
In deze competitie is gekozen om vooral het hele seizoen te 212,12 Pash Gitano - Gabrielle de Koning
waarderen en afkeuringen af te straffen door geen punten te geven 311,73 Amir el Quataam - Floor de Vos
maar wel de punten door het totale aantal wedstrijden (dus Afstanden 30 tot 60 km  
inclusief afkeuring) te delen. Bij voortzetting van de competitie 111,78 Rakesh G - Anouk Spoelstra
kan het een idee zijn om de internationale wedstrijden die langer 211,19 Nib Durash Star - Margje van der Starre
duren en strenger worden gekeurd toch iets milder te beoordelen 311,18 Jistruh - Scarlet van der Woude
bij afkeuring dan de klasse 1 en 2 wedstrijden. Overigens hebben Afstanden tot 40 km  
we niet de mogelijkheid om alle uitslagen stuk voor stuk te 19,70 Edessa - Els Maane
checken of men echt ook alle afkeuringen (of uitsluiting vanwege 29,26 BB Sheqell - Bianca Jansen
andere reden) heeft doorgegeven. Soms is het bekend dat een 38,97 Pjotr D - Hjordis Penning
paard is afgekeurd en hebben we deelnemers de kans gegeven om Voor de volledige uitslag verwijzen we u naar de website van het 
te corrigeren, maar het blijft een kwestie van vertrouwen. AVS.
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Z jeugd: Shannon van den Hoogenband met Gipsy H schrijfsters van deze dag. Mijn dank ook naar mijn collega's van 
  (merrie v.Chantal's Alcazar x m.Anjelka uit de Commissie Gebruik: Eveline Calis, Getty Ketels en uiteraard 

1999) onze voorzitter Stefan van den Hoogenband.
Z volwassenen: Kelsey den Exter met Aviv-Shakira
  (merrie v.Bas Safari x m.Ja-Venice uit 2002) Tot volgend jaar bij de AVS dressuurwedstrijden en alle andere 

'gebruiksactiviteiten'.
Allemaal van harte 
gefeliciteerd met het 
behalen van deze 
(dubbele) titels! 
Naast het kampioenslint 
en de eer kregen de 
kampioenen een 
cadeaubon van de 
Paardendrogist van maar 
liefst € 150,-!  Dus bij 
dezen roep ik dan ook 
alle dressuurliefhebbers 
op om in 2013 weer 
fanatiek mee te doen aan 
de dressuurcompetitie 
en mee te dingen naar 
deze titel met prachtige 
prijzen. Kijk op 
www.avsweb.org voor „
de volledige uitslagen 
van deze wedstrijd en 
de Dressuurcompetitie 
2012 met de Neder-
landse kampioenen.
Mijn dank gaat nog uit 
naar de twee juryleden 

van die dag: Magda Hees en Renée Schellekens, naar de 
vrijwilligers van manege De Pijnhorst en naar de drie 
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Zondag 14 oktober was de finale van de AVS dressuurcompetitie 2012. De wedstrijd 
was tevens een 'gewone' dressuurwedstrijd die meetelde voor KNHS winstpunten én 
er konden oefenproeven gereden worden. 

waar zij 184 en 185 Door: Nicole Fremeijer
punten voor kreeg 
van de jury. Vera Ik was die ochtend al vroeg op manege De Pijnhorst. Gelukkig 
Dopper reed twee woont mijn moeder in de buurt en kon ik zaterdagavond bij 
oefenproeven in de haar logeren zodat ik zondag niet al te bizar hoefde te 
L1 en L2 met haar vertrekken vanuit mijn woonplaats Den Haag. Toen ik bij 
nieuwe troef, de de manege kwam, was vrijwilliger Cor al aanwezig en liet 
mooie grote vosruin hij mij alles zien. Ik moet zeggen: het zag er piekfijn uit. 
Cuba.De vrijwilligers van manege De Pijnhorst hadden goed hun 

best gedaan! 
In de M klasse 
waren wat meer De wedstrijd begon met 
deelnemers. In de de klasse B. We hadden in 
M1 was Annelieke deze klasse twee deelnemers 
Stoop in ring 1 bij de jeugd en zeven 
eerste met 198 volwassenen. Van deze 
punten met Amira volwassenen waren er twee 
Lazize, in ring 2 was dames die een oefenproef 
ze ook eerste maar reden. Dit waren Debbie 
nu met Ysabella F Pieren met FS Bengal Bay 
met 206 punten. In en Myrna Vlug met Yack F. 
de M2 was in ring 1 eerste Eveline Calis met Sagrand met 186 Myrna reed daarvoor 
punten. In ring 2 was Nadine Koo met Najjar eerste met 184 trouwens ook nog voor 
punten. Tijdens de prijsuitreiking heb ik dit verkeerd gezegd, 'het echie' mee en werd 
mijn excuses hiervoor. twee keer tweede met 180 

en 184 punten. Twee keer 
In de Z1 reed jeugdamazone Shannon van den Hoogenband eerste was Janetta van den 
mee met Gipsy H. Ze hadden last van spanning waardoor er Hoogenband met A.M. 
net geen winst werd gereden met 197 en 198 punten. Joke Lovely Lady die 185 en 196 
v.Velzen- Kruis was de enige volwassene in de Z1 en zij reed punten bij elkaar reed. Bij 
202 en 183 punten met F.B. Rasputin. Ook net geen winst, de jeugdruiters had haar 
maar hierbij moet vermeld worden dat het Rasputins debuut in dochter Shannon van den 
de klasse Z was! In de Z2 reden Kelsey den Exter met de in Hoogenband met eveneens 
mijn ogen prachtige Aviv-Shakira en Marijke Slok Soede-A.M. Lovely Lady de meeste punten in beide ringen met resp. 
Vermeulen met Biblion. In ring 1 was Kelsey de beste met 215 199 en 202 punten. Gefeliciteerd dames! 
punten en in ring 2 reed Marijke beter en scoorde 214 punten. 
Ik was erg onder de indruk van Biblion na wat hij allemaal De klasse L was niet druk bezet. Charissa Schutte met 
heeft meegemaakt, complimenten!Pinacolada was de enige die voor punten startte in de klasse L2 

Het belangrijkste moment van de dag was natuurlijk de 
prijsuitreiking van het Nederlands kampioenschap dressuur 
2012:
B jeugd: Shannon van den Hoogenband met A.M 

Lovely Lady (merrie v.Shahir IBN Navarronne-
D x m.A.M Psyada uit 2008) 

B volwassenen: Janetta van den Hoogenband met A.M. Lovely 
Lady 

L volwassenen: Annelieke Stoop met Ysabella F 
  (merrie v.Almonito x m.Yosraya uit 2005)
M volwassenen:Annelieke Stoop met Amira Lazize
  (merrie v.Poker x m.Paroeska uit 2005) 

 

ST. OEDENRODE
FINALE DRESSUURCOMPETITIE

Janetta van den Hoogenband 
met A.M. Lovely Lady 

Annelieke Stoop met Amira Lazize

Annelieke Stoop en Ysabella F

Kelsey den Exter met Aviv-Shakira

Naast haar dubbele Kampioenstitel in Nederland, wist de 
Brabantse Annelieke Stoop ook Belgisch kampioen te worden 
met haar paarden Amira en Ysabella. In oktober werd het 
Belgisch Kampioenschap van de DAP te Jeneffe gehouden. 
Ysabella en Amira hadden op de andere wedstrijden al het 
hoogst aantal plaatsingspunten (4 wedstrijden gewonnen) 
behaald dus het kampioenschap was al  binnen. Ysabella liet 
op de laatste wedstrijd zien dat ze onverslaanbaar was en won 
de proeven met een persoonlijk record van maar liefst 76,8% 
en 71,9%. Amira ontving een 2e prijs met 63,6% en een 1e 
prijs met 61,9%. Op de prijsuitreiking werd Annelieke 
gehuldigd tot 4x Belgisch Kampioen wat natuurlijk heel 
bijzonder is voor een Nederlandse amazone. 

Shannon van den Hoogenband 
met Gipsy H 

Voorjaar 1981, ik loop met wat vrienden van de ponyclub op een 
paardenmarkt in Voorschoten, zo rond de middag, de meeste 
paardenhandel is allang gedaan. 
Er loopt een handelaar met een stuk of vier paarden de markt op, daar 
loopt een blauwschimmel bij die de hele tent op stelten zet, brullen, 
steigeren, niet te zuinig… 
Ik was meteen verkocht, wat een mooi ding, die moest ik hebben. 

OPA
Geen knaak in m'n zak, maar ja, Anja had een half jaar daarvoor van de bank krijg.' Zakelijk, die ouwe, achteraf wel goed geweest 
ook een paard gekocht en het zou toch wel leuk zijn als we eens voor mij. De volgende dag heb ik de handelaar gebeld, langs 
samen konden gaan rijden. Ik had de baas van de ponyclub gegaan, paard bekeken en gekocht, Fl. 3.250,-- Nog even laten 
opgezocht en we zijn samen bij dat paard gaan kijken: 'Mot je nie keuren, 'Goed paard, ga je plezier mee hebben.'
an beginne, zo'n kolere hengst, is nog een Arabier ook, hebbie 
alleen maar probleme van'. Betere aansporing om juist toch dat Najaar 1981, ALV van het AVS op Hoog Catharijne, Utrecht, er 
paard te willen, kan ik niet krijgen. was best veel publiek, ik denk zomaar 150 tot 200 man. Er werd 
De koopman, eigenaar van de manege op Duinrel, had het paard aan het begin van de vergadering ene Dr. Houtappel tot erelid 
in opdracht van de eigenaar meegenomen om hem te verkopen, benoemd. In de pauze stond Dr. Houtappel met twee andere 
vraagprijs Fl. 3.500,--. Ik kreeg een kaartje met zijn telefoon- heren te buurten, Rob Den Hartog sr en Adriaan Kuijf. 
nummer. 's Avonds met m'n vader gesproken: 'Pa, ik ga een paard Ik denk, die Houtappel moet ik hebben, als ze hem erelid maken, 
kopen, kan het onderhoud zelf betalen, maar de koopsom moet ik zal hij er wel verstand van hebben. 'Meneer Houtappel, mag ik 
van jou lenen.' 'Goed jongen, je betaalt dezelfde rente als wat ik wat vragen?' 'Natuurlijk.' 'Ik heb een hengst en die moet ook gaan 
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Door: Hanneke Brand-Rosman in het buitenland. Behalve goede trainers en paarden, hebben 
we in Nederland ook diverse goed presterende jockeys, zoals 
Adrie de Vries, al vele jaren achtereen Nederlands kampioen. Welverdiend is de vakantie zeker voor veel van de in Nederland 
Hij heeft tot op heden dit jaar voor 'zijn' eigenaren ruim getrainde paarden. Dankzij verschillende initiatieven uit het 
anderhalf ton verdiend (dit is nog slechts het prijzengeld dat Midden-Oosten, zoals het QATAR NEAR FUND (NEAR 
hij won met Arabische Volbloeds, hij rijdt veel meer Engelse staat voor North European Arabian Racing) en het H.H. 

Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies World Championship volbloeds), al moet worden gezegd dat het grootste deel van 
(IFAHR) en het Sheik Mansoor Global Racing Festival, zitten zijn verdiensten niet in Nederland bij elkaar werd gereden. 
het prijzengeld en het aantal koersen de laatste jaren flink in Ook hebben 'wij' Jadey Pietrawiscz, zij is amateurjockey, maar 
de lift. En die stijgende lijn zet zich voorlopig door, laat de heeft bewezen in grote koersen tegen de top professionals haar 
heer De Ruiter, voorzitter van de DARC, weten. Reden genoeg mannetje te staan. Waar zij ook naar toe reist, zij wordt altijd 
voor optimisme, de aankoop van nieuwe koerspaarden, of het gevraagd om paarden te rijden. Dus, jonge dames en heren 
fokken van een veulentje. onder de lezers, als je goed kunnen rijden, niet bang bent 

uitgevallen, en niet zwaarder weegt dan, pak 'em beet, 56kg, 
kun je met Arabische renpaarden overal komen. Eerder in het blad kon u een interview lezen met Huub 
De amateurjockeys reizen over de hele wereld om deel te Otermans, de meest winnende Nederlandse eigenaar-trainer 
nemen aan Fegentri-rennen, speciale koersen voor amateurs, van dit seizoen. Wel moet hij in het totale overzicht van 
maar als je eenmaal naam hebt gemaakt, wordt je ook gevraagd absolute bedragen de dames Diana Dorenberg en Karin van 
om koersen voor beroepsrijders te rijden. Voor je het weet, de Bos voor zich dulden, maar hij kwam 'slechts' 26 keer aan 
zit je – op uitnodiging – in Abu Dhabi, Houston, of de start, terwijl Diana, als prof trainer, maar liefs 53 keer een 
Melbourne te paard. Want de Nederlanders staan goed paard in de startboxen had staan.
aangeschreven in het buitenland.

Diana en Karin mogen beiden niet klagen over het afgelopen 
De belangrijkste Nederlandse prestaties van de afgelopen seizoen. Zo kreeg Diana dit jaar diverse paarden van eigenaren 
maanden op een rij:uit Qatar op stal. Zij heeft zelfs toptalent Damis in training 

gekregen, nadat dit paard begin oktober op de Arqana-veiling Op 15 juli werd op Duindigt de SHEIKH ZAYED BIN 
in Saint-Cloud voor 190.000 euro van eigenaar verwisselde. SULTAN AL NAHYAN ARABIAN CUP verreden, met een 
De Nederlandse talenten en prestaties blijven niet onopgemerkt totaal prijzengeld van € 25.000. Hiervoor komen de 

buitenlanders dan ook graag naar 
Wassenaar. De eerste prijs werd 

opgeëist door Raihan, een 
van de Franse toppaarden 
van dit seizoen, maar met 
slechts een halve lengte 
achter hem Lillij Ann, 
gefokt en getraind door 
Diana Dorenberg.
Op dezelfde dag vond ook 
een koers uit de Wathba 
Cup Series plaats, die 
werd gewonnen door de 
Franse Ijad, met daar pal 
achter Shrek OA, Shakia 
Dormala en Alligator 

Kossack, allemaal Nederlands gefokte 
paarden. Een week later alweer de 
volgende Wathba koers, ditmaal 
gewonnen door Munahis, een van de 

In het vorige AVS-magazine zaten we halverwege het wedstrijdseizoen, nu is dat – in 
Europa– ten einde. Veel Franse en Engelse paarden die in eigendom zijn van sjeiks, 
worden aan het begin van de herfst verscheept naar het Midden-Oosten, waar het 
seizoen dan net van start gaat. Maar de paarden van 'gewone' mensen krijgen nu hun 
welverdiende rust.
 

EEN SPORT, 
MET  
RENSPORT, OPWINDENDE 

INTERNATIONALE ALLURE

Damis met jockey Adrie de Vries, foto: Sabrina Martin

dekken, hoe pak ik dat aan?' 'Hoe Ook het eerste begin van de DARC hebben we meegemaakt, alle 
is hij gefokt?' 'Arabisch!!' (Rob en paarden die mee deden werden thuis getraind door de eigenaar, 
Adriaan hebben niet gelachen, meestal ook bereden door de eigenaar en eens per maand hadden 
althans, ik heb het niet gezien) we een trainingsbijeenkomst, waar we door Lex Wollfers, 
'Nee, wie zijn de ouders?' 'Oh, de de groepstrainer van de DARC, werden 
vader is Ghibli, de moeder weet ik afgebeuld. Zo maakten we ons debuut 
even niet uit m'n hoofd.' 'Wie is op de renbaan, nou ja, trainingsbaantje 
de fokker dan?' Dat wist ik wel, in het Amsterdamse bos, op tienjarige 

'Van Oers.' 'Hoe oud is die hengst?' '5 jaar.' 'Oh, dan is de moeder leeftijd.
Farjeca.' Ja, dat klopte, toch wel knap, vader + fokker + leeftijd en We deden ook mee met het showteam 
dan weet je de moeder. van het AVS onder de bezielende leiding 
Dr. Houtappel heeft uitgelegd wat ik moest doen: heel veel van Harry Buchner, daar liep hij meer 
trainen, naar keuringen gaan en als het daar goed zou gaan op 5 dan op 4 benen en we besloten om 
opgeven voor de hengstenkeuring. Dat leek eenvoudig, trainen hem dan maar te laten ruinen.
was ook eenvoudig, veel rijden, veel longeren en dat opstellen met 
zo'n uitgetrokken nek had ik ook wel eens gezien, da's niet zo Toen hij 17 was leken zijn benen het op 
moeilijk. te geven, we zijn naar de kliniek in 

Utrecht geweest, foto's en echo's laten 
Helaas waren toen de regionale keuringen (shows had nog nooit maken en gelukkig viel het mee: 
iemand van gehoord) het domein van merries en goedgekeurde peesschede-ontsteking. Hier hebben we 
hengsten. Gelukkig kon je wel inschrijven voor een zadelrubriek, een half jaar mee getobd, alles was weer 
dus: naar de regionale in Schijndel: eerste (wie de moeite neemt om in orde, maar heel veel is hij daarna niet 
het op te zoeken, zal ontdekken dat dat niet zo moeilijk was). meer gereden, alleen een beetje in het 

bos rondgescheurd.Later dat jaar was er een internationale keuring in Ermelo, daar 
kon je wel met een volwassen, niet goedgekeurde hengst aan mee Op zijn 25e leek het een goed plan om hem eens aangespannen te 
doen, dus wij er naartoe. Van een rondgenaaid hoofdstel zonder proberen. Na twee keer goed oefenen met een vriendin gelijk maar 
neusriem heb ik een voorbrenghalster gemaakt en we werden ingeschreven voor een marathon, dat was echter iets te veel van 
zowaar vijfde in de klasse. Destijds waren er nog zoveel het goede. Hij deed alles wel goed, maar het was duidelijk te 
inschrijvingen dat uit alle geplaatste hengsten een top 20 werd zwaar, dus daar zijn we niet verder mee gegaan.
gemaakt, waaruit daarna een top 10 werd geselecteerd, zaten we 
toch mooi bij die top 20 (als 17e, maar toch….) naast paarden als Inmiddels vele jaren later, meer dan 30 paarden passeerden onze 
Numizmat, Plakat enz. stal in Etten-Leur , 14 juni 2012: Samen met familie en vrienden 
Dus: op naar de hengstenkeuring, dat jaar in Beneden Leeuwen. en de 10 paarden die bij ons op stal staan vierden we Opa's 36e!!! 
Stamboekbureau gebeld: 'Die man met de grote snor die altijd verjaardag, hij is in 
vooraan staat als hij paarden voorbrengt, wie is dat?' 'Oh, da's Jan blakende gezondheid (wel 
Calis.' 'Mooi die moet ik hebben', gebeld en ja, hij wilde mijn wat mager), hij loopt nog 
paard wel voorbrengen. zonder stok, leest nog 
In die tijd werden er van de 20 of 30 nieuw te keuren hengsten zonder bril en eet, alweer 
nog 30 of 40 afgekeurd en de rest was ook niet goed genoeg…… een jaar of 7, zonder 

tandjes:  RIFARI  A1181, Jan kwam de ring uit met een paard, pakte die van mij aan en 
14-6-1976.stormde de ring weer in, juist op dat moment werd omgeroepen 

dat het paard dat hij zojuist had voorgebracht niet werd 
goedgekeurd. Ik zag hem inzakken en dacht, da's voor mij dan Zover wij weten is hij nu 
ook jammer maar helaas. de oudste Arabier van 

Nederland, misschien wel Hij werd goedgekeurd, ik wist niet wat ik hoorde, in mijn ogen 
de oudste ooit en als we veel mooiere paarden werden naar huis gestuurd. Ik kreeg die dag 
nu aankijken gaat hij de nog een onwaarschijnlijk hoog bod voor hem dat ik af sloeg met 
40 ook nog wel halen.de woorden “dat verdient hij in een jaar met dekken, hou jij je 

geld, hou ik m'n paard.” In zijn goedgekeurde jaren heeft hij toch 
zeker Fl. 500,- verdiend met het dekken van de pony's van de 
buurman. 
Op zeker moment werd hij ineens afgekeurd, beetje vreemd, 
hij deed het beter dan ooit en zag er goed uit. Je kon een rapport 
opvragen en daar stond dan in waarom je paard werd afgekeurd, 
dat heb ik natuurlijk gedaan, ik heb het nog liggen. De toen-
malige voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, 
dhr. Hulshof, wist het krachtig samen te vatten: “Deze hengst 
voldoet niet meer aan de huidige normen voor goedkeuring.” 
Daar kon ik het dan mee doen.
Hij heeft nog vele shows gelopen, sommigen zelfs met succes, 
was top 5 zadelrubriek EK Leiden (toen er nog zo'n 20 meededen) 
2e dressuur EK België en onvoorbereid (we zouden een show 
rijden) 3e Native costume EK Den Bosch.
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Door: Hanneke Brand-Rosman in het buitenland. Behalve goede trainers en paarden, hebben 
we in Nederland ook diverse goed presterende jockeys, zoals 
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Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies World Championship volbloeds), al moet worden gezegd dat het grootste deel van 
(IFAHR) en het Sheik Mansoor Global Racing Festival, zitten zijn verdiensten niet in Nederland bij elkaar werd gereden. 
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uitgevallen, en niet zwaarder weegt dan, pak 'em beet, 56kg, 
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aangeschreven in het buitenland.

Diana en Karin mogen beiden niet klagen over het afgelopen 
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gekregen, nadat dit paard begin oktober op de Arqana-veiling Op 15 juli werd op Duindigt de SHEIKH ZAYED BIN 
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buitenlanders dan ook graag naar 
Wassenaar. De eerste prijs werd 

opgeëist door Raihan, een 
van de Franse toppaarden 
van dit seizoen, maar met 
slechts een halve lengte 
achter hem Lillij Ann, 
gefokt en getraind door 
Diana Dorenberg.
Op dezelfde dag vond ook 
een koers uit de Wathba 
Cup Series plaats, die 
werd gewonnen door de 
Franse Ijad, met daar pal 
achter Shrek OA, Shakia 
Dormala en Alligator 

Kossack, allemaal Nederlands gefokte 
paarden. Een week later alweer de 
volgende Wathba koers, ditmaal 
gewonnen door Munahis, een van de 

In het vorige AVS-magazine zaten we halverwege het wedstrijdseizoen, nu is dat – in 
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worden aan het begin van de herfst verscheept naar het Midden-Oosten, waar het 
seizoen dan net van start gaat. Maar de paarden van 'gewone' mensen krijgen nu hun 
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EEN SPORT, 
MET  
RENSPORT, OPWINDENDE 

INTERNATIONALE ALLURE

Damis met jockey Adrie de Vries, foto: Sabrina Martin
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Qatari paarden die in 
training staat bij 
Diana. Dezelfde 
Munahis won een 
maand later de 
Scandinavian Derby op 
renbaan Jagersro 
(Malmö).

Karin van der Bos 
reisde onder andere 
met haar driejarige 
merrie Samima 
(Dahess x Oleya du 
Loupe) naar Keulen, 
Duindigt, Ghlin, 
Warschau, Newbury 
en Toulouse, waarbij 
Samima 2 x 1e, 1 x 3e 
en 3 x 2e was. De 
koers in Newbury 
betrof The Emirates 
Equestrian Federation 
International Stakes, een 
sterk bezette Group II ren. 
Voorts werd zij in 
Newbury in The Jebel Ali 
Racecourse Zaabeel 
International Stakes, een 
Group I sprintkoers met 
prijzengeld ruim 25.000 
Britse pond, 3e met internationale awards om vrouwen 
Serouda Du Breuil in de rensport te eren en aan te 
(Dormane x Jamaa Du moedigen. 
Breuil). Hoewel deze Diana Dorenberg zal worden 
vierjarige merrie slechts voorgedragen als beste Nederlandse vrouwelijke trainer en 
vier koersen liep dit seizoen, verdiende ze daarmee toch bijna mevrouw de Ruiter-Floor wordt genomineerd als beste 
20.000 euro. Nederlandse vrouwelijke fokker van Arabische renpaarden
Ook Djetkan (Sandokan x Djamina) werd slechts vier keer Diana was met Damis (Amer x Kachia) eerste in eerder 
ingezet, en liep drie keer in het geld. Athlete del Sol (Dormane genoemde Groep II koers in Baden Baden, nadat deze hengst 
x A La Volee) deed het eveneens erg goed, met een overwinning twee weken daarvoor in de grootste koers van de wereld, de 
in Stockholm in de H.H. Sheik Zayed Bin Sultan Al Nayhan QATAR WORLD CUP in Parijs, vijfde werd. Daarnaast 

Cup Listed ren, presteerde Munahis (Amer x Baheeja) erg goed. Maar ook met 
een derde plek haar eigen paarden, zoals Sartejano en Lillij Ann stond ze 
in de meermalen op het erepodium dit jaar.
Stockholm 
Arabian Cup Naast de top drie, Dorenberg, Van den Bos en Otermans, 
(Group 3 PA),  mochten ook de heer Gerard Zoetelief, mevrouw De Ruiter-
en nogmaals Floor, mevrouw Kolk, mevrouw Dyk-Krantz en mevrouw 
derde in Baden Bianca van der Harst meermalen de ereprijzen en bloemen in 
Baden, in de ontvangst nemen gedurende dit mooie seizoen.
The President Al met al veel mooie internationale resultaten voor de 
of the United Nederlandse eigenaren, trainers en fokkers.
Arab Emirate 
Cup, een Als u meer wilt weten over deze opwindende en fascinerende 

Groep II koers, in sterk internationaal gezelschap. Athlete del sport, waarbij maanden van training leiden tot een explosie 
Sol verdiende ruim 20.000 euro voor zijn eigenaar/trainster van snelheid, waarna in een minuut of twee de winnaar 
Karin. bekend is, schroom dan niet om contact op te nemen met 

de heer De Ruiter, voorzitter van de DARC, via 035-6668367, 
Karin traint voornamelijk eigen paarden en zal als beste of Hanneke Brand, secretaris van de DARC, via email 
vrouwelijke eigenaar dit jaar worden voorgedragen voor de DARC@LS-Taalservice.nl, of + 46 372 55177.
Sheika Fatima bin Mubarak Darley Award, één van de 

Jullie zullen denken:  Niet geschikt voor de show, dan is het 
vast een fijn sportpaard? Zijn bouw zou daar inderdaad toe 
uitnodigen. Maar er is nog zoiets als karakter. En daar wringt 
hem eigenlijk de schoen. Zachtaardig hè? Zo zouden ze volgens 
de rasomschrijving moeten zijn. Nou die beschrijving lap ik aan 
mijn laars. Daar klopt helemaal niets van. Want in mijn stal 
staat een bullebak. Met een veel te grote mond en dito ego. Hij 
is recordhouder in het verjagen van dierenartsen, hoefsmeden 
en trainers! Met één enkele blik weet hij mensen de stuipen op 
het lijf te jagen. Ja, trots is hij wel, een beetje té…

Maar toch ben ik dol op dit “rode gevaar”. Dus besloot ik een 
suikerzoete foto mee te sturen. Om zijn te grote ego wat af te 
zwakken. Een poging jullie te doen geloven dat hij redelijk lief 
is. Maar zelfs het maken van een simpele foto is met Plato een 
uitdaging. Ik had me voorgenomen een soort van “Penny 
momentje” op de gevoelige plaat vast te laten leggen. Nu ik nog 
aan de goede kant van de 50 zit, kan dat nog nét. Anders wordt 
het niet meer geloofwaardig.

Dus trachtte ik met een “zwoele blik” in de camera te kijken. 
Plato gelijktijdig lieflijk te kriebelen op zijn neus. Maar de 
meeste dromen zijn bedrog en dus deze ook. Want direct na de 
cameraclick werden zijn ware bedoelingen duidelijk. Hij had 
het op mijn handschoen gemunt! Vol overgave zette hij er een Door: Inge 
paar voortanden in en begon te trekken…Foto:  Stephannie Sevenhuijsen
Onnodig te vermelden dat zowel IK als de HANDSCHOEN 
hebben verloren…Ik ben net als jullie verzot op Arabische Volbloeden. Immers, 

zij staan bekend om hun schoonheid, uithoudingsvermogen, 
veelzijdigheid en zachtaardige karakter, toch? Tenminste zo 
is mij dit altijd voorgespiegeld. En dan geloof je dat. 
De afgelopen jaren probeer ik deze eigenschappen te herkennen 
in mijn inmiddels 9 jaar oude hengst. Maar volgens mij ben ik 
voor het lapje gehouden. Of ik bezit de uitzondering op de 
welbekende regel.

Menig AV liefhebber herkent mijn hengst niet eens als Arabisch 
Volbloed. Mooie Hispano, wel een kleine Lusitano, of nog 
erger: Oei, dat is wel een KWPN-er met veel bloed! Ja, 7 liter 
om precies te zijn! Waarom ziet niemand Plato voor wat hij is, 
gewoon een echte Poolse Arabier! Ok, hij is wat aan de forse 
kant, lange manen zijn ver te zoeken en die dish? Geen idee 
waar die is gebleven. Als veulen had hij nog wel zo'n sierlijk 
koppie maar toen de jaren verstreken is die deuk ergens op de 
wei verloren geraakt.

Uithoudingsvermogen bezit hij ook al niet. Hij gaat uiterst 
effectief met zijn energie voorraad om. Dat wil zeggen, hij 
loopt geen stap harder dan noodzakelijk. Laat zich niet 
verleiden tot hysterische uitspattingen en doelloos marcheren 
met de staart op de rug. Dat dient volgens hem geen enkel nut. 
Tenzij er een overmaat aan vliegen zijn. De showring is aan 
hem dan ook niet besteed. Trouwens, ik zou in de voorring 
al naar huis worden gestuurd: Sorry, for Arabs only!  Ja maar…. 
Nee, deze show is niet voor KWPN-ers. 

PLATONISCHE 
LIEFDE

Athlete del Sol, foto: Svensk Galop

Inge en haar hengst Plato (Piaff x Perestrojka HT) hebben een 
stormachtige relatie. Op internet zijn hun belevenissen, tot 
groot vermaak van de lezers, al jaren te volgen. 

Munahis, foto’s: Nils Rosenkjaer
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PLATONISCHE 
LIEFDE

Athlete del Sol, foto: Svensk Galop
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Munahis, foto’s: Nils Rosenkjaer



H
Door: Aart Markies en Esther Groen
Foto's: Ruud Overes

Het deelnemersveld telde ruim zestig combinaties. De 19-jarige 
Marijke Visser ging voorspoedig van start en wist zich gedurende 
de wedstrijd steeds verder naar voren te rijden. Hetzelfde deed de 
Italiaanse Mara Feola met Gregali, die uiteindelijk het goud won. 
De laatste kilometers naar de finish reed Marijke nog geruime tijd 
op de eerste positie. Een medaille lag binnen bereik. 

Toen de kopgroep in zicht kwam op het finishterrein lag Marijke 
op kop: virtueel Europees kampioen. Voor even. Zes combinaties 
gingen voor de eindsprint. Dit zorgde voor minimale verschillen 
tussen de koplopers bij de finish. Zo eindigde Marijke slechts één 

seconde achter de nummer drie en 
slechts vier seconden achter de winnaar 
van het kampioenschap. Wat is sport 

achttiende plek de beste wreed, maar ook zo spannend en 
Nederlander was. Joyce uitdagend!
van den Berg vormt pas 
sinds een halfjaar een Goed voorbereid
combinatie met Nubie De Nederlandse young riders Marijke du Florival. Visser en Joyce van den Berg gingen 

goed voorbereid van start. De beide 
Ontzettend spannend                                                                          paarden waren hun ter beschikking 
Marijke vertelt: 'In de gesteld door bondscoach Emile Docquier 
laatste bocht kwam de (Stavelot, B.) en zijn echtgenote Kristel 
Italiaanse mij met een Van den Abeele, zelf ook actief in de 
enorme snelheid voorbij. internationale endurancesport. 
Ik dacht nog “dan wordt 
het maar zilver”. Toen ik Vele trainingsuren werden gemaakt in 
finishte zag ik ineens de Belgische Ardennen. Marijke Visser 
twee neuzen naast me. bracht Eomer vorig jaar al uit op het 
Ja, toen baalde ik wel WK in Abu Dhabi, waar zij met een 

 

OP ARABISCHE VOLBLOEDEN
SUCCESVOLLE JUNIOREN 

In een spannende eindsprint wist Marijke met Eomer (Werter x Efrema (v.Pesal)) 
de vierde plaats te pakken op het EK Young Riders in Mont le Soie (België) op 
8 september 2012. De 20-jarige Joyce van den Berg reed met Nubie du Florival 
(Balzac de Piboul x Hakima du Florival (v.IBN Estopa Son)) naar de 15e plaats.
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Florival een zeer constante rit. Zij eindigde met 
17.9 km/u gemiddeld op een fraaie vijftiende plaats.
Ook de bondscoach kijkt positief terug op het 
kampioenschap. 'Een groot contrast met het WK
 op Euston Park twee weken geleden. 
Ik ben heel tevreden over de beide meisjes, ze 
hebben uitstekend gereden. Onze jeugd heeft
 de toekomst', aldus Emile Docquier. 

Geen team
Met slechts twee combinaties aan de start streed 
Nederland niet mee voor de teammedailles. 
Frankrijk won het landenklassement en nam ook 
individueel zilver en brons mee naar huis. Italië en 
Groot-Brittannië eindigden als tweede en derde. 
De Belgen deden op eigen terrein een serieuze gooi 
naar de medailles, maar kregen door uitval geen 

even. Ik was zó dicht bij een medaille. Maar uiteindelijk team aan de finish.
ben ik hartstikke blij met mijn vierde plek. Die kleine 

Eomer heeft alles 
gegeven, ik ben 
geweldig trots op 
hem', laat Marijke 
weten. 

De kopgroep legde het 
120 kilometer lange 
parcours af met een 
gemiddelde snelheid 
van 18.9 km/u, 
de laatste lus met 
25 km/u. De 20-jarige 
Joyce van den Berg 
reed met Nubie du 

KORTE BERICHTEN
IN MEMORIAM AHN KHYLLYAH

STAMBOEKKANTOOR GESLOTEN 

TIJDENS FEESTDAGEN

IN MEMORIAM SILHOUETTE CS

Ik heb besloten Sil te laten cremeren en 
haar as is inmiddels thuis en zo is de  Op 25 september 2012 is op 10-jarige 
cirkel rond. Behalve het gevoel van leeftijd de voor ons bijzondere merrie 
enorme leegte is er ook een gevoel van AHN Khyllyah (Tempter x Rumenia x 
dankbaarheid voor alles wat ik de Drug) 1e premie, ster, overleden, ten 
afgelopen 15 jaar van haar heb geleerd, gevolge van leukocitoclastische vasculitus 
het werk dat we samen hebben gedaan (de meest zeldzame variant) en sarcoidose. 
en alle mooie blijvende herinneringen. Wij, Sylvia van der Linden en Amy Bos, 
Mijn grootste levensles van Sil is: hebben haar nog geen twee jaar in ons bezit 
"Wees wie je bent".gehad maar super van haar mogen genieten. 
 Je blijft altijd in onze gedachten bestaan. 

Rust zacht lekker ding. 
 

Woensdag 3 oktober heb ik, Nienke Riezebos, met pijn in mijn 
hart thuis in alle rust en vrede afscheid genomen van mijn trouwe 
metgezel Silhouette CS (Traditio x Siereza). De artrose in haar 
gewrichten was de laatste 2 weken dusdanig uitgebreid en 
verergerd dat ze niet meer zonder pijn kon bewegen of zelfs rusten. 

Gedurende de feestdagen is het stamboekkantoor gesloten van 
24 december tot 7 januari 2013. Voor dringende zaken kunt 
u in deze periode contact opnemen met Gerda Stuive-Verkuil. 
Tel: 06-45224016

Marijke Visser met Eomer

Joyce van den Berg 
met Nubie du Florival
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De commissie gebruik heeft in september 2012 een evaluatieformulier opgestuurd naar 
ruiters met een Arabisch Volbloed die bij de commissie bekend waren. De evaluatie is 
verstuurd naar ongeveer 150 e-mail adressen en is uiteindelijk beantwoord door 40 ruiters. 
Waarvoor dank.

ruiters niet bekend waren met de prijzenpot van € 150 de commissie is. Het grootste gedeelte van de ruiters gaf te 
(per klasse) aan cadeaubonnen van de Paardendrogist, wat wij kennen bij de commissie terecht te kunnen voor vragen en hier 
zagen als een stimulans om mee te doen. ook voldoende antwoord op te krijgen. 
Dit jaar werd het NK dressuur uiteindelijk uitgereden door 
evenveel mensen als voorgaande jaren. Echter had een groot Al met al kunnen wij de conclusie trekken dat het grootste 
aantal 'vaste' ruiters dit jaar niet het benodigde aantal starts deel van de ruiters tevreden is met de gekozen weg. Wij vinden 
in verband met blessures. Wij hebben dan ook het idee dat het prettig om dit te horen. Wij staan het gehele jaar open voor 
het mogelijk toch de positieve werking heeft die wij voor vragen, opmerkingen en ideeën. Mocht u ons willen benaderen, 
ogen hebben. kunt u ons vinden op avsweb.org onder het kopje commissie 

gebruik.
Wij hebben tevens de vraag gesteld welke prijzen mensen 
graag ontvangen. Hier werd zo divers op geantwoord dat we Commissie Gebruik:
uiteindelijk besloten hebben dit niet aan te passen. We kregen Stefan van den Hoogenband
nog wel een vraag over de verdeling van de prijzen bij het NK. Eveline Calis
De prijzen werden verdeeld zoals de normale verdeling is, Getty Ketels
namelijk 1 op 4. Helaas waren er dit jaar niet meer dan 4 Nicole Fremeijer
deelnemers per klasse die de klasse uitreden, waardoor wij 
alleen een eerste plaats hebben toegekend. 

Diverse ruiters vonden dat er meer aandacht mocht zijn voor 
de All Nations Cup in Aken. Ondanks dat de All Nations Cup 
niet onder onze verantwoordelijkheid valt, willen wij in deze 
vraag voorzien. Wij zullen hier volgend jaar extra aandacht aan 
geven door een oefendag te organiseren die gericht zal zijn op 
de Duitse proeven. Natuurlijk zal, net als voorgaande jaren, 
Eveline Calis weer aanspreekpunt zijn voor Aken. Zij zal onder 
andere helpen met het aanvragen van licenties en dergelijke.

Wij hebben ook vragen gesteld over ons als commissie. 
Duidelijk werd dat een groot aantal van de leden van de 
commissie bekend waren bij de deelnemers maar niet iedereen. 
Volgend seizoen willen we kijken of we zichtbaar aanwezig 
kunnen zijn op wedstrijden, zodat het duidelijk is wie lid van 

EVALUATIE 
COMMISSIE GEBRUIK

ENQUETE VAN 

M

10 februari Algemene Ledenvergadering DAWRA 16 juni Arabian Horse Weekend, Int. C Show, 

24 maart Oefenwedstrijddag DAWRA St. Oedenrode

30 maart Open dag met Hengstenshow 28 t/m 30 juni Lustrumweekend DAWRA

Kossack Stud Beemster 7 juli AVS Dressuur Zuid-Holland (*)

7 april AVS Western Riding Cup DAWRA + AVS 14 juli Nationale C Show West, Alkmaar

Dressuur Woudenberg (*) 17 en 18 aug. AVS Arabissimo Renswoude (*)

13 en 14 april Lowland Cup B/C Show, Assen 25 augustus Arabian Summer Show DAWRA

28 april Amateurkeuring, Bunschoten 1 september National Championship Show, Raalte

4 en 5 mei Tulip Cup Holland, Deurne 7 september AVS Dressuur Heerjansdam

9 t/m 11 mei WBN Rassenshow Luttenberg DAWRA .. september DAWRA NK Den Haag

9 mei Open dag met Hengstenshow Kossack Stud 3 oktober AVS Dressuur indoor Didam

Beemster + AVS Hemelvaart Dressuur 3 november Fall Show DAWRA

18, 19, 20 mei AVS Sportweekend IJzerlo 3 november AVS Dressuur indoor Sint Oedenrode en 

1 / 2 juni AVS Dressuur Soest (*) finale NK(*)

9 juni Western Snuffeldag DAWRA (*) = onder voorbehoud, hou onze website in de gaten

15 juni Nationale C Show Zuid, St. Oedenrode voor definitieve locaties en data!

AVS EVENEMENTENKALENDER 2013

Met deze evaluatie wilden wij als commissie een duidelijk beeld Door enkele ruiters wordt IJzerlo als een uithoek gezien. 
krijgen over wat er leeft onder de ruiters en wat de ruiters graag IJzerlo ligt inderdaad in de Achterhoek en absoluut niet 
willen. Uit de enquête kwam het volgende naar voren: centraal in Nederland. Echter vindt een ander groot deel van 

de ruiters het een erg gezellige wedstrijd, vanwege de 
Het grootst aantal ruiters bevindt zich in Brabant, Zuid- mogelijkheid om er te kunnen verblijven met paard en familie.
Holland, Noord-Holland en Gelderland. Het merendeel is 
tevreden over het aantal wedstrijden. Enkele ruiters zouden Door veel ruiters wordt de gezelligheid en de sfeer op AVS 
graag meer wedstrijden zien, maar begrijpen ook dat het wedstrijden genoemd als een belangrijke reden om te starten. 
onmogelijk is om meer wedstrijden te organiseren als het Dit is ook een van de redenen waarom wij graag de wedstrijd in 
aantal inschrijvingen laag is. IJzerlo willen behouden. Ruiters hebben op de wedstrijd alle 
Enkele ruiters hadden wat opmerkingen over de verdeling tijd om elkaar te leren kennen doordat er naast de wedstrijd 
van de wedstrijden in Nederland. Zo werd er geopperd om veel meer mogelijkheden zijn op dit terrein. Tevens is het een 
meer wedstrijden centraal in Nederland te organiseren. goede mogelijkheid om ruiters kennis te laten maken met 
Op dit moment zijn wij als commissie druk bezig om in andere disciplines naast de dressuur.
het midden van het land weer een aantal wedstrijden te 
organiseren. Gezien het feit dat veel locaties prijzig zijn en Tijdens de enquête werd ons ook duidelijk dat een groot aantal 
de opbrengsten van onze wedstrijden (door de geringe ruiters het als positief ervaart om evenementen te combineren. 
deelname) laag zijn, is het lastig om geschikte locaties te Met name de shows of western worden genoemd als 
vinden. mogelijkheden. Wij zijn in gesprek met de DAWRA om 

gezamenlijk een wedstrijd te organiseren op een locatie. 
Een aantal wedstrijden willen we graag behouden en daar zal Door de ruiters wordt wel benadrukt dat er geen last van 
in de toekomst ook weinig aan veranderen. Deze wedstrijden elkaar mag worden ondervonden. De mogelijkheid om te 
vinden wij belangrijk omdat wij als commissie het veelzijdige combineren met een show zal nog nader bekeken worden. 
gebruik van het Arabisch Volbloed paard willen stimuleren. 
De enige twee wedstrijden waar het mogelijk is om meerdere De evaluatie geeft weer dat er twee verschillende meningen 
disciplines, zoals cross, springen en dressuur, te organiseren zijn over de nieuwe wijze van het NK dressuur. Nu dienen de 
zijn IJzerlo en Renswoude (Arabissimo). combinaties om kans te maken op de titel minimaal 50% van 

de door het AVS 
georganiseerde wedstrijden te 
rijden. De combinatie met 
het hoogste gemiddelde 
wordt uiteindelijk kampioen 
in zijn klasse. Een aantal 
ruiters vond het oude NK 
spannender en leuker. Dit 
jaar hebben wij inderdaad 
ervaren dat op de laatste 
wedstrijddag de meeste 
kampioenen al bekend waren, 
nog voor de laatste proeven 
verreden waren. 
Toch willen wij het NK op 
deze wijze nog een jaar 
verrijden omdat wij de 
combinaties zo willen 
stimuleren op meerdere 
AVS wedstrijden te starten. 
Tevens bleek dat de meeste Getty Ketels van Commissie van Gebruik met haar nieuwe troef Majeeda

Silvia van der Veen met AF Thabay
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EVALUATIE 
COMMISSIE GEBRUIK

ENQUETE VAN 

M

10 februari Algemene Ledenvergadering DAWRA 16 juni Arabian Horse Weekend, Int. C Show, 

24 maart Oefenwedstrijddag DAWRA St. Oedenrode

30 maart Open dag met Hengstenshow 28 t/m 30 juni Lustrumweekend DAWRA

Kossack Stud Beemster 7 juli AVS Dressuur Zuid-Holland (*)

7 april AVS Western Riding Cup DAWRA + AVS 14 juli Nationale C Show West, Alkmaar

Dressuur Woudenberg (*) 17 en 18 aug. AVS Arabissimo Renswoude (*)

13 en 14 april Lowland Cup B/C Show, Assen 25 augustus Arabian Summer Show DAWRA

28 april Amateurkeuring, Bunschoten 1 september National Championship Show, Raalte

4 en 5 mei Tulip Cup Holland, Deurne 7 september AVS Dressuur Heerjansdam

9 t/m 11 mei WBN Rassenshow Luttenberg DAWRA .. september DAWRA NK Den Haag

9 mei Open dag met Hengstenshow Kossack Stud 3 oktober AVS Dressuur indoor Didam

Beemster + AVS Hemelvaart Dressuur 3 november Fall Show DAWRA

18, 19, 20 mei AVS Sportweekend IJzerlo 3 november AVS Dressuur indoor Sint Oedenrode en 

1 / 2 juni AVS Dressuur Soest (*) finale NK(*)

9 juni Western Snuffeldag DAWRA (*) = onder voorbehoud, hou onze website in de gaten

15 juni Nationale C Show Zuid, St. Oedenrode voor definitieve locaties en data!

AVS EVENEMENTENKALENDER 2013
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Holland, Noord-Holland en Gelderland. Het merendeel is 
tevreden over het aantal wedstrijden. Enkele ruiters zouden Door veel ruiters wordt de gezelligheid en de sfeer op AVS 
graag meer wedstrijden zien, maar begrijpen ook dat het wedstrijden genoemd als een belangrijke reden om te starten. 
onmogelijk is om meer wedstrijden te organiseren als het Dit is ook een van de redenen waarom wij graag de wedstrijd in 
aantal inschrijvingen laag is. IJzerlo willen behouden. Ruiters hebben op de wedstrijd alle 
Enkele ruiters hadden wat opmerkingen over de verdeling tijd om elkaar te leren kennen doordat er naast de wedstrijd 
van de wedstrijden in Nederland. Zo werd er geopperd om veel meer mogelijkheden zijn op dit terrein. Tevens is het een 
meer wedstrijden centraal in Nederland te organiseren. goede mogelijkheid om ruiters kennis te laten maken met 
Op dit moment zijn wij als commissie druk bezig om in andere disciplines naast de dressuur.
het midden van het land weer een aantal wedstrijden te 
organiseren. Gezien het feit dat veel locaties prijzig zijn en Tijdens de enquête werd ons ook duidelijk dat een groot aantal 
de opbrengsten van onze wedstrijden (door de geringe ruiters het als positief ervaart om evenementen te combineren. 
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de door het AVS 
georganiseerde wedstrijden te 
rijden. De combinatie met 
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wordt uiteindelijk kampioen 
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Silvia van der Veen met AF Thabay
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Het beeld van een tomeloze zwarte Arabische hengst, 
rennend door de branding, neus in de wind, staart 
wapperend als een zijden vlag achter zich aan en 
een klein jongetje op zijn blote rug. 
Bij wie is de droom om ooit een Arabier te bezitten 
niet begonnen bij het zien van de meeslepende 
familiefilm The Black Stallion?

gaf hij haar de kracht om te vechten voor spoedig herstel toen Voor zijn filmdoorbraak had Cass Ole al een indruk-wekkende 
zij op haar 19e een auto ongeluk kreeg en pas na 4 weken uit staat van dienst als show- en sportpaard in Amerika. Hij werd 
een coma ontwaakte, haar geheugen kwijt was en bijna geheel o.a. Nationaal kampioen Western Pleasure in 1975 en 
verlamd was. Nationaal Reserve Kampioen dameszadel in 1976 en won meer 

dan 70 Kampioenschappen en Reserve Kampioenschap in zijn 
Filmmaker Coppola kocht de rechten van de Black Stallion showcarrière. Nadat de film een wereldwijd succes werd, 
boeken en begon te scouten. Paardentrainers Glen Randall ontving Cass Ole allerlei Awards. Heel bijzonder waren zijn 
en zijn zoons JR en Corky kregen de opdracht op zoek te gaan bezoeken aan het Witte Huis tijdens Carter en Reagan's 
naar een hoofdrolspeler voor de aankomende film. De keus presidentschappen. Cass Ole 
van de filmmakers viel op de prachtige Egyptisch gefokte was een graag geziene gast als 
EL Mokhtar. Deze hoogbenige en elegant gebouwde hengst publiekstrekker op de 
werd gefokt door de Egyptian Argicultural Organization en grootste renbanen in de USA. 
vertrok als 3-jarige naar Amerika. Corky was er van overtuigd Hij reisde internationaal naar 
dat EL Mokhtar een van de allerbeste zwarte Arabieren was o.a. Italië, Sardinië, Algerije 
die hij ooit had gezien. Helaas vonden de eigenaren van en Marokko. 
EL Mokhtar het een te groot risico om hun paradepaardje 
uit te lenen voor de film. Het is niet verwonderlijk dat 

er een enorme run was op zijn dekkingen, die in zijn 
Toen kwam Cass Ole in beeld. De trainers vonden zijn hoogtijdagen verkocht werden voor 
temperament en uitstraling geschikt voor de rol. De Cuello's $ 7.500. Van de ruim 120 Volbloed nakomelingen waren 50 
bepaalden dat hun pronkstuk niet zou worden gebruikt voor nakomelingen zwart. Cass Ole stierf op 24 jarige leeftijd aan de 
gevaarlijke opnames zoals de schipbreuk. Overigens was Cass gevolgen van koliek en werd begraven bij het huis van zijn 

Ole geen liefhebber van water en eigenaar in San Antonio, Texas op 29 juni 1993. 
moesten de filmmakers regelmatig 
stand-ins gebruiken. Cass Ole's In 2003 probeerde Disney nogmaals het succes van 
aftekeningen werden vakkundig The Black Stallion te evenaren met het uitbrengen van 
weggeschminkt voor de opnames de film The Young Black Stallion. De hoofdrolspelers zijn 
en ook zijn manen werden nu Neera, een Arabisch meisje en Shetan in zijn jonge jaren. 
voorzien van hair extensions. Een grappig detail is dat er voor de hoofdrol een bruine Arabier 
Zijn 'doubles' Fae Jur en werd gebruikt die totaal zwart werd geverfd. De verhaallijn van 
Diamond Night bleven anoniem, deze film kwam niet helemaal 

maar maakten deel uit overeen met die van de andere 
van de prachtige takes op delen waardoor deze release niet 
het strand en de race- in de buurt van het succes van 
scenes. De scenes waarbij de andere twee films.
Black vanaf het schip naar 
wal zwom werden gefilmd Walter Farley, de auteur van de 
met een Frans gefokte boekenreeks over Black, heeft 
schimmel die voor de film miljoenen mensen kennis laten 
helemaal zwart geverfd maken met het mooiste en meest bijzondere paard op aard: 
werd. Dit paard is bijna de Volbloed Arabier. De in 1915 geboren New Yorker schreef 
verdronken toen hij voornamelijk kinderboeken met als favoriete onderwerp 

verstrengeld raakte in touwen. Cass Ole en zijn collega-acteurs paarden. Farley bracht een deel van zijn jeugd door in de stallen 
werden enkele weken voordat het filmen begon, getraind op van zijn oom, een 
een ranch in Californië. De jonge acteur Kelly Reno bouwde renpaarden trainer. 
daar een hechte band op met de paarden. De toen 12 jarige Een treffende 
zoon van een veeboer reed al paard sinds hij kon lopen en werd gelijkenis met de 
gecast voor de rol van Alec. jonge Alec en 

paardentrainer 
Ook voor het tweede deel 'The Black Stallion returns' werd hij Henry. Toen Farley 
gevraagd voor de hoofdrol en gezien het kassucces van de eerste studeerde begon hij te 
film, mocht EL Mokhtar van zijn eigenaren nu wel deel uit schrijven aan The 
maken van het vervolg. Droevig genoeg kreeg EL Mokhtar Black Stallion. Vlak 
last van koliek. De film werd opgenomen in Marokko waar voor het uitkomen 
geen moderne veterinaire faciliteit beschikbaar was voor een van The Young Black 
operatie. Het werk in de film was zwaar en eiste zijn tol. Stallion stierf Farley, 
Toen EL Mokhtar stierf schreef acteur Kelly een ontroerende maar zijn 'legacy' 
nagedachtenis. De grote ster van deel twee werd dus wederom Black is onsterfelijk 
Cass Ole. EL Mokthar stond wel op diverse takes van onder geworden.
andere de race-scenes.
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De film vertelt het verhaal van de kleine jongen Alec die met en 
zijn vader langs de kust van Afrika vaart op een cruiseschip. Bij tevens auteur van het boek 'My Best Friend The Arabian 
een wandeling over het dek, ziet Alec een ontembare gitzwarte Horse'. Het zwarte hengstveulen werd geboren met een 
hengst aan boord komen. Alec is in vervoering en voert hem stervormige kol en 4 witte sokken in Texas op 6 maart 1969. 
stiekem suikerklontjes door de tralies van zijn stal. Wanneer het Door zijn aderen stroomde meer dan 70% Crabbet bloed. 
schip bij een storm dreigt te zinken, weet Alec de zwarte hengst Zijn moeder La Bahia was een bruine kampioensmerrie en 

te bevrijden. Hangend aan zijn witte vader Al-Marah Cassanova stierf nog voor de 
de manen van het geboorte van zijn zoon. 
spartelende paard, komt Dr Leo Cuello, eigenaar van San Antonio Arabians, kocht Cass 
Alec veilig aan land. Enkele Ole als 2-jarige voor $ 12.000 en stuurde hem naar Texas voor 
maanden zijn zij elkaars een professionele western opleiding. Na ongeveer 3 jaar 
enige gezelschap op een training, bracht zijn dochter Francesca, toen 11 jaar oud, 
verlaten eiland waar ze zich hem uit op shows en westernevenementen. De band tussen 
in leven houden met zeewier. Francesca en Cass Ole was zeer bijzonder. Volgens eigen zeggen, 
De scenes waarbij 

Alec de hengst voor zich probeert te winnen in de 
branding van de blauwe zee, zijn echte kippenvel 
momenten. 
De schipbreukelingen worden gered en Black verhuist 
mee naar Amerika. Samen met de gepensioneerde 
paardentrainer Henry traint Alec de hengst voor de 
renbaan. Alec is veel te jong om deel te nemen aan de 
race der races maar Black duldt geen andere jockeys op 
zijn rug, dus rijdt Alec incognito. Vanzelfsprekend 
winnen zij de wedstrijd, maar hiermee is 
Black niet langer anoniem en komt de rechtmatige 
eigenaar hem terugeisen. Aboe Já ben Ishak neemt 
Shetan (Black's Arabische naam), mee naar zijn 
thuisland. Alec kan het niet nalaten om samen met 
Henry de hengst achterna te reizen. Black wint daar met 
Alec de grote woestijnrace maar Shetan blijft bij de sjeik, 
die Alec belooft dat hij het eerste veulen 
van Black zal krijgen.

De verfilming van het gelijknamige boek van Walter 
Farley, trok in 1979 de aandacht van het grote publiek. 
Wereldberoemde producent Francis Ford Coppola wist 
2 Oscar nominaties in de wacht te slepen en de 
filmmuziek won diverse prestigieuze awards. De ster van 
deze film was Cass Ole, een raszuivere zwarte Arabische 
hengst. Hij had het charisma van een droompaard. Hij 
deed onze harten sneller kloppen en bracht met een 
klein filmbudget van 2,7 miljoen in die tijd onverwachts 
een giga bedrag in het laatje van de box office.

Cass Ole werd gefokt door Gerald Donoghue, een 
gerenommeerd fokker van Arabische Volbloedpaarden 

Cass Ole

Cass Ole

EL Mokhtar

Cass Ole met Corky Randall

Cass Ole in training met Rex Peterson,
assistenttrainer van Corky Randall
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ENDURANCE, 
ECHT VERSLAVEND!

Door: Michelle Schoutens en vertrouwen. 
Foto’s: Marloes van de Weide Dit jaar besloot ik om te starten 

met de endurance. Endurance is 
een tak van paardensport waarin Enkele jaren geleden droomde ik ervan om dit te doen met 
het de bedoeling is om binnen een mijn oudere merrie Carita (nu 23 jaar), maar helaas had ik toen 
vastgelegde tijd een bepaalde de mogelijkheid niet. In 2009 kocht ik Jet als 2,5 jarige en met 
afstand af te leggen in een haar zag ik toekomst. Op haar 4e jaar heb ik Jetje ingereden 
buitengebied. wat totaal geen probleem bleek te zijn, al gauw gingen we 
Het is de bedoeling een goede lekker de bossen in en zo leerden we elkaar steeds beter kennen 
gemiddelde snelheid te behalen. 
Het terrein kan variëren van zeer 
vlak tot bergachtig, van harde 
grond tot mul zand. De kunst is 
om tijdens de tussentijdse veterinaire controles en aan het eind 
van de wedstrijd, je paard in goede conditie te kunnen tonen en 
hierbij mogen geen gebreken naar voren komen.
De endurance heeft verschillende klassen, klasse I tot klasse IV. 
De afstanden die worden afgelegd variëren van 20 km tot 
160 km. Voor het rijden van lange afstanden moeten zowel 
ruiter als paard in goede conditie zijn om deze prestatie te 
kunnen leveren. Uithoudingsvermogen, samenwerking, 
vertrouwen en verzorging zijn de sleutelwoorden voor een 
combinatie tijdens de ritten. Je leert veel over jezelf en je paard. 

Op 29 april was het dan eindelijk zo ver. In Ommen zouden 
we ons debuut rijden. Ik had een leuke groep grooms (=helpers) 
om me heen georganiseerd. De dag van te voren was de auto al 
ingepakt met waterkannetjes om Jet te koelen, voer, zadel, 
hoofdstel, dekens, eten voor mijn grooms etc. Mijn wekker 
ging die dag om 6:00 uur maar om 5:00 lag ik klaar wakker 
in mijn bed, ik kon niet wachten! 
Eenmaal op het wedstrijdterrein aangekomen, heb ik ons 
aangemeld bij het secretariaat en Jet uit de trailer gehaald. 
Hierna moesten we naar de voorkeuring, dit is een belangrijk 
onderdeel van de endurancewedstrijden. 
De veterinaire checks zijn er in vele soorten, maar de beginner 
(klasse I) heeft in Nederland te maken met voorkeuring, pols- 
en ademhalingscontrole (=P/A), keuring bij het  finishen en de 
nakeuring. Bij de voorkeuring werd Jet gekeurd op hartslag, 
ademhaling, kleur van de slijmvliezen, turgor en darmgeluiden. 
De uitslagen worden door de veterinair genoteerd op de 
'veterinaire kaart', ook de locomotie (bewegingen) wordt 

gecontroleerd. Jet vond dit alles nog soepel door de 
wat spannend, op vreemd terrein en keuringen en nu ik 
allemaal paarden om haar heen. alleen reed, kon ik 
Maar ze werd goedgekeurd, dus we heerlijk in ons eigen 
konden opzadelen en starten. Ik tempo rijden. Zo 
had via het enduranceforum een reden we deze 
leuke groep van drie personen wedstrijd tussen de 
geregeld om mee samen te rijden, 11 en 13 km per uur. 
wat ik wel zo fijn vond voor onze Tijdens de keuringen 
eerste wedstrijd. heb ik Jet telkens meteen aangeboden en ze werd direct 

goedgekeurd. Bij de start was Jet erg onrustig en 
Tijdens de prijsuitreiking bleek deze wedstrijd voor Jet en mij druk, ook tijdens de eerste 10 km 
een geweldige afsluiter van dit wedstrijdseizoen: een 3e plaats! was ze onrustig en wanneer we 

stopten bij de groompunten en Jet eten en drinken aanboden, 
wilde ze niets hebben. 1 km voor de P/A zijn we van onze Ik ben ontzettend trots op mijn 
paarden afgestapt en hebben we de singel losser gedaan en dametje. Onze goedgekeurde km 
zijn er naast blijven lopen. Ik was wel erg zenuwachtig voor teller staat nu op 116,5 km 
de P/A controle waar de hartslag gemeten werd, deze moet wedstrijdkilometers. 
onder de 60 slagen per minuut zijn. Ik koos ervoor om niet We hebben dit seizoen 12 
meteen aan te bieden, maar toch na 1 minuut heb ik haar winstpunten bij elkaar gespaard, 
aangeboden en gelukkig had ze een nette hartslag van 44. Yes! wat inhoudt dat wij slechts 3 
Uiteindelijk hebben we de rit heerlijk uitgereden en kwam winstpunten nodig hebben om 
Jet super door de keuring en nakeuring heen. Heerlijk zo'n alweer door te mogen stromen naar 
debuut, wat was ik enorm trots op haar! klasse II. Wij kunnen 

niet wachten tot volgend 
wedstrijdseizoen.Onze tweede wedstrijd startten we in Wateren een rit van 

29 km. Dit ging stukken beter, Jet leek al veel geleerd te hebben 
van de eerste wedstrijd en de trainingen. Dit keer reden we Wij hebben enorm genoten van 
weer samen maar nu met z'n afgelopen seizoen en hebben echt 
tweetjes, dit ging super. We hielden onze tak van sport ontdekt. 
lekker het tempo er in en ook hier Ik heb een betere band met Jet 
kwamen we direct door de op gebouwd, je leert elkaar echt 
keuringen heen. Wat een verschil kennen, aanvoelen en vertrouwen. 
met de vorige wedstrijd, Jet was Vol enthousiasme en plezier kan 
geweldig relaxt en voelde zo ik terugkijken op dit jaar. Wat 
vertrouwd. hebben we samen veel geleerd en 

bereikt als ik terug kijk op dit 
wedstrijdseizoen. Onze derde wedstrijd reden we in 
Maar zonder onze grooms waren Haarle de afstand van 33 km. 
we nergens gekomen, wat hebben Ik besloot deze wedstrijd meer op 
zij ons geweldig goed geholpen. snelheid te rijden. Ik reed nu 
Bedankt!samen met iemand anders van het 

enduranceforum. Ook deze 
wedstrijd ging super, zelfs het Wil jij ook eens kennismaken met 
koelen, waar Jet in het begin nog de endurance? Dit kan! 
aan moest wennen, ging nu Wanneer je lid bent van het 
stukken beter. Wat hangt er een KNHS kun je vrijblijvend 
geweldig leuke sfeer op deze deelnemen aan de 
wedstrijden, iedereen is zo kennismakingsklasse! 
gemoedelijk naar elkaar toe. Maar pas op, endurance is 
Bij de prijsuitreiking bleek dat we verslavend..!
zelfs een 4e plek hadden behaald!

Kijk voor meer informatie op 
Onze laatste wedstrijd van dit www.endurancevereniging.nl  
seizoen startten we in Onstwedde 
en dit keer voor het eerst alleen, 
wat best spannend was. Jet ging 

Ons endurance avontuur begon dit jaar, mijn naam is Michelle Schoutens, 
22 jaar en in het bezit van een 5 jarige Arabische volbloed merrie genaamd 
La Margneta Aura (Aurilla Gold x Blittersdijk Celerina), ofwel Jet. Ik ben altijd 
iemand geweest die volop van de natuur kan genieten en urenlange ritten 
door bossen en landerijen kan maken. Maar ik houd ook van het 
wedstrijdelement. Hierdoor trok de endurancesport mij enorm aan. 
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Te koop: 

Te koop: 

Bosrubber

prachtige 7-jarige 
1e premie ster-merrie, v: Aparan, 
m: A.F. Baya, met prima karakter. 
Goed tehuis erg belangrijk. Voor 
meer informatie: 055-3670620 of 
v.benthem@upcmail.nl

diverse Arabische 
Volbloedpaarden. 
Meer informatie: www.fam-
vanduyvenbode.com
E-mail: monicavd13@hotmail.com

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

 HET RESERVEPAARD 
VAN 
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I
Door: Gerda Stuive-Verkuil

In mei 2012 kregen wij voor 
het vijfde achtereenvolgende jaar 
een brief van Sinterklaas met het 
verzoek of een van onze paarden, 
de merrie Zahlina (Masjadi Gold 
Shadow x Silver Zingara), als 
vervanger voor Americo, het 
paard van Sinterklaas, zou 
kunnen fungeren. 
Zoals we allemaal weten heeft 
Americo het in de weken voor 
5 december heel druk, vooral 
's nachts als hij met Sinterklaas 
cadeautjes naar de kinderen brengt. 
Hij moet, om 's nachts voldoende 
fit te zijn, overdag zo veel mogelijk 
rusten. 
Om die reden maakt Sinterklaas bij 

uur in optocht door het dorp is gegaan. De zaterdag daarop activiteiten overdag graag gebruik van een plaatsvervanger voor 
was er opnieuw een intocht, maar nu in Zweeloo en Aalden. Americo. En ook Zahlina wordt vrijwel ieder jaar weer opnieuw 
Deze keer duurde de optocht maar 3 kwartier. gevraagd. 
En op 5 december moest Sinterklaas naar de lagere school Het is echt niet niks, een man met een grote rode mantel aan 
worden gebracht. Iedere keer weer helemaal in rood tenue, en een mijter op, op je rug te moeten dragen, terwijl het 
met een rood schabrak, rode bandages, een rood borsttuig en tamboerkorps en de majorettes voor je uit lopen in een wel heel 
zelfs rode oorbeschermers.langzaam tempo en naast je, maar ook achter je aan allemaal 

kindertjes met hun ouders  die, op dat moment, alleen maar 
Zolang de Pieten er voor zorgen dat de kinderen niet te lijken te kunnen schreeuwen. En niet te vergeten, 
opdringerig worden vindt Zahlina het alleen wat spannend. al die zwarte Pieten, die overal zitten, tot in de bomen 
Ze gaat wat op haar bit lopen knabbelen en als het te langzaam waaronder je door moet lopen of op de daken en dan gooien 
gaat haar zin, wil ze wel eens proberen de teugels uit de hand ze ook nog pepernoten op je hoofd. En dan moet je als paard 
van Sinterklaas te trekken. Niet dat het wat geeft, want voor je ook nog waardig weten te gedragen.
de veiligheid loopt de Paardenpiet altijd mee.

De voorbereidingen beginnen al ruim van te voren. Dan is het 
oefenen geblazen. Eerst met een onbekende ruiter op je rug, 
terwijl er harde fanfare 
muziek wordt gespeeld. 
Dan met een ruime mantel, 
die helemaal over rug en 
staart ligt en als laatste 
wordt er vlak voor en achter 
je op een trommel geroffeld. 
In het begin is het even 
schikken van de trommel, 
maar al gauw komt het je 
weer bekend voor en reageer 
je er niet meer op. 

Dit jaar heeft Zahlina een 
druk programma gehad. 
Eerst een intocht in 
Schoonoord waarbij Zahlina 
met Sint op haar rug 1,5 
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Voorzitter / Fokkerij................................................................... 06-25041139
Mw. G. Stuive-Verkuil
Secretaris /Stamboekzaken /ECAHO / WAHO / website  ......... 06-45224016
Mw. S. Boogaard
Penningmeester .......................................................................... 06-51273942
Dhr. S. van den Hoogenband
Vicevoorzitter / Gebruikszaken ................................................. 06-53489511
Mw. E. Calis 
Bestuurslid /2e penningmeester /PZ / PR................................... 035-6231891
Mw. M. Slok Soede 
Bestuurslid / 2e secretaris / Redactiezaken ................................. 06-22998116

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

Het volgende AVS Magazine verschijnt 20 maart 2013
(deadline 20 februari 2013). Dus lever tijdig de kopij cq 
uw advertentie in! De redactie verzoekt u de tekst aan te 
leveren in Word en als bijlage per e-mail. Foto’s dienen te 
voldoen aan een resolutie van minimaal 300 dpi op ware 
grootte en voorzien te worden van de naam van het 
paard/persoon waarover het artikel gaat. Foto’s waar uitsluitend 
een nummer aanhangt, zullen niet worden gebruikt.

BELANGRIJK

ADVERTENTIETARIEVEN 2012
Zwart-wit advertentie in € ex BTWPaardenmarktje Full Color advertentie in € ex BTW
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AVS leden krijgen 25% korting op bovenstaande tarieven en een link-button:

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

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

’Paardenmarktjes’ inclusief foto 
éénmalig in het AVS Magazine 

en voor onbeperkte tijd op 
de AVS Website, 

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

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

PAARDENMARKTZAHLINA,
SINTERKLAAS

 HET RESERVEPAARD 
VAN 

AVS MagazineAVS Magazine

I
Door: Gerda Stuive-Verkuil

In mei 2012 kregen wij voor 
het vijfde achtereenvolgende jaar 
een brief van Sinterklaas met het 
verzoek of een van onze paarden, 
de merrie Zahlina (Masjadi Gold 
Shadow x Silver Zingara), als 
vervanger voor Americo, het 
paard van Sinterklaas, zou 
kunnen fungeren. 
Zoals we allemaal weten heeft 
Americo het in de weken voor 
5 december heel druk, vooral 
's nachts als hij met Sinterklaas 
cadeautjes naar de kinderen brengt. 
Hij moet, om 's nachts voldoende 
fit te zijn, overdag zo veel mogelijk 
rusten. 
Om die reden maakt Sinterklaas bij 

uur in optocht door het dorp is gegaan. De zaterdag daarop activiteiten overdag graag gebruik van een plaatsvervanger voor 
was er opnieuw een intocht, maar nu in Zweeloo en Aalden. Americo. En ook Zahlina wordt vrijwel ieder jaar weer opnieuw 
Deze keer duurde de optocht maar 3 kwartier. gevraagd. 
En op 5 december moest Sinterklaas naar de lagere school Het is echt niet niks, een man met een grote rode mantel aan 
worden gebracht. Iedere keer weer helemaal in rood tenue, en een mijter op, op je rug te moeten dragen, terwijl het 
met een rood schabrak, rode bandages, een rood borsttuig en tamboerkorps en de majorettes voor je uit lopen in een wel heel 
zelfs rode oorbeschermers.langzaam tempo en naast je, maar ook achter je aan allemaal 

kindertjes met hun ouders  die, op dat moment, alleen maar 
Zolang de Pieten er voor zorgen dat de kinderen niet te lijken te kunnen schreeuwen. En niet te vergeten, 
opdringerig worden vindt Zahlina het alleen wat spannend. al die zwarte Pieten, die overal zitten, tot in de bomen 
Ze gaat wat op haar bit lopen knabbelen en als het te langzaam waaronder je door moet lopen of op de daken en dan gooien 
gaat haar zin, wil ze wel eens proberen de teugels uit de hand ze ook nog pepernoten op je hoofd. En dan moet je als paard 
van Sinterklaas te trekken. Niet dat het wat geeft, want voor je ook nog waardig weten te gedragen.
de veiligheid loopt de Paardenpiet altijd mee.

De voorbereidingen beginnen al ruim van te voren. Dan is het 
oefenen geblazen. Eerst met een onbekende ruiter op je rug, 
terwijl er harde fanfare 
muziek wordt gespeeld. 
Dan met een ruime mantel, 
die helemaal over rug en 
staart ligt en als laatste 
wordt er vlak voor en achter 
je op een trommel geroffeld. 
In het begin is het even 
schikken van de trommel, 
maar al gauw komt het je 
weer bekend voor en reageer 
je er niet meer op. 

Dit jaar heeft Zahlina een 
druk programma gehad. 
Eerst een intocht in 
Schoonoord waarbij Zahlina 
met Sint op haar rug 1,5 
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