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kunnen worden omdat alle bestuursleden hun eigen taken 
hebben en een ieder die taken goed uitvoert, zodoende vormen 
we steeds meer een team. Beslissingen die voor de omgeving en 
leden vaak niet de gemakkelijkste zijn maar toch noodzakelijk 
voor het voortbestaan van het AVS. 

Een van deze beslissingen die de afgelopen maanden onder 
mijn taken viel, was het opzeggen van de arbeidsovereenkomst 
van mevrouw Carola van Saaze. Wij willen Carola ook namens 
u en het AVS bestuur bedanken voor de goede en correcte 
samenwerking van de afgelopen 13 jaar. Helaas is door het 
vertrek van Carola het stamboekkantoor vanaf nu elke vrijdag 
gesloten. 

Op een hele droevige manier hebben wij definitief afscheid 
moeten nemen van twee bijzondere leden die voor sommigen 
van u veel hebben betekend: de heer Adriaan Strating, bekend 
van de Riki Hoeve en Roelf Muskee, oud-bestuurslid en sinds 
1985 fokker en eigenaar van Arabische Volbloedpaarden. 
Elders in dit blad een In Memoriam.

Rest mij u namens het AVS bestuur veel leesplezier toe te 
wensen met deze uitgave en tevens veel succes en plezier met 
uw Arabische Volbloeds voor 2013!

Eveline Calis-De Wit
Bestuurslid / 2e penningmeester / PZ / PR

VAN DE 
BESTUURSTAFEL

INHOUD

Beste leden,

Hierbij ontvangt u het eerste AVS magazine van dit jaar die 
voor de derde keer is samengesteld voor Marijke Slok Soede 
één van de nieuwe bestuursleden van het AVS. Ik zelf ben ook 
een nieuw bestuurslid en net als Marijke en Gerda in mei vorig 
jaar begonnen. Ik zal u zeggen, het is een leuke afwisselende 
doch veeleisende job, nu na ongeveer 9 maanden beginnen 
de puzzelstukjes een beetje op zijn plaats te vallen. 

Je moet naast veel tijd ook heel veel kennis hebben over allerlei 
AVS zaken. In onderwerpen waar je normaal gesproken niet bij 
stil staat, moet je je nu goed verdiepen alvorens je er een wel 
overwogen beslissing over kan nemen. Beslissingen die gemaakt 

Datum: donderdagavond 23 mei 2013
Zaal open: 19:30 uur
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Vergadering & Congrescentrum De Schakel

Oranjelaan 10, 3862 CX  Nijkerk

Alleen leden en donateurs die aan hun financiële verplichtingen 
hebben voldaan of specifiek door het bestuur genodigden zullen 
worden toegelaten tot de vergadering. De agenda vindt u elders in 
deze uitgave en is te downloaden van onze website.  

AANKONDIGING 
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ALGEMENE LEDEN 
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RECTIFICATIE PREMIEKEURINGEN 2013 

In het verslag van de premiekeuring te Alkmaar d.d. 22 juli 2012 
is een fout geslopen. Wij hebben het verkeerde puntentotaal van 
de hengst BB Escondhio genoemd tot teleurstelling van de 
eigenaren. Onze excuses hiervoor. Hieronder de juiste 
berichtgeving:

BB ESCONDHIO
Voshengst 
v.Amalfi u.FA Jada
Geboren: 08-06-2008
Fokker: Bakker-Berendsen 
uit Wesepe
Eigenaar: F&M Arabians 
uit Fijnaart
De hengst behaalde in 2011 

in Raalte een tweede premie met  389 punten. De hengst is in een 
jaar tijd wel meer volwassen geworden en heeft een mooi Arabisch 
type, waardoor hij 7,5 punten hoger kon scoren dan in 2011.
Tweede premie 396,5 punten. 

De exterieurpremiebeoordelingen vinden dit jaar plaats tijdens 
de volgende AVS evenementen:
- Amateurkeuring op 28 april 2013 te Bunschoten 

open voor hengsten*, merries en ruinen 
- Nationale C Show Zuid op 15 juni 2013 te St Oedenrode 

open voor merries en ruinen
- Nationale C Show West op 14 juli 2013 te Alkmaar 

open voor merries en ruinen
- Arabissimo 18 augustus 2013 te Renswoude 

open voor hengsten*, merries en ruinen 
(* in verband met de beschikbare tijd, geven wij hengsten bij 
inschrijving voorrang)
 
Inschrijven kan via onze website. Gebruik hiervoor het 
inschrijfformulier van het desbetreffende evenement. 
De exterieurpremie (1e = Ster, 2e, 3e of geen premie) 
wordt gegeven door een team van juryleden gebaseerd 
op het niveau van conformatie aan de rasstandaard. 
Paarden die een Sterpredikaat hebben behaald, worden 
beloond met een Sterlint op de National Championship 
show op 1 september in Raalte.
 

17 t/m 20 mei AVS Sportweekend, IJzerlo 

9 juni DAWRA Arabian Summer Show 

15 juni Nationale C Show Zuid en premiekeuring,

St. Oedenrode

16 juni Internationale C show 

23/24 maart Voorbreng/beoordelingscursus Arabian Horse Weekend, St. Oedenrode

Zenith Arabians, Zunderdorp 23 juni AVS Dressuur, Houten

24 maart Oefenwedstrijd dag DAWRA, Ermelo 28 t/m 30 juniDAWRA Lustrumweekend,

30 maart Open dag met Hengstenshow Kootwijkerbroek

The Kossack Stud, Beemster 14 juli Nationale C Show West en premiekeuring,

7 april AVS Western Riding Cup DAWRA + Alkmaar

AVS Dressuur, Renswoude 21 juli AVS Dressuur, Houten

(bij voldoende animo oefencross) 17/18 aug AVS Arabissimo, Renswoude 

13/14 april Lowland Cup B Show, Assen 18 aug. Premiekeuring, Renswoude

28 april Amateurkeuring en premiekeuring, 31 aug/1 sept DAWRA NK De Uithof, Den Haag

Bunschoten 7 september AVS Dressuur, Heerjansdam

28 april Snuffeldag met AVS stand op Duindigt 15 september National Championship Show, Raalte

4/5 mei Tulip Cup Holland, Deurne 22 september DAWRA Fall Show 

9 t/m 11 mei WBN Rassenshow DAWRA, Luttenberg 13 oktober AVS Dressuur, Didam

9 mei Open dag met Hengstenshow The Kossack 3 november AVS Finale Dressuur, St. Oedenrode 

Stud Beemster + AVS Hemelvaart Dressuur 3 november DAWRA Western Snuffeldag 

AVS EVENEMENTENKALENDER 2013

AVS Magazine
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KORTE BERICHTEN
IN MEMORIAM: ADRIAAN STRATING

IN MEMORIAM: RIFARI A1181

VERTREK CAROLA VAN SAAZE

IN MEMORIAM: ROELF MUSKEE

FACTUREN VOORTAAN DIGITAAL

Vele bekenden werden er ontmoet en het was dan gezellig 
vertoeven zo met elkaar.Recentelijk kregen wij op het stamboek het droevige bericht 
Namens het AVS bestuur wensen wij Sienie, kinderen, dat gewaardeerd lid, fokker en eigenaar van Arabische Volbloed 
kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte toe bij het paarden, Adri Strating is overleden op 
verwerken van dit enorme verlies.de leeftijd van 75 jaar. Hij was oprichter 

van de Riki Hoeve een stoeterij met 
Arabische Volbloedpaarden die voor Groot is de leegte en het verdriet
ons stamboek een hele belangrijke Mooi zijn de herinneringen die je achterliet
bijdrage hebben geleverd aan de Graag willen wij bij dezen iedereen bedanken voor alle lieve 
fokkerij en sport. kaarten, steunbetuigingen en vele lieve woorden.

De Arabieren van de heer Strating waren zowel succesvol op 
Fam. Muskee(inter)nationale shows, als op de renbaan en onder het zadel. Een 

van zijn meest bekende Arabieren was de hengst Focus Khemali 
die in 1995 op de regionale keuring Zuid en in Exloo Kampioen 

In ons vorige magazine plaatsten we nog zo'n vrolijk ingezonden werd en het jaar daarop zelfs Europees Kampioen. 
artikel over de oudste Arabisch Volbloed van ons stamboek. Veelbetekenend voor het stamboek zijn o.a. fokproducten als 

Helaas ontvingen wij onlangs bericht dat op Riki's Shabri (1e premie hengst en prestatie predikaat dressuur), 
28 januari 2013 de Familie Dopper Rifari RH Pajkovski (prestatie predikaat dressuur) en Riki's Macho Man 
heeft moeten laten laten inslapen omdat (prestatie predikaat endurance). 
zijn gezondheid plotseling erg achteruit ging. Zijn hoeve in Eemnes, waar de Groninger uit Winschoten 
Rifari zou komende zomer 37 jaar oud zijn was neergestreken, werd vernoemd naar zijn moeder Riki. Naast 
geworden. zijn liefde voor allerlei dieren was hij ook een voetbalfan, een 
De familie Dopper van Naim Dahabi Arabians echte Ajacied en zakenman pur sang. Door Strating's genereuze 
Stud in Etten-Leur laat ons weten: 'We zijn sponsorcontract kon Anky van Grunsven met Bonfire deelnemen 

natuurlijk bedroefd, maar ook blij dat hij zo lang bij ons heeft aan de Olympische Spelen van 2000. 
mogen zijn en zo'n mooi leven heeft gehad.' De laatste jaren bood de Riki Hoeve in de zomermaanden 

duizenden eenzame ouderen een paar leuke dagen op de hoeve 
die Strating speciaal voor de gelegenheid verbouwde. 
Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden. Met ingang van 1 maart 2013 heeft onze stamboekbureau 

medewerkster Carola van Saaze-Weijers haar werkzaamheden 
moeten neerleggen voor ons stamboek. Dit was niet haar eigen 
keuze. Vanwege de verslechterde financiële situatie heeft het Op zondag 3 februari is, toch nog vrij onverwacht Roelf Muskee 
bestuur van het AVS een ontslagprocedure gestart die door het overleden. Op verzoek van de familie was de crematie in 
UWV is goedgekeurd. Het spijt ons ten zeerste dat de besloten kring. 
economische terugval ons geen andere keus liet. Roelf Muskee was een bekend gezicht op vele AVS evenementen. 
Wij willen Carola hartelijk bedanken voor de jarenlange Niet alleen als echtgenoot van Sienie en vader van Aurid, maar 
inzet voor ons stamboek en haar collegialiteit. Zij zal op Roelf is ook enige jaren bestuurslid van het AVS geweest en lid 
het stamboekbureau zeer zeker gemist worden. Haar collega van de technische commissie. Daarnaast was 
Carmen Brink-V/d Boogaard zal haar werkzaamheden hij een van de drijvende krachten achter de 
overnemen en zal hierin worden bijgestaan door het bestuur. Show Commissie Noord, die vele jaren lang de 
Vanwege het ontslag zal ons stamboekbureau elke vrijdag regionale Show van het AVS in het noorden 
met ingang van 1 maart 2013 gesloten zijn. Voor dringende heeft georganiseerd. Ook was hij ook 
zaken kunt u contact opnemen met onze secretaris mevrouw voorzitter 
Gerda Stuive-Verkuil tel nr: 06-45224016. Wij zullen alles van de Stichting LowLand Arabian Cup, 
in het werk stellen om onze service te waarborgen.die de afgelopen tien jaar een zeer succesvolle 

internationale B-Show heeft neergezet. 
Roelf Muskee was een zeer bijzonder persoon. Hij kon met 
niet al te veel woorden heel veel zeggen en als hij zich een Vanaf 1 januari 2013 verstuurt het AVS de facturen digitaal 
mening had gevormd over een bepaald onderwerp dan was aan alle leden waarvan een e-mailadres bij ons bekend is. 
hij moeilijk van zijn standpunt af te brengen, maar overleg Dit printbare PDF document vervangt de per post verstuurde 
was er altijd mogelijk. Ook kennen we Roelf als iemand die papieren factuur. Is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend, 
altijd bereid was zijn handen uit de mouwen te steken en onlangs gewijzigd of u wilt persé een papieren factuur blijven 
te helpen daar waar mogelijk. ontvangen? Neemt u dan contact op met het stamboekkantoor 
Vakantie was voor Roelf en Sienie het bezoeken van shows door te mailen naar info@arabier.com of te bellen van maandag 
in het binnen- en buitenland. Meestal met de caravan. t/m donderdag tussen 09:00 – 12:30 uur op tel. 030-241 00 01.
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Wij willen Carola hartelijk bedanken voor de jarenlange Niet alleen als echtgenoot van Sienie en vader van Aurid, maar 
inzet voor ons stamboek en haar collegialiteit. Zij zal op Roelf is ook enige jaren bestuurslid van het AVS geweest en lid 
het stamboekbureau zeer zeker gemist worden. Haar collega van de technische commissie. Daarnaast was 
Carmen Brink-V/d Boogaard zal haar werkzaamheden hij een van de drijvende krachten achter de 
overnemen en zal hierin worden bijgestaan door het bestuur. Show Commissie Noord, die vele jaren lang de 
Vanwege het ontslag zal ons stamboekbureau elke vrijdag regionale Show van het AVS in het noorden 
met ingang van 1 maart 2013 gesloten zijn. Voor dringende heeft georganiseerd. Ook was hij ook 
zaken kunt u contact opnemen met onze secretaris mevrouw voorzitter 
Gerda Stuive-Verkuil tel nr: 06-45224016. Wij zullen alles van de Stichting LowLand Arabian Cup, 
in het werk stellen om onze service te waarborgen.die de afgelopen tien jaar een zeer succesvolle 

internationale B-Show heeft neergezet. 
Roelf Muskee was een zeer bijzonder persoon. Hij kon met 
niet al te veel woorden heel veel zeggen en als hij zich een Vanaf 1 januari 2013 verstuurt het AVS de facturen digitaal 
mening had gevormd over een bepaald onderwerp dan was aan alle leden waarvan een e-mailadres bij ons bekend is. 
hij moeilijk van zijn standpunt af te brengen, maar overleg Dit printbare PDF document vervangt de per post verstuurde 
was er altijd mogelijk. Ook kennen we Roelf als iemand die papieren factuur. Is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend, 
altijd bereid was zijn handen uit de mouwen te steken en onlangs gewijzigd of u wilt persé een papieren factuur blijven 
te helpen daar waar mogelijk. ontvangen? Neemt u dan contact op met het stamboekkantoor 
Vakantie was voor Roelf en Sienie het bezoeken van shows door te mailen naar info@arabier.com of te bellen van maandag 
in het binnen- en buitenland. Meestal met de caravan. t/m donderdag tussen 09:00 – 12:30 uur op tel. 030-241 00 01.



AVS Magazine

een numerieke en lineaire score en/of woordelijke geregistreerde merries en ruinen van drie jaar en ouder. 
beoordeling wordt gegeven. Herkeuring op een later tijdstip om een eventuele hogere 

exterieurpremie te verkrijgen is toegestaan. Merries en Op basis van beoordelingen op alle onderdelen, wordt in 
ruinen mogen maar één keer per kalenderjaar deelnemen onderling overleg door de keuringscommissie een 
aan een premiekeuringexterieurpremie toegekend, op basis van de gegeven punten:

- Bij 400 80 t/m 500 100 punten - Een 1e exterieurpremie
- Bij 375 75 t/m 399 79 punten - Een 2e exterieurpremie De volgende FOKPREDIKATEN kunnen aan bij het AVS 
- Bij 350 70 t/m 374 74 punten - Een 3e exterieurpremie geregistreerde merries verleend worden:
In de overige gevallen (minder dan 350 70 punten) is er geen 

KEURPREDIKAATexterieurpremie behaald.
Het keurpredikaat wordt door het AVS toegekend aan een c. Ten aanzien van de wijzigingen in het verleden aangaande de 
merrie waarvan door prestaties van haar nakomelingen is voorwaarden voor het verkrijgen van het sterpredikaat zijn een 
gebleken dat zij goede verervingseigenschappen heeft. aantal hengsten buiten de boot gevallen. Er is in de cumulatieve 

puntenschaal geen voorziening getroffen voor paarden die ooit Indien en zodra door tenminste 2 nakomelingen van de 
een eerste premie haalden, noch zijn er punten te behalen voor merrie een gezamenlijk aantal van 35 punten behaald wordt 
een tweede of een derde exterieurpremie. De punten gelden (zie artikel 26: Cumulatieve puntenschaal) op show en / of 
zowel voor hengsten, merries en ruinen. sportgebied, wordt het keurpredicaat verkregen. Hierbij 

geldt dat 1 nakomeling van de merrie maximaal 18 punten Artikel 24
mag aanleveren. Voor het vaststellen van het aantal punten KEURPREDIKAAT
tellen de 10 verkregen premie punten verkregen in verband Het keurpredikaat wordt door het AVS toegekend aan een 
met het sterpredikaat  behaald door het paard zelf mee.hengst waarvan door prestaties van zijn nakomelingen is 

gebleken dat hij goede verervingseigenschappen heeft. 
PREFERENTPREDIKAATIndien en zodra door tenminste drie nakomelingen van de 
Het preferentpredikaat wordt door het AVS toegekend aan hengst een gezamenlijk aantal van 45 punten wordt 
een merrie die door middel van prestaties op show en/ of behaald.(zie artikel 26: Cumulatieve puntenschaal) op show 
sportgebied van tenminste 3 nakomelingen minimaal 60 en / of sportgebied, wordt het keurpredikaat verkregen. 
punten (zie artikel 26: Cumulatieve puntenschaal) heeft Hierbij geldt dat 1 nakomeling van de hengst maximaal 23 
behaald. Hierbij geldt dat 1 nakomeling van de merrie punten mag aanleveren. Voor het vaststellen van het aantal 
maximaal 24 punten mag aanleveren. Voor het vaststellen  punten tellen de 8 verkregen premie punten verkregen in 
van het aantal punten tellen de 10 verkregen premie punten verband met het sterpredikaat  behaald door het paard zelf 
verkregen in verband met het sterpredikaat  behaald door mee.
het paard zelf mee.

PREFERENTPREDIKAAT
ELITE PREDIKAATHet preferent predikaat wordt door het AVS toegekend aan 
Het elite predikaat wordt door het AVS toegekend aan een een hengst die door middel van prestaties van tenminste 5 
merrie die door middel van prestaties op show en/ of nakomelingen op show en / of sportgebied minimaal 85 (zie 
sportgebied van tenminste 4 nakomelingen minimaal 80 artikel 26: Cumulatieve puntenschaal) punten heeft 
punten (zie artikel 26: Cumulatieve puntenschaal) heeft behaald. Hierbij geldt dat 1 nakomeling van de hengst 
behaald. Hierbij geldt dat 1 nakomeling van de merrie maximaal 34 punten mag aanleveren. Voor het vaststellen  
maximaal 32 punten mag aanleveren.  Voor het vaststellen van het aantal punten tellen de 8 verkregen premie punten 
van het aantal behaalde punten tellen de 10 punten verkregen in verband met het sterpredikaat  behaald door 
verkregen in verband met het sterpredikaat de premie het paard zelf mee.
behaald door het paard zelf mee.

ELITE PREDIKAAT
e. Artikel 26Het elitepredikaat wordt door het AVS toegekend aan 

Punten te behalen door het paard zelf:een hengst die door middel van prestaties van tenminste 
1e onvoorwaardelijke exterieurpremie en/7 nakomelingen op show en sportgebied 100 punten (zie 
of sterpredikaat HENGST 8artikel 26: Cumulatieve puntenschaal)heeft behaald. Hierbij 

geldt dat 1 nakomeling van de hengst maximaal 30 de 2e onvoorwaardelijke exterieurpremie HENGST 5
punten mag aanleveren. Voor het vaststellen  van het aantal 3e onvoorwaardelijke exterieurpremie HENGST 1
punten tellen de 8 verkregen premie punten verkregen in 1e exterieurpremie en/of sterpredikaat MERRIE 10
verband met het sterpredikaat  behaald door het paard zelf 2e exterieurpremie MERRIE 7
mee. 3e exterieurpremie MERRIE 3

d. Artikel 25
13. AFTREDEN BESTUURSLEDENDe premiekeuring voor merries- en ruinen geschiedt op 

- Dhr. B. Blaak is aftredend en niet herkiesbaarvrijwillige basis. Aangeboden kunnen worden bij het AVS 
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D

UITNODIGING 
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Donderdag 23 mei 2013 van de vereniging in het verenigingsorgaan, en
De Schakel - Oranjelaan 10 - 3862CX Nijkerk c) Na betaling van een voor dit duplicaat verschuldigd 

bedrag aan de penningmeester van de verenigingZaal geopend vanaf 19:30u – Aanvang 20:00 uur
Indien het bewijs van inschrijving alsnog wordt 
teruggevonden, dient het duplicaat terstond te worden CONCEPT AGENDA
geretourneerd aan het secretariaat.1. OPENING

c. Daar de datum van de nationale show per jaar kan variëren en 
2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

daardoor onduidelijkheid kan bestaan over de uiterste datum 
3. GOEDKEURING NOTULEN BALV 2012 waarop alle benodigde documenten voor de aanvraag van een 
4. JAARVERSLAG 2012 VAN DE SECRETARIS castratiepremie op het stamboekkantoor moeten zijn, wordt nu 
5. JAARVERSLAG 2012 VAN DE PENNINGMEESTER voorgesteld hiervoor een vaste datum in het reglement op te 
6. BEGROTING 2013 nemen, waardoor de termijn voor aanvraag onafhankelijk 
7. BEHANDELING AVS TARIEVENLIJST 2014 wordt van de datum van de nationale show.

- CBS Inflatie correctie van 2,5% Artikel 37

8. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 6. Hengsten geregistreerd bij het AVS kunnen in 
aanmerking komen voor een castratiepremie. De Het 9. VERSLAG STAMBOEKCONTROLECOMMISSIE
uiterste datum tijdstip, dat alle benodigde documenten 10. VERKIEZING NIEUWE COMMISSIELEDEN
voor een castratiepremie-aanvraag in bezit van het - KASCONTROLE COMMISSIE
stamboekkantoor moeten zijn, is uiterlijk op 31 december - STAMBOEKCONTROLECOMMISSIE
van 30 dagen na de National Championship Show, in het 

- COMMISSIE VAN BEROEP jaar dat de hengst 3 jaar oud zal is geworden, ongeacht of er 
11. WIJZIGINGEN STAMBOEKREGLEMENT: is deelgenomen aan een veterinaire- of premiekeuring voor 
a. De procedure voor het overschrijven van paarden op naam van hengsten. Zonder leeftijdslimiet, indien de hengst drager is 

een nieuwe eigenaar is zodanig gewijzigd dat ook een nieuwe van de genetische mutaties SCID, CA en/of LFS.
eigenaar een verzoek tot wijziging tenaamstelling bewijs van Indien de hengst als veulen verplicht is getest op dna 
inschrijving van een bij het AVS ingeschreven Arabisch mutaties ten tijde van de veulenaangifte, zal bovenop de 
Volbloedpaard kan indienen. Het is daarom nodig dat castratiepremie het bedrag van de verrichte mutatietesten 
onderstaand artikel wordt aangepast en dit artikel daardoor worden gerestitueerd.
weer voldoet aan de in de praktijk gebruikte procedure. 12. WIJZIGINGEN REGLEMENT VOOR DE KEURING, 
Artikel 29 PRIMERING EN PREDIKATENTOEKENNING VAN 
De tenaamstelling van een bewijs van inschrijving kan HENGSTEN, MERRIES EN RUINEN
slechts gewijzigd worden: a. Al een aantal jaren wordt er bij de publicatie de 
a. op schriftelijk verzoek van de nieuwe eigenaar of met exterieurkeuringen het totaal aantal behaalde punten vermeld 
schriftelijke toestemming van de laatste op het secretariaat terwijl in het reglement uitgegaan werd van het gemiddeld 
bekende eigenaar, en aantal punten op de vijf onderdelen. Om tot dit gemiddelde 

aantal punten te komen werd het totaal aantal behaalde punten b. na voldoening van het daarvoor verschuldigde bedrag aan 
door vijf werd gedeeld. In de praktijk gebeurde dit niet en deze de penningmeester van de vereniging.
reglementswijziging zorgt ervoor dat het reglement overeenkomt b. Al een aantal jaren wordt de vermissing van een bewijs van 
met de praktijk.inschrijving, bij aanvraag van een duplicaat bewijs van 

inschrijving om praktische redenen niet meer gepubliceerd in Artikel 13
 het verenigingsorgaan, maar gepubliceerd op de website van Hengsten worden aan de hand getoond in stand, stap en 

het AVS. Echter deze voorwaarde stond nog altijd in het draf op harde en/of zachte bodem. Nieuw te keuren 
stamboekreglement. Door deze voorwaarde uit het hengsten kunnen tevens gevraagd worden om de galop in 
stamboekreglement te schappen, voldoet het stamboekreglement vrijheid te tonen. Tijdens deze beoordeling krijgen de 
weer aan de in de praktijk gebruikte procedure. paarden punten toegekend volgens een 100 puntenschaal. 

Punten worden gegeven op de volgende onderdelen: type, Artikel 30:
hoofd en hals, body en topline, benen en beweging. Bij verlies van het bewijs van inschrijving dient hiervan zo 
Het totaal te behalen punten is maximaal 500.spoedig mogelijk melding te worden gemaakt aan de 

b. Artikel 14secretaris. Een duplicaat kan worden verstrekt;
1. De keuringscommissie vermeldt haar bevindingen op een a) Op schriftelijk verzoek of met schriftelijke toestemming 
door het bestuur vastgesteld beoordelingsformulier, waarbij van de eigenaar en
op vastgestelde onderdelen voor iedere aangeboden hengst b) Twee weken na publicatie van vermissing op de website 
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een numerieke en lineaire score en/of woordelijke geregistreerde merries en ruinen van drie jaar en ouder. 
beoordeling wordt gegeven. Herkeuring op een later tijdstip om een eventuele hogere 

exterieurpremie te verkrijgen is toegestaan. Merries en Op basis van beoordelingen op alle onderdelen, wordt in 
ruinen mogen maar één keer per kalenderjaar deelnemen onderling overleg door de keuringscommissie een 
aan een premiekeuringexterieurpremie toegekend, op basis van de gegeven punten:

- Bij 400 80 t/m 500 100 punten - Een 1e exterieurpremie
- Bij 375 75 t/m 399 79 punten - Een 2e exterieurpremie De volgende FOKPREDIKATEN kunnen aan bij het AVS 
- Bij 350 70 t/m 374 74 punten - Een 3e exterieurpremie geregistreerde merries verleend worden:
In de overige gevallen (minder dan 350 70 punten) is er geen 

KEURPREDIKAATexterieurpremie behaald.
Het keurpredikaat wordt door het AVS toegekend aan een c. Ten aanzien van de wijzigingen in het verleden aangaande de 
merrie waarvan door prestaties van haar nakomelingen is voorwaarden voor het verkrijgen van het sterpredikaat zijn een 
gebleken dat zij goede verervingseigenschappen heeft. aantal hengsten buiten de boot gevallen. Er is in de cumulatieve 

puntenschaal geen voorziening getroffen voor paarden die ooit Indien en zodra door tenminste 2 nakomelingen van de 
een eerste premie haalden, noch zijn er punten te behalen voor merrie een gezamenlijk aantal van 35 punten behaald wordt 
een tweede of een derde exterieurpremie. De punten gelden (zie artikel 26: Cumulatieve puntenschaal) op show en / of 
zowel voor hengsten, merries en ruinen. sportgebied, wordt het keurpredicaat verkregen. Hierbij 

geldt dat 1 nakomeling van de merrie maximaal 18 punten Artikel 24
mag aanleveren. Voor het vaststellen van het aantal punten KEURPREDIKAAT
tellen de 10 verkregen premie punten verkregen in verband Het keurpredikaat wordt door het AVS toegekend aan een 
met het sterpredikaat  behaald door het paard zelf mee.hengst waarvan door prestaties van zijn nakomelingen is 

gebleken dat hij goede verervingseigenschappen heeft. 
PREFERENTPREDIKAATIndien en zodra door tenminste drie nakomelingen van de 
Het preferentpredikaat wordt door het AVS toegekend aan hengst een gezamenlijk aantal van 45 punten wordt 
een merrie die door middel van prestaties op show en/ of behaald.(zie artikel 26: Cumulatieve puntenschaal) op show 
sportgebied van tenminste 3 nakomelingen minimaal 60 en / of sportgebied, wordt het keurpredikaat verkregen. 
punten (zie artikel 26: Cumulatieve puntenschaal) heeft Hierbij geldt dat 1 nakomeling van de hengst maximaal 23 
behaald. Hierbij geldt dat 1 nakomeling van de merrie punten mag aanleveren. Voor het vaststellen van het aantal 
maximaal 24 punten mag aanleveren. Voor het vaststellen  punten tellen de 8 verkregen premie punten verkregen in 
van het aantal punten tellen de 10 verkregen premie punten verband met het sterpredikaat  behaald door het paard zelf 
verkregen in verband met het sterpredikaat  behaald door mee.
het paard zelf mee.

PREFERENTPREDIKAAT
ELITE PREDIKAATHet preferent predikaat wordt door het AVS toegekend aan 
Het elite predikaat wordt door het AVS toegekend aan een een hengst die door middel van prestaties van tenminste 5 
merrie die door middel van prestaties op show en/ of nakomelingen op show en / of sportgebied minimaal 85 (zie 
sportgebied van tenminste 4 nakomelingen minimaal 80 artikel 26: Cumulatieve puntenschaal) punten heeft 
punten (zie artikel 26: Cumulatieve puntenschaal) heeft behaald. Hierbij geldt dat 1 nakomeling van de hengst 
behaald. Hierbij geldt dat 1 nakomeling van de merrie maximaal 34 punten mag aanleveren. Voor het vaststellen  
maximaal 32 punten mag aanleveren.  Voor het vaststellen van het aantal punten tellen de 8 verkregen premie punten 
van het aantal behaalde punten tellen de 10 punten verkregen in verband met het sterpredikaat  behaald door 
verkregen in verband met het sterpredikaat de premie het paard zelf mee.
behaald door het paard zelf mee.

ELITE PREDIKAAT
e. Artikel 26Het elitepredikaat wordt door het AVS toegekend aan 

Punten te behalen door het paard zelf:een hengst die door middel van prestaties van tenminste 
1e onvoorwaardelijke exterieurpremie en/7 nakomelingen op show en sportgebied 100 punten (zie 
of sterpredikaat HENGST 8artikel 26: Cumulatieve puntenschaal)heeft behaald. Hierbij 

geldt dat 1 nakomeling van de hengst maximaal 30 de 2e onvoorwaardelijke exterieurpremie HENGST 5
punten mag aanleveren. Voor het vaststellen  van het aantal 3e onvoorwaardelijke exterieurpremie HENGST 1
punten tellen de 8 verkregen premie punten verkregen in 1e exterieurpremie en/of sterpredikaat MERRIE 10
verband met het sterpredikaat  behaald door het paard zelf 2e exterieurpremie MERRIE 7
mee. 3e exterieurpremie MERRIE 3

d. Artikel 25
13. AFTREDEN BESTUURSLEDENDe premiekeuring voor merries- en ruinen geschiedt op 

- Dhr. B. Blaak is aftredend en niet herkiesbaarvrijwillige basis. Aangeboden kunnen worden bij het AVS 
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D

UITNODIGING 
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Donderdag 23 mei 2013 van de vereniging in het verenigingsorgaan, en
De Schakel - Oranjelaan 10 - 3862CX Nijkerk c) Na betaling van een voor dit duplicaat verschuldigd 

bedrag aan de penningmeester van de verenigingZaal geopend vanaf 19:30u – Aanvang 20:00 uur
Indien het bewijs van inschrijving alsnog wordt 
teruggevonden, dient het duplicaat terstond te worden CONCEPT AGENDA
geretourneerd aan het secretariaat.1. OPENING

c. Daar de datum van de nationale show per jaar kan variëren en 
2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

daardoor onduidelijkheid kan bestaan over de uiterste datum 
3. GOEDKEURING NOTULEN BALV 2012 waarop alle benodigde documenten voor de aanvraag van een 
4. JAARVERSLAG 2012 VAN DE SECRETARIS castratiepremie op het stamboekkantoor moeten zijn, wordt nu 
5. JAARVERSLAG 2012 VAN DE PENNINGMEESTER voorgesteld hiervoor een vaste datum in het reglement op te 
6. BEGROTING 2013 nemen, waardoor de termijn voor aanvraag onafhankelijk 
7. BEHANDELING AVS TARIEVENLIJST 2014 wordt van de datum van de nationale show.

- CBS Inflatie correctie van 2,5% Artikel 37

8. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 6. Hengsten geregistreerd bij het AVS kunnen in 
aanmerking komen voor een castratiepremie. De Het 9. VERSLAG STAMBOEKCONTROLECOMMISSIE
uiterste datum tijdstip, dat alle benodigde documenten 10. VERKIEZING NIEUWE COMMISSIELEDEN
voor een castratiepremie-aanvraag in bezit van het - KASCONTROLE COMMISSIE
stamboekkantoor moeten zijn, is uiterlijk op 31 december - STAMBOEKCONTROLECOMMISSIE
van 30 dagen na de National Championship Show, in het 

- COMMISSIE VAN BEROEP jaar dat de hengst 3 jaar oud zal is geworden, ongeacht of er 
11. WIJZIGINGEN STAMBOEKREGLEMENT: is deelgenomen aan een veterinaire- of premiekeuring voor 
a. De procedure voor het overschrijven van paarden op naam van hengsten. Zonder leeftijdslimiet, indien de hengst drager is 

een nieuwe eigenaar is zodanig gewijzigd dat ook een nieuwe van de genetische mutaties SCID, CA en/of LFS.
eigenaar een verzoek tot wijziging tenaamstelling bewijs van Indien de hengst als veulen verplicht is getest op dna 
inschrijving van een bij het AVS ingeschreven Arabisch mutaties ten tijde van de veulenaangifte, zal bovenop de 
Volbloedpaard kan indienen. Het is daarom nodig dat castratiepremie het bedrag van de verrichte mutatietesten 
onderstaand artikel wordt aangepast en dit artikel daardoor worden gerestitueerd.
weer voldoet aan de in de praktijk gebruikte procedure. 12. WIJZIGINGEN REGLEMENT VOOR DE KEURING, 
Artikel 29 PRIMERING EN PREDIKATENTOEKENNING VAN 
De tenaamstelling van een bewijs van inschrijving kan HENGSTEN, MERRIES EN RUINEN
slechts gewijzigd worden: a. Al een aantal jaren wordt er bij de publicatie de 
a. op schriftelijk verzoek van de nieuwe eigenaar of met exterieurkeuringen het totaal aantal behaalde punten vermeld 
schriftelijke toestemming van de laatste op het secretariaat terwijl in het reglement uitgegaan werd van het gemiddeld 
bekende eigenaar, en aantal punten op de vijf onderdelen. Om tot dit gemiddelde 

aantal punten te komen werd het totaal aantal behaalde punten b. na voldoening van het daarvoor verschuldigde bedrag aan 
door vijf werd gedeeld. In de praktijk gebeurde dit niet en deze de penningmeester van de vereniging.
reglementswijziging zorgt ervoor dat het reglement overeenkomt b. Al een aantal jaren wordt de vermissing van een bewijs van 
met de praktijk.inschrijving, bij aanvraag van een duplicaat bewijs van 

inschrijving om praktische redenen niet meer gepubliceerd in Artikel 13
 het verenigingsorgaan, maar gepubliceerd op de website van Hengsten worden aan de hand getoond in stand, stap en 

het AVS. Echter deze voorwaarde stond nog altijd in het draf op harde en/of zachte bodem. Nieuw te keuren 
stamboekreglement. Door deze voorwaarde uit het hengsten kunnen tevens gevraagd worden om de galop in 
stamboekreglement te schappen, voldoet het stamboekreglement vrijheid te tonen. Tijdens deze beoordeling krijgen de 
weer aan de in de praktijk gebruikte procedure. paarden punten toegekend volgens een 100 puntenschaal. 

Punten worden gegeven op de volgende onderdelen: type, Artikel 30:
hoofd en hals, body en topline, benen en beweging. Bij verlies van het bewijs van inschrijving dient hiervan zo 
Het totaal te behalen punten is maximaal 500.spoedig mogelijk melding te worden gemaakt aan de 

b. Artikel 14secretaris. Een duplicaat kan worden verstrekt;
1. De keuringscommissie vermeldt haar bevindingen op een a) Op schriftelijk verzoek of met schriftelijke toestemming 
door het bestuur vastgesteld beoordelingsformulier, waarbij van de eigenaar en
op vastgestelde onderdelen voor iedere aangeboden hengst b) Twee weken na publicatie van vermissing op de website 
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14. VERKIEZING BESTUURSLEDEN schriftelijke verklaring dat hij een eventuele benoeming 
aanvaard, dienen tenminste drie weken voor de te houden - Dhr. H. Ketels wordt namens het bestuur voorgedragen 
vergadering ten kantore van de vereniging te worden als voorzitter.
ingediend, met in achthouding dat eerst óók aan het gestelde 15. RONDVRAAG
in punt B voldaan dient te worden.16. SLUITING

E. Voorstellen tot wijzigingen van de statuten en/of 
reglementen dan wel voorstellen tot het amenderen van door A. Details aangaande vergaderpunten op bovenstaande 
het bestuur voorgestelde wijzigingen van de statuten en/of conceptagenda zullen uiterlijk 8 weken voor de 
reglementen dienen, door tenminste 10 gewone leden der vergaderdatum worden gepubliceerd op de AVS website, of 
vereniging ondertekend, tenminste drie weken voor de te kunnen vanaf die dag kosteloos op uw verzoek aan u 
houden vergadering ten kantore van de vereniging te verstuurd worden. 
worden ingediend, met in achthouding dat eerst óók aan 

B. Dit is tevens een uitnodiging aan alle leden van het AVS om het gestelde in punt B voldaan dient te worden.
tot uiterlijk vier weken voor de vergadering, schriftelijk en 

F. Indien er bij verkiezingen van voorgedragen functionarissen gemotiveerd agendapunten voor te dragen. Ongemotiveerde 
slechts één kandidaat is zal deze persoon bij acclamatie agendapunten worden niet in behandeling genomen.
verkozen worden. Tegenstemmen zonder tegenkandidaat is 

C. In geen der vergaderingen wordt gestemd over punten die dus niet mogelijk.
niet als zodanig op de agenda staan! 

G. De definitieve agenda zal uiterlijk twee weken voor de 
D. Tot het stellen van (tegen)kandidaten voor vacatures in het vergadering worden gepubliceerd op de AVS website of kan 

bestuur, kascontrolecommissie, stamboekcontrolecommissie op verzoek kosteloos worden toegestuurd.
en commissie van beroep, zijn naast het bestuur, tenminste 
10 gewone leden der vereniging bevoegd. 

B. Blaak, VoorzitterDe kandidaatstelling (ondertekend door de hiervoor 
G. Stuive-Verkuil, Secretarisbedoelde leden) en een door de kandidaat ondertekende 
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Op 28 april 2013 zal ons jaarlijkse show-evenement voor de amateurs weer plaatsvinden op 
de prachtige en centraal gelegen accommodatie van Stal Groenendaal in Bunschoten. 

AMATEURKEURING
Met de amateurkeuring bieden wij Arabieren- liefhebbers de voor het publiek leerzaam en interessant. Uit iedere rubriek 
uitgelezen kans om hun Arabier, mits ingeschreven bij het AVS, dingen de 1e en 2e geplaatste paarden mee naar het 
eigenhandig voor te brengen en te laten beoordelen door een kampioenschap in die klasse. Ook de beste junior en senior 

deskundige jury. Ook voorbrenger zal door een deskundige jury worden gekozen en 
zo benieuwd hoe jouw worden beloond met een extra prijs. 
paard in de showring Kom goed beslagen ten ijs en lees de voorwaarden voor deelname 
presteert? Altijd wel op onze website: http://www.avsweb.org waar je ook het 
eens in de schoenen van inschrijfformulier terugvindt. Vragen over deelname of 
een voorbrenger willen inschrijving? Aarzel niet om contact op te nemen voor
staan? Dan mag je deze  meer informatie.
bijzondere dag niet Graag tot ziens 28 april a.s. in Bunschoten!
missen! 

Er zijn verschillende onderdelen waarvoor je je kan 
opgeven: keuring aan de hand (alle leeftijds-
klasses), Liberty (vanaf 3 jaar) en zadel-
rubrieken (Western of Klassiek, vanaf 4 jaar). 
Een officieel jurylid beoordeelt de paarden 
volgens het “comparative” 
(Engelse) systeem. 
De paarden worden na hun 
beoordeling op kwaliteitsvolgorde 
opgesteld waarna de jury een 
mondelinge toelichting en 
motivatie geeft door de 
microfoon. Dit is zowel 
voor de begeleiders als 
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Z
Zoals u in 2012 heeft kunnen ervaren heeft de Sunrise Stables worden door hun moeder. Voor deze internationale B-show 
de perfecte accommodatie voor het organiseren van een is een “Handlers Permit” niet nodig. De uitnodiging, 
internationaal evenement. Voor de sponsoren en de VIP's is er de showvoorwaarden, de inschrijfformulieren etc. zijn 
langs de lange zijde van de zeer grote binnenbak een VIP area te downloaden van onze website: 
gecreëerd met een uitstekend zicht op de hoofdring. En voor www.lowlandarabiancup.nl/downloads
het publiek is er een tribune die een prachtig uitzicht biedt op 
zowel de hoofdring als de voorring. Dat wij dit jaar zijn Samengevat:
uitgeweken naar april heeft alles te maken met de overvolle - Zondag 14 april 2013 en bij > 60 inschrijvingen ook 
ECAHO agenda. zaterdag 13 april
De LowLand Arabian Cup wordt al jaren geprezen om de zeer - Gehele show vindt binnen plaats dus weer of geen 
vriendelijke sfeer en uitstekende organisatie waar ieder jaar weer weer, wij blijven droog
naar wordt uitgekeken. De afgelopen 10 jaar is de Lowland 

- Internationale rijrubrieken, zowel klassiek als westernArabian Cup uitgegroeid tot een vast punt op de agenda van 
- Inschrijving sluit 1 april 2013alle grote trainers. Ook dit jaar verwachten wij weer een aantal 
- Inschrijfvoorwaarden en -formulieren te downloaden zeer goede paarden. Diverse trainers hebben al laten weten zeer 

van: www.lowlandarabiancup.nlblij te zijn met de nieuwe datum en zeer zeker te komen. Maar 
- Sponsormogelijkheden, een stand reserveren in ons welke paarden zij meebrengen is natuurlijk altijd af wachten.

strodorp of VIP-tafel reserveren: kijk op 
www.lowlandarabiancup.nlJury:

- Stallen te huur, met stro of desgewenst zaagsel. Hooi Wij hebben internationaal bekende juryleden uitgenodigd: 
en extra strooisel is er te koop. Zelf voer meenemenRenate Schibler uit Zwitserland, Pekko Paakkonen uit Zweden, 

- Overnachten kan op het terrein in uw eigen caravan Marek Trela uit Polen en Amir Ali-Sardar uit Frankrijk. 
of tent of bij Van der Valk hotel Assen 
(www.hotelassen.nl) dat op loopafstand van Sunrise Show en rijrubrieken:
Stables ligt. 

Naast de diverse rubrieken aan de hand zijn er (inter)nationale 
rijrubrieken voor zowel de klassieke ruiters als de western 

Informatie: ruiters, opengesteld voor merries, hengsten en ruinen van 
Show Office LowLand Arabian Cup, Gerda Stuive-Verkuil, tel: 4 jaar en ouder. Een ideale promotie om uw paard in een 
0591 382207 / 06 45224016 / Fax: 0591 387125 / internationaal gezelschap aan de hand te showen én onder 
info@lowlandarabiancup.nlhet zadel tonen. 

Prijzen:
Voor de winnaars zijn prachtige prijzen beschikbaar. 
Bovendien ontvangt iedere deelnemer een een schitterend 
ingelijste reproductie van een, speciaal voor de show gemaakte, 
tekening van Carry van Dansik.

Inschrijven:
De LowLand Arabian Cup staat open voor paarden die 
ingeschreven zijn in een WAHO-erkend stamboek en in het 
bezit zijn van een geldig paspoort met de juiste vaccinaties. 
Veulens moeten minimaal 1 maand oud zijn en verzegeld 

 
ARABIAN 

2013
LOWLAND 
CUP 

Op zondag 14 april en bij meer dan 60 inschrijvingen 
ook op zaterdag 13 april wordt voor de 10e maal 
de LowLand Arabian Cup georganiseerd, ook dit keer 
weer bij de Sunrise Stables in Assen. 
U, deelnemers, sponsoren en toeschouwers worden 
van harte uitgenodigd om naar Assen te komen. 
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Regelmatig gaat Ineke van Wengerden een “bakkie doen” aan de dijk tussen Noorden 
en Nieuwkoop.  Aan de voet van de dijk is de pittoreske Arabische Volbloedfokkerij 
Forelocks Arabians gevestigd van de familie Kuijf. De door Ineke aangeschafte Yokidoki 'F' 
was de aanleiding tot een vriendschap met zijn fokkers, die uiteraard regelmatig 
onderhouden moet worden. 

JORDANIË: 
MIDDLE EASTERN CHAMPIONSHIPS

AMMAN, PETRA EN 
DE 

Door: Ineke van Wengerden en Gideon Reisel was de gedachte... Dat liep even anders door een verrekijker van 
mevr. Kuijf, die in haar tas zat. Mee met de douane want die Foto's: Gideon Reisel
vonden het maar een heel vreemd apparaat en het is lastig 
communiceren als jij geen Arabisch spreekt en zij nauwelijks 
Engels. Buiten het feit dat het sowieso amusant is om te luisteren naar
Na ruim een uur mocht de reis toch worden vervolgd, met wat Hennie en Adriaan meegemaakt hebben in al die jaren, 
verrekijker en al. Aangekomen bij de taxi openbaarde zich alsnog moet je van goede huize komen wil je hen nog wat nieuws 
een logistieke tekortkoming in de planning. Toegewijde chauffeur vertellen en het  is uiteraard nogal een verschil of je 4 of 40 jaar 
Osama was niet op de hoogte van vier volwassenen met dito aantal meedraait het Arabierenwereldje. 
bagagestukken. Proppen dan maar en tijdens de rit naar het hotel De afgelopen jaren lukte 
was het dan ook erg knus op de achterbank. Onze chauffeur kon het alleen om hen af te 
echter boeiend vertellen over het land, de bevolking en het troeven door het te hebben 
toerisme en zo verliep het laatste stukje van de heenreis toch nog over de Middle Eastern 
voorspoedig.  Omdat de volgende dag een vroeg vertrek naar de Championships, want hoewel 
stad Petra op het programma stond, werd er bij hoge uitzondering “pa” en “moe” Kuijf al op 
geen wilde avond van gemaakt.heel wat plekjes op de wereld 

geweest waren, was het tot 
Jessica Haagenaars van Jezra Travel had een comfortabele auto met een bezoek aan de 
chauffeur geregeld. Wel zo prettig, want de reis van Amman naar koninklijke stallen van 
Petra duurt enkele uren. In de brandende zon, bij een temperatuur Jordanië nog nooit gekomen, 
van zo'n 30°c, werd te voet de kloof doorgezwoegd naar de terwijl het wel al jaren hoog 
bekende roze-rode-rots-stad, één van de grootste toeristische op hun wensenlijstje 
trekpleisters van Jordanië. Absoluut indrukwekkend en letterlijk genoteerd stond! 
en figuurlijk adembenemend. Vooral de terugweg door de kloof Zodoende werd een plan 
was vermoeiend. Af en toe even uitrusten en wat drinken was gesmeed om deze wens in 
noodzakelijk. Petje af voor de drie seniore bikkels. Wie doet het ze vervulling te laten gaan. 
na op die leeftijd? Ineke zou alles regelen, 
Verder bijkomen kon gelukkig tijdens een uitgebreide lunch waar trouwe vriend Sjaak van 
Jessica ons voor uitgenodigd had. In de schaduw met een prachtig der Voort moest uiteraard 
uitzicht over Petra werd er gegeten en gezellig nagekletst. Sjaak mee en na veel heen en weer 
kreeg een Arabische make-over van Rami, de man van Jessica, en gepraat en het wegwimpelen 
moet sindsdien als Sjeik-Sjaak door het leven. Na de lunch van alle bezwaren werden de 
vervolgde het programma met een spannende rit via een smal tickets en het hotel geboekt. 

Op 11 september zou deze vierkoppige meute vertrekken voor een 
6-daags avontuur in Jordanië. 
Vivian en Gideon Reisel kregen lucht van deze exodus en hadden 
nog een belofte uitstaan om de koninklijke stallen en de ernaast 
gehuisveste Princess Alia Foundation te bezoeken. Zo haakten 
ook zij in op dit spontane avontuur.  Zij zouden zich een paar 
dagen later in Jordanië  voegen bij het dan reeds aanwezige 
illustere gezelschap.

Na een probleemloze vliegreis, arriveerde de eerste ploeg in 
Amman. Visum regelen, de douane door en op naar het hotel, 
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bergweggetje naar de stallen van Jessica in Wadi Musa. Daar werd Op dag één waren er 
er kennisgemaakt met haar paarden die ze gebruikt voor de uiteraard wat 
rijvakanties door de woestijn. Leuk om te horen en te zien hoe zij vermeldingswaardige 
als Nederlandse haar draai heeft gevonden met haar Jordaanse gebeurtenissen. Bij de 
man en hun bedrijf. 1-jarige merries werd Kais 

kleindochter Nesj El Jude, Terug in het hotel bleken Vivian en Gideon reeds gearriveerd te 
gefokt door Josy Everaers zijn. Nu was het gezelschap helemaal compleet en werd het een 
(B) overtuigend gezellig avondje bijpraten, i-padden en cocktails drinken! 
rubriekswinnares. 
Een prachtig en verfijnd Donderdagochtend werd er bijtijds vertrokken naar “the Royal 
schimmelmerrietje.stables of Jordan” voor de eerste showdag van de “Middle Eastern 
Bij de 1-jarige hengstjes was Championships”. Een title show die van oudsher op de 
het de eer aan de lokaal gefokte Flaxman's Delfine zoon, showgrounds van de koninklijke stallen wordt gehouden. 
Rashid MD om de grootste strik te pakken. 

De in België gefokte Psytadel-zoon Monarcos DD uit de top 
merrie Monogrammed Lady was ooit als jaarling Best of Show 
op de Tulip Cup. Kort daarna werd hij door Prinses Alia 
weggekocht en sindsdien staat hij volop in de Jordaanse 
dekdienst. Zijn producten scoren dan ook geregeld hoog op
 de shows in de omgeving. Zo werd zijn mooie donkerbruine 
jarige zoon Assef uit de Padrons Psyche dochter Aurora Psyche 
met gemak rubriekswinnaar bij de 2 jarige hengsten met een 
score van maar liefst 93.5.  Meerdere overwinningen van 
de Monarcos nafok zouden nog volgen dat weekend.

De rubriek 3-jarige hengsten had een bijzonder “oranje” randje. 
De in Nederland gefokte Perugino van Marajj uit de Gazal Al 
Shaqab-dochter Precious werd overtuigend rubriekswinnaar. 
Deze imposante hengst liet zich in de rubriek zeer goed zien 
zowel in stand als in beweging. Deze hengst wordt geleased Qua bezoekers was 
door de Kumait Stud van Eyad Safadi uit Israel de hengst werd Nederland goed 
in een uitstekende conditie voorgebracht.vertegenwoordigd! 

Reindert Jansen was 
Gedurende de pauze was het aangenaam verpozen. Zo werden er zoals altijd op 
er een aantal kippenboutjes gescheurd op het dak van het uitnodiging om foto's 
stallencomplex en was er zelfs nog tijd om de veulentjes te te maken. 
aanschouwen. Ook de fam. Besseling 

van Bessewacht 
Arabians was aanwezig. 
De fam. Kuijf en Sjaak 
werden rondgeleid 
door het stallen-
complex, met als 
hoogtepunt het 
weerzien van de 
hengsten Monarcos 
DD en Hlayyil 
Ramadan. 

Toen was het showtime! Deze show is verdeeld over drie dagen. 
Dag één komen alle junioren aan bod. Dag twee alle senioren 
en op dag drie worden de kampioenschappen gehouden. 
Het is een zeer mooie, goed georganiseerde en rustige show. 
Prinses Alia bint Al Hussein, zelf actief als jurylid en voorzitter 
van de showcommissie en bestuurslid van ECAHO,  is 
eindverantwoordelijke en is dan ook alle dagen aanwezig als 
patrones van het evenement. 

Nesj El Jude

Almasa 

Traditionele zwaarddans
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bergweggetje naar de stallen van Jessica in Wadi Musa. Daar werd Op dag één waren er 
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kleindochter Nesj El Jude, Terug in het hotel bleken Vivian en Gideon reeds gearriveerd te 
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Reindert Jansen was 
Gedurende de pauze was het aangenaam verpozen. Zo werden er zoals altijd op 
er een aantal kippenboutjes gescheurd op het dak van het uitnodiging om foto's 
stallencomplex en was er zelfs nog tijd om de veulentjes te te maken. 
aanschouwen. Ook de fam. Besseling 

van Bessewacht 
Arabians was aanwezig. 
De fam. Kuijf en Sjaak 
werden rondgeleid 
door het stallen-
complex, met als 
hoogtepunt het 
weerzien van de 
hengsten Monarcos 
DD en Hlayyil 
Ramadan. 

Toen was het showtime! Deze show is verdeeld over drie dagen. 
Dag één komen alle junioren aan bod. Dag twee alle senioren 
en op dag drie worden de kampioenschappen gehouden. 
Het is een zeer mooie, goed georganiseerde en rustige show. 
Prinses Alia bint Al Hussein, zelf actief als jurylid en voorzitter 
van de showcommissie en bestuurslid van ECAHO,  is 
eindverantwoordelijke en is dan ook alle dagen aanwezig als 
patrones van het evenement. 

Nesj El Jude

Almasa 

Traditionele zwaarddans



verslaan. Deze prachtige vrouwelijke merrie is al Bronze Medal 
winnares geweest op de wereldkampioenschappen in Parijs en is 
een zeer compleet paard.

Een ander opmerkelijke verschijning was de in België gefokte 
Hadaw. Deze veelbelovende WH Justice zoon heeft veel type en 
een hals zonder einde die hij ook in de beweging zeer sierlijk en 
correct gebruikt. Ondanks geëxporteerd te zijn naar Jordanië, 
zal hij waarschijnlijk beschikbaar zijn voor de Europese fokkerij 
in 2013. Een potentiële belofte voor de toekomst.

Hoewel we een prima plekje hadden op de VIP, onder de parasol, 
voorzien van o.a. sterke Arabische koffie, mierzoete thee en 
andere hapjes en drankjes, vroeg zo'n hele dag zitten steeds 
meer concentratie. Aan het einde van de middag werden 
sommige mensen wat rusteloos en ongeduldig. Mevr. Kuijf 
gebood haar man wat rustiger aan te doen. Gideon schatte in 
dat dhr. Kuijf over 30 jaar wel wat rustiger zou zijn, waarop 
mevr. Kuijf beaamde dat dàt tegen die tijd wel zéker het geval 
zou zijn... hilariteit aan de VIP tafel. 

Teruggebracht naar het hotel om ons wat op te frissen werd er die De pauze werd ingeleid met een mooie kamelencarrousel met veel 
avond een Hollandse invasie gepleegd op het Villa Mediterrano traditionele klederdracht. Op het dak van de stallen was het een 
restaurant van het Marriott hotel. Met Reindert Jansen erbij quizmiddag welk vlees er voorgeschoteld werd. Opties varieerden 
hadden we een ronde tafel vol. Vooral de middellandse zalm, van kameel tot geit. Uiteindelijk hebben we gesettled voor schaap.
de middellandse kabeljauw en het  middellandse schaap moesten 
het ontgelden. De rest van de avond werd er onder het genot van Bij de rubriek merries 10 jaar en ouder veerde dhr. Kuijf helemaal 
een drankje de wereld verbeterd. Vele foto's passeerden de revue op. Met een Abakan dochter én een Abakan kleindochter in 
op de I-Pads. Mevr. Kuijf is om, zij wil ook een I-Pad! de rubriek kon hij zijn enthousiasme maar moeilijk bedwingen. 

Hij maakte een spontane plaatsing tijdens de voorstelronde en 
Op dag twee van de show was het de beurt aan de senioren. zetten de Abakan kleindochter meteen vooraan. 
Bij de 4 tot 6 jarige merries kon het bijna niet anders dan dat Uiteindelijk had hij niet alleen gelijk met de rubriekswinnares 
de Monarcos DD dochter en Hlayyil Ramadan kleindochter maar ook de gehele plaatsing van de jury kwam exact overeen 
Almasa met een overweldigend aantal punten de concurrentie zou met zijn initiële volgorde. En dat allemaal zonder bril. 

Je gelooft het alleen als je erbij bent geweest.
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Hadaw

Vooral de overwinning van Almasa, 
“Queen of the Royal Stables”, werd 
zeer uitbundig gevierd

Champion werd. Ook de 
Nederlands gefokte Perugino moest 
het afleggen tegen de nationale 
Monarcos DD zoon Assef. Geen 
schande om Zilver te staan achter dit 
uitstekende hengstje. 
In de pauze werd er een scala aan 
lokale folklore getoond. 
Spectaculaire stunts van de cavalerie, 
mooie zwaarddansen en alles onder 
begeleiding van authentieke muziek 
waar het oud-Engelse mandaat via 
doedelzakken duidelijk in terug te 
vinden is. Meest uitzonderlijk was 
echter de uitnodiging van Prinses 
Alia aan de gehele VIP om bij haar 
thuis een lunch te genieten. Een 
compleet buffet met uitzicht over 
de vallei van de koninklijke stallen. 
Zeer bijzonder en onvergetelijk.

Ook bij de senior hengsten nog een Nederlands feestje. De door 
Na de pauze kwamen nog de senior kampioenschappen aan bod. Erik Dorssers voorgebrachte Kar Halcon in eigendom van Josje 
Het was geen verassing dat Almasa en Hadaw Gold Medal Mierop werd winnaar van zijn klasse. Halcon zag er fantastisch 
champions werden. Vooral de overwinning van Almasa, uit, werd met zachte hand geshowd, kon lekker vrij bewegen en 
“Queen of the Royal Stables”, werd zeer uitbundig gevierd, had er  zichtbaar veel plezier in. Een vrolijke winnaar!
een grove telling van het aantal feestvierders in de ring zal Op advies van Prinses Alia werd voor ons een reservering gemaakt 
tegen de 100 man gezeten hebben.in één van de meest klassieke restaurants in Amman. In het 

prachtige Tannoureen staat een uitgebreide Libanese keuken op 
het menu wat traditioneel is voor de regio. Na Sjaak overtuigd te Diezelfde avond werd er nog een afscheidsdiner georganiseerd 
hebben van de smaak van Hoummous en Tahina was het ijs door prinses Alia, waarna alle bezoekers van de show huns weegs 
gebroken en werd er volop gedipt in de verschillende Mezze. zijn gegaan naar binnen- en buitenland. Het was een uniek 
Het stramien van aardappelen, vlees en groente was daarmee evenement, met unieke mensen, op unieke wijze, op een unieke 
definitief doorbroken. plek. Een ervaring om te koesteren al was het alleen om met 

wie we deze mochten delen.
Op dag drie van de MEC was het tijd voor de kampioenschappen. 
Helaas moest bij de junioren de mooie Nesj El Jude haar meerdere De belangrijkste uitslagen van de MEC zijn terug te vinden op 
erkennen in de Canadees gefokte DI Calberia die Gold medal de ECAHO website onder Results 2012.

x

x

x



verslaan. Deze prachtige vrouwelijke merrie is al Bronze Medal 
winnares geweest op de wereldkampioenschappen in Parijs en is 
een zeer compleet paard.

Een ander opmerkelijke verschijning was de in België gefokte 
Hadaw. Deze veelbelovende WH Justice zoon heeft veel type en 
een hals zonder einde die hij ook in de beweging zeer sierlijk en 
correct gebruikt. Ondanks geëxporteerd te zijn naar Jordanië, 
zal hij waarschijnlijk beschikbaar zijn voor de Europese fokkerij 
in 2013. Een potentiële belofte voor de toekomst.

Hoewel we een prima plekje hadden op de VIP, onder de parasol, 
voorzien van o.a. sterke Arabische koffie, mierzoete thee en 
andere hapjes en drankjes, vroeg zo'n hele dag zitten steeds 
meer concentratie. Aan het einde van de middag werden 
sommige mensen wat rusteloos en ongeduldig. Mevr. Kuijf 
gebood haar man wat rustiger aan te doen. Gideon schatte in 
dat dhr. Kuijf over 30 jaar wel wat rustiger zou zijn, waarop 
mevr. Kuijf beaamde dat dàt tegen die tijd wel zéker het geval 
zou zijn... hilariteit aan de VIP tafel. 

Teruggebracht naar het hotel om ons wat op te frissen werd er die De pauze werd ingeleid met een mooie kamelencarrousel met veel 
avond een Hollandse invasie gepleegd op het Villa Mediterrano traditionele klederdracht. Op het dak van de stallen was het een 
restaurant van het Marriott hotel. Met Reindert Jansen erbij quizmiddag welk vlees er voorgeschoteld werd. Opties varieerden 
hadden we een ronde tafel vol. Vooral de middellandse zalm, van kameel tot geit. Uiteindelijk hebben we gesettled voor schaap.
de middellandse kabeljauw en het  middellandse schaap moesten 
het ontgelden. De rest van de avond werd er onder het genot van Bij de rubriek merries 10 jaar en ouder veerde dhr. Kuijf helemaal 
een drankje de wereld verbeterd. Vele foto's passeerden de revue op. Met een Abakan dochter én een Abakan kleindochter in 
op de I-Pads. Mevr. Kuijf is om, zij wil ook een I-Pad! de rubriek kon hij zijn enthousiasme maar moeilijk bedwingen. 

Hij maakte een spontane plaatsing tijdens de voorstelronde en 
Op dag twee van de show was het de beurt aan de senioren. zetten de Abakan kleindochter meteen vooraan. 
Bij de 4 tot 6 jarige merries kon het bijna niet anders dan dat Uiteindelijk had hij niet alleen gelijk met de rubriekswinnares 
de Monarcos DD dochter en Hlayyil Ramadan kleindochter maar ook de gehele plaatsing van de jury kwam exact overeen 
Almasa met een overweldigend aantal punten de concurrentie zou met zijn initiële volgorde. En dat allemaal zonder bril. 

Je gelooft het alleen als je erbij bent geweest.

12

AVS Magazine

Assef

AVS Magazine

13

Hadaw

Vooral de overwinning van Almasa, 
“Queen of the Royal Stables”, werd 
zeer uitbundig gevierd

Champion werd. Ook de 
Nederlands gefokte Perugino moest 
het afleggen tegen de nationale 
Monarcos DD zoon Assef. Geen 
schande om Zilver te staan achter dit 
uitstekende hengstje. 
In de pauze werd er een scala aan 
lokale folklore getoond. 
Spectaculaire stunts van de cavalerie, 
mooie zwaarddansen en alles onder 
begeleiding van authentieke muziek 
waar het oud-Engelse mandaat via 
doedelzakken duidelijk in terug te 
vinden is. Meest uitzonderlijk was 
echter de uitnodiging van Prinses 
Alia aan de gehele VIP om bij haar 
thuis een lunch te genieten. Een 
compleet buffet met uitzicht over 
de vallei van de koninklijke stallen. 
Zeer bijzonder en onvergetelijk.

Ook bij de senior hengsten nog een Nederlands feestje. De door 
Na de pauze kwamen nog de senior kampioenschappen aan bod. Erik Dorssers voorgebrachte Kar Halcon in eigendom van Josje 
Het was geen verassing dat Almasa en Hadaw Gold Medal Mierop werd winnaar van zijn klasse. Halcon zag er fantastisch 
champions werden. Vooral de overwinning van Almasa, uit, werd met zachte hand geshowd, kon lekker vrij bewegen en 
“Queen of the Royal Stables”, werd zeer uitbundig gevierd, had er  zichtbaar veel plezier in. Een vrolijke winnaar!
een grove telling van het aantal feestvierders in de ring zal Op advies van Prinses Alia werd voor ons een reservering gemaakt 
tegen de 100 man gezeten hebben.in één van de meest klassieke restaurants in Amman. In het 

prachtige Tannoureen staat een uitgebreide Libanese keuken op 
het menu wat traditioneel is voor de regio. Na Sjaak overtuigd te Diezelfde avond werd er nog een afscheidsdiner georganiseerd 
hebben van de smaak van Hoummous en Tahina was het ijs door prinses Alia, waarna alle bezoekers van de show huns weegs 
gebroken en werd er volop gedipt in de verschillende Mezze. zijn gegaan naar binnen- en buitenland. Het was een uniek 
Het stramien van aardappelen, vlees en groente was daarmee evenement, met unieke mensen, op unieke wijze, op een unieke 
definitief doorbroken. plek. Een ervaring om te koesteren al was het alleen om met 

wie we deze mochten delen.
Op dag drie van de MEC was het tijd voor de kampioenschappen. 
Helaas moest bij de junioren de mooie Nesj El Jude haar meerdere De belangrijkste uitslagen van de MEC zijn terug te vinden op 
erkennen in de Canadees gefokte DI Calberia die Gold medal de ECAHO website onder Results 2012.

x

x

x



 

AVS Magazine

Door: Saskia Klaassen De vraag welke kleur het 
meest authentiek is, kan Foto’s: Christian Kellner, 
het beste beantwoord 
worden door te kijken Voor Arabierenfokkers die een paard willen fokken dat zo dicht 
welke kleuren wilde mogelijk het oorspronkelijke type benadert is dit van belang. 
paarden hadden en Natuurlijk zijn er ook fokkers die gewoon een mooi paard 
welke kleuren later zijn willen fokken dat opvalt in de showring en dat een mooie, 
ontstaan. Daar is het liefst opvallende kleur heeft. En voor fokkers die paarden 
onderzoek naar gedaan voor de rennen of endurance fokken is kleur van minder 
door een aantal geleerden belang, al hebben enduranceruiters het liefst geen zwarte 
onder leiding van paarden, omdat zwart licht absorbeert en zo'n paard daardoor 
Arne Ludwig van het minder goed zijn warmte kwijt kan.
Leipzig Institute for Zoo 
and Wildlife Research in Berlijn. Hij en zijn mensen 
onderzochten DNA van paarden uit verschillende perioden 
vanaf het Pleistoceen (12000 jaar voor Christus) tot en met 
de IJzertijd (1000 jaar voor Christus). Hiervoor gebruikten 
ze materiaal uit botten en tanden.

Omdat het paard als soort in Amerika is ontstaan en van daar 
via de Beringstraat, die in de IJstijd een landbrug vormde, 
Eurazië is binnengekomen, probeerde Ludwig voor elke 
tijdsperiode monsters te verkrijgen uit Siberië. Daarnaast 
werden ook monsters uit Oost- en Centraal Europa gebruikt, 
omdat men al lang vermoedt dat vanuit Oost-Europa 
de eerste tamme paarden verder naar het westen werden 
gebracht. Verder werden monsters uit het Iberisch schiereiland, 
dus het huidige Spanje en Portugal, gebruikt omdat men 
denkt dat de paarden aldaar apart van de andere 
gedomesticeerd werden.

G.Waiditschka, B. Finke

In het AVS Magazine verscheen onlangs een artikel over de kleuren van het paard en 
dan vooral over de kleurvererving. Voor Arabierenfokkers kan dit van belang zijn omdat 
het Stamboek niet alle kleuren erkent. Bonte Arabieren, bijvoorbeeld, kunnen niet 
geregistreerd worden. Maar wat was eigenlijk de oorspronkelijke kleur van de Arabier? 
Ofwel: welke kleur is het meest authentiek? 

15

Jezar (Sarhan/Jezabel), oude kleur 
en oude bloedlijn: zwart/zwartbruin, 
zoals deze Iranian Asil laat zien, is 
een kleur die nog voor domesticatie 
ontstond.

Tamarisk (DWD Tabasco x Traditio) is een jonge hengst 
(*2005) en het authenthieke bruine Koheilan-type 

Yack F
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Door: Getty Ketels Het programma ziet er 

als volgt uit:Foto’s: Teun Kubbe
Vrijdag 17 mei 2013
- Aankomst ruiters in We hebben een mooi programma samengesteld en hopen dan 

de middagook op de massale komst van de liefhebbers van het Arabisch 
- Dressuurles door Jacqueline Krist (evt. op verzoek naar Volbloed ras. Lijkt het je gezellig om te komen, maar wil of kan 

maandag)je je paard niet mee nemen? Ook dan ben je van harte welkom. 
- Avondprogramma: Sportpsychologe Milou Aten Onder alle inschrijvingen voor het gehele weekend wordt dit 

http://www.equiforma.nl/jaar een gratis verblijf verloot!

Zaterdag 18 mei 2013
- (oefen)dressuur B t/m Z2 voor AVS en NRPS (pony's en 

paarden)
- Avondprogramma: Dierenfotografie door Paula Böhmer 

Zondag 19 mei 2013
- Dressuur B t/m Z2 AVS en NRPS (pony's en paarden)
- Springen B t/m ZZ opengesteld voor alle rassen (paarden 

en pony's)
- Demonstratie vrijheidsdressuur door Jesse Drent 
- Avondprogramma: Barbecue gevolgd door een verrassende 

avond

Voor de deelnemers die het aandurven om zondag Maandag 20 mei 2013
deel te nemen aan de dressuur én het springen, - Crossles en springles door Eddie Sticker (AVS en NRPS)
bestaat de H.J. Westerveld Memorial Trophy. of Dressuurles door Jacqueline Krist (evt. op verzoek naar 
Dit is een wisselbeker voor de beste allround ruiter vrijdag)
van het weekend. Na enkele jaren de beker kwijt - Vertrek ruiters
geweest te zijn aan NRPS combinaties, 
is hij sinds vorig jaar weer in handen van een Kijk voor een sfeerimpressie van voorgaande jaren op 
AV combinatie: Kaylee de Jong en YA Maskotka. de Facebookpagina van de Commissie Gebruik: 

www.facebook.com/commissievangebruik. Hier vind je in 
de fotomap van IJzerlo diverse foto's van de voorgaande jaren. 
De site van de accommodatie is: 
http://www.manegedeachterhoek.nl/

 

IJZERLOSPORTWEEKEND 

Net als voorgaande jaren zal er dit jaar weer een sportweekend 
voor AVS en NRPS combinaties georganiseerd worden in IJzerlo 
op manege De Achterhoek. Dit jaar zal dit evenement 
plaatsvinden tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 17 t/m 
maandag 20 mei 2013. Het weekend staat (op vorig jaar na) 
garant voor mooi weer en veel gezelligheid. Doordat een 
groot aantal van de deelnemers gedurende het weekend 
blijft overnachten, is er een gezellige en ongedwongen sfeer 
en bestaat de mogelijkheid elkaar beter te leren kennen dan 
alleen te paard.
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dan vooral over de kleurvererving. Voor Arabierenfokkers kan dit van belang zijn omdat 
het Stamboek niet alle kleuren erkent. Bonte Arabieren, bijvoorbeeld, kunnen niet 
geregistreerd worden. Maar wat was eigenlijk de oorspronkelijke kleur van de Arabier? 
Ofwel: welke kleur is het meest authentiek? 
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Jezar (Sarhan/Jezabel), oude kleur 
en oude bloedlijn: zwart/zwartbruin, 
zoals deze Iranian Asil laat zien, is 
een kleur die nog voor domesticatie 
ontstond.

Tamarisk (DWD Tabasco x Traditio) is een jonge hengst 
(*2005) en het authenthieke bruine Koheilan-type 

Yack F
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Door: Getty Ketels Het programma ziet er 

als volgt uit:Foto’s: Teun Kubbe
Vrijdag 17 mei 2013
- Aankomst ruiters in We hebben een mooi programma samengesteld en hopen dan 

de middagook op de massale komst van de liefhebbers van het Arabisch 
- Dressuurles door Jacqueline Krist (evt. op verzoek naar Volbloed ras. Lijkt het je gezellig om te komen, maar wil of kan 

maandag)je je paard niet mee nemen? Ook dan ben je van harte welkom. 
- Avondprogramma: Sportpsychologe Milou Aten Onder alle inschrijvingen voor het gehele weekend wordt dit 

http://www.equiforma.nl/jaar een gratis verblijf verloot!

Zaterdag 18 mei 2013
- (oefen)dressuur B t/m Z2 voor AVS en NRPS (pony's en 

paarden)
- Avondprogramma: Dierenfotografie door Paula Böhmer 

Zondag 19 mei 2013
- Dressuur B t/m Z2 AVS en NRPS (pony's en paarden)
- Springen B t/m ZZ opengesteld voor alle rassen (paarden 

en pony's)
- Demonstratie vrijheidsdressuur door Jesse Drent 
- Avondprogramma: Barbecue gevolgd door een verrassende 

avond

Voor de deelnemers die het aandurven om zondag Maandag 20 mei 2013
deel te nemen aan de dressuur én het springen, - Crossles en springles door Eddie Sticker (AVS en NRPS)
bestaat de H.J. Westerveld Memorial Trophy. of Dressuurles door Jacqueline Krist (evt. op verzoek naar 
Dit is een wisselbeker voor de beste allround ruiter vrijdag)
van het weekend. Na enkele jaren de beker kwijt - Vertrek ruiters
geweest te zijn aan NRPS combinaties, 
is hij sinds vorig jaar weer in handen van een Kijk voor een sfeerimpressie van voorgaande jaren op 
AV combinatie: Kaylee de Jong en YA Maskotka. de Facebookpagina van de Commissie Gebruik: 

www.facebook.com/commissievangebruik. Hier vind je in 
de fotomap van IJzerlo diverse foto's van de voorgaande jaren. 
De site van de accommodatie is: 
http://www.manegedeachterhoek.nl/

 

IJZERLOSPORTWEEKEND 

Net als voorgaande jaren zal er dit jaar weer een sportweekend 
voor AVS en NRPS combinaties georganiseerd worden in IJzerlo 
op manege De Achterhoek. Dit jaar zal dit evenement 
plaatsvinden tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 17 t/m 
maandag 20 mei 2013. Het weekend staat (op vorig jaar na) 
garant voor mooi weer en veel gezelligheid. Doordat een 
groot aantal van de deelnemers gedurende het weekend 
blijft overnachten, is er een gezellige en ongedwongen sfeer 
en bestaat de mogelijkheid elkaar beter te leren kennen dan 
alleen te paard.
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De monsters uit teeltkeus 
het Pleistoceen bepaalde 
toonden allemaal genenvariante
DNA voor bruin n verdwijnen. 
of zwart; Zo'n variatie 
waarschijnlijk in kan echter ook spontaan ontstaan. Vossen werden ook in 
combinatie met monsters van prehistorische paarden uit Siberië gevonden; 
de dunfactor. Het paard was toen nog een wild dier. deze paarden waren waarschijnlijk nog niet gedomesticeerd.
Het onderscheid tussen gewoon bruin of zwart en In diezelfde periode verschijnen er ook paarden met de Sabino-
deze kleuren gecombineerd met de dunfactor was voor factor, en wel in Siberië, Armenië en Moldavië. Sabino komt 
de geleerden moeilijk te zien in dit prehistorisch DNA voor in verschillende vormen, en wel als grote witte 
(de dunfactor verbleekt het rode haar maar niet het zwarte aftekeningen of als een soort stekelharigheid op de flanken 
en gaat samen met een aalstreep, strepen op de benen en en bij de staartwortel, wat leidt tot een tweekleurige staart 
eventuele strepen elders). of een wasbeertjesstaart met lichte en donkere ringen bij 

de staartwortel. De eerste vorm (grote witte aftekeningen) 
kennen we bij de Crabbet-Arabieren en de tweede vorm Wat wel te zien was, was dat in de volgende periode, 
(stekelharigheid) komt veel voor bij Egyptische Arabieren. het Holoceen, vanaf 5000 jaar voor Christus, de paarden 
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de Sabino-factor donkerder werden. Er kwamen meer zwarten. Ditzelfde 
die voorkomt bij warmbloedpaarden zoals het Nederlands verschijnsel werd ook bij andere zoogdieren waargenomen 
tuigpaard en koudbloedpaarden zoals de Clydesdale, anders die zich vanuit open gebied verspreidden over een gebied 
is dan de Sabino-factor die Arabieren hebben. De warm- en met meer bos. Vooral de wolf toont deze kleurverschuiving. 
koudbloed variant noemen de geleerden Sabino1.Men denkt dat dit komt omdat een donkere kleur in het bos 

minder opvalt dan een lichte. Na de IJstijd nam de bebossing 
van Europa sterk toe. Het wilde paard moest zich dus Welke Sabino-variant als eerste ontstond, Sabino1 of het 
aanpassen aan de veranderende omgeving. Arabierensabino, is nog niet duidelijk. Wel is interessant dat 
In de daaropvolgende periode, de Kopertijd (vanaf ongeveer in monsters van paarden uit Armenië de Sabinofactor werd 
4000 voor Christus) verschenen er opeens vossen, dus gevonden aangezien Armenië een belangrijk tussenstation is 
rode paarden, in de populatie. Dit moet een eerste gevolg in de geschiedenis van de Arabier. Want dit ras ontstond 
zijn geweest van domesticatie. Een vos mist iets, namelijk niet in Arabië, maar in Centraal-Azië en verspreidde zich via 

Iran en Klein Azië uiteindelijk naar het Arabisch Schiereiland. 
Dus misschien is Sabino, net als vos, al heel vroeg in de 
Arabier voorgekomen. 

Iets later dan Sabino ontstond Tobiano. Dit is de bekende 
platenbontfactor die niet bij de Arabier voor mag komen. 
Tobiano werd eerst in Oost-Europese monsters gezien en 
pas later in Aziatische. 

Omstreeks de Bronstijd, vanaf 2000 v Chr., toont 28% 
van de monsters de vosfactor. In deze periode ontstaat 

veel later ontstonden. Voor mensen die volgens het recept 
van Janow Podlaski fokken waarbij nadruk wordt gelegd op 
de bruine kleur, gekoppeld aan het Koheilan-type misschien 
leuk om te weten! Want ook het Koheilan-type wordt 
doorgaans als het 'oudste' type van de Arabier gezien. 
Misschien hebben de Poolse fokkers intuïtief al begrepen 
dat bruine Koheilans het dichtste bij het authentieke type 
zitten.

Voor mensen die de schimmelkleur (correcter gezegd, 
de Creamfactor, die de Arabier ook niet mag hebben. 

de factor Grijs) als het meest typisch Arabisch zien, 
De meeste mensen kennen Cream als het enkelvoudig bij een 

geen paniek. Het onderzoek van Ludwig is niet volledig; 
vos voorkomt en dan de mooie kleur Palomino veroorzaakt. 

uit 89 oude monsters kun je nog geen ver reikende conclusies 
Wat ook ontstaat is de Z-factor, van Zilverappel, ook wel Taffy trekken. We weten dus nog niet wanneer de G-factor ontstond, 
genoemd. Deze factor verdunt niet het rode haar, zoals Dun maar dat zal beslist snel veranderen. Wel weten we dat deze 
en Cream, maar het zwarte. Een bruine Taffy kan dan kleurvariant ook bij het IJslandse paard voorkomt en dat is 
aangezien worden voor een vos. Het is niet zeker dat Taffy een teken dat het in diverse populaties los van elkaar kan 
ook bij Arabieren voorkomt. Bij Shetlandpony's is het bekend zijn ontstaan. Dat een schimmel van een bepaald ras deze 
als Zilverappel, vandaar de Z. kleur persé van de Arabier moet hebben geërfd staat dus 

lang niet vast. 
Bij het vergelijken van de monsters uit diverse gebieden viel 
het de geleerden op dat die van het Iberisch Schiereiland geen Tenslotte is het voor Arabierenfokkers die met de diverse 
verandering van kleur vertoonden. Dit is waarschijnlijk Sabinovarianten te maken hebben belangrijk om te weten 
vanwege het isolement van die populatie. dat dit een vrij oude bontfactor is, ouder dan de overige 

drie (Tobiano, Overo en Splashed White), die overigens 
Arne Ludwig en zijn team hebben natuurlijk niet heel veel niet bij de Arabier voorkomen. Het is mogelijk om, 
monsters kunnen gebruiken; ze hebben 152 monsters uit met behulp van de Sabinofactor die bij Crabbets voorkomt, 
prehistorische resten van paarden getest, waarvan slechts ’bonte’ Arabieren te fokken. 
89 bruikbaar DNA opleverden. Dit betekent dat hun Het Stamboek is verplicht om die gewoon te registreren, 
conclusies nog maar voorlopig zijn; als er meer bruikbaar want het is een factor die al heel lang in het ras zit en waarvoor 
prehistorisch DNA wordt gevonden kan blijken dat de situatie de Arabier zelfs een eigen variant heeft! Dus wilt u een heel 
vroeger wellicht anders was. opvallend showpaard fokken, fok een Sabinobonte! 

Voorlopig kunnen we wel zeggen dat de bruine kleur de Echter, ongeacht de kleur, het eerste waar een fokker op 
'oudste' kleur van het paard is en dat alle andere kleuren moet letten is natuurlijk de kwaliteit. 

Maar dat is een ander verhaal…

Bron: Coat Color Variation at the Beginning of 
Horse Domestication
Arne Ludwig et. al. / www.sciencemag.org / 
SCIENCE Vol. 324 24-04-09

AVS MagazineAVS Magazine

16 17

AVS Magazine

Met de 'Egyptische'-sabino factor, 
die stekelharigheid veroorzaakt, kan men 
roankleurige Arabieren fokken. De echte 
roanfactor, zoals die bij koudbloeden te zien is, 
heeft een heel andere genetische achtergrond 
en komt niet bij Arabieren voor.

Nizar V.S. (Nasar/Sjadosa). 
Met de 'Crabbet'-sabino factor, die grote 
witte aftekeningen veroorzaakt, kan men 
'bonte' Arabieren fokken. Arabieren hebben 
een aparte sabino-factor.

Yack F

Gharam Bint Naheed met een 
veulen van een Akhal-Teké. 
De Creamfactor is later 
ontstaan en komt niet (meer) 
bij Arabieren voor, maar 
nog wel bij de Akhal-Teké. 
Dit veulen heeft de Cream-
factor enkelvoudig van 
vaderskant gekregen en is 
dus een palomino.

F. Tamouh 
(Al Lahab), 
vos was de eerste 
kleurvariant die na 
de domesticatie van 
het paard ontstond.
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EN 

OP DE 
DEURNE 2013

FOKKERSBONUSSEN 
JAARLING

KAMPIOENSCHAPPEN 
TULIP CUP 

OOp 4 en 5 mei Dit geldt voor alle ECAHO rubrieken dus ook de veulens. 
a.s. is het weer Dus kom op fokkers, claim bonus met je eigen fokproduct!
zover. De 11e De bonussen zijn:
editie van de o € 250,-  voor de 1e fokker/eigenaar in de rubriek
Tulip Cup gaat o € 125,-  voor de 2e fokker/eigenaar in de rubriek
dan van weer o € 75,-  voor de 3e fokker/eigenaar in de rubriek
plaatshebben op 

het NHB te Deurne. Op deze uitzonderlijke locatie wordt de 
UITNODIGINGTulip Cup van oudsher georganiseerd. Aangekleed met de 
Bij dezen bent u allen uitgenodigd...chique tribunes en een gezellig “marktplein” van de firma 
... als deelnemer!  A.Kuijf & Zn uit Nieuwkoop en opgetuigd met 5000 tulpen 

gedoneerd door D.D. den Haan Planten Export te Noordwijk, o Juryleden: Santoro (IT) - Detailleur (BE) – 
wordt de Zandboshal weer omgetoverd in een mooie Stojanowska (PO) – Stigler (RU)
showground waar deze hoog genoteerde B show Arabische o Doe mee aan één van de mooiste ECAHO B shows 
Volbloedtoppers vanuit vele landen mag ontvangen. van Europa 
Ook de accommodatie voor de paarden is bij de Tulip Cup o Maak meer kans op een kampioenslint door de 
ongeëvenaard. Extra grote, vaste, goed afgeschermde boxen, introductie van het jaarlingkampioenschap 
met automatische drinkbakken en vaste voerbakken in grote o Maak kans op de fokker/eigenaar bonus en verdien al 
luchtige hallen met veel poetsplaatsen en een keuze uit stro je inschrijfkosten terug 
of krullen.

...als VIP-er!  
o Voor een aantrekkelijk tarief zit u op de eerste rij en JAARLINGKAMPIOENSCHAPPEN

wordt u twee dagen door ons verwend
Voor 2013 heeft de organisatie een aantal reeds bestaande 

... als sponsor!  ideeën uitgewerkt en toegepast. Allereerst zal er, bij voldoende 
Uiteraard kan een show als de Tulip Cup niet zonder haar deelname, een apart jaarlingenkampioenschap worden 
sponsors. Wij hebben aantrekkelijke pakketten die uw bedrijf gehouden, voor zowel de jaarling-merries als de jaarling-
en/of fokkerij in het zonnetje zetten, al dan niet met hengsten. Reeds succesvol uitgevoerd op meerdere ECAHO 
advertentiemateriaal op onze website, in onze catalogus en evenementen in 2012 is dit nieuwe kampioenschap een leuk 
in de ring. Er zijn nog opties open voor:en aantrekkelijk alternatief gebleken.
o VIP Sponsoring
o RubriekssponsoringFOKKER / EIGENAAR BONUS-SYSTEEM
o KampioenschapssponsoringOm fokkers, die graag hun eigen fokproduct willen showen, 
... als bezoeker!  een stimulans te geven om aan de grotere internationale shows 

deel te nemen, is er door de Tulip Cup organisatie een bonus o De toegang en het parkeren is gratis. 
systeem toegepast wat alleen ten goede kan komen aan paarden o Aangelijnde honden zijn welkom
die nog steeds in eigendom zijn van de fokker. De organisatie is o Voldoende vaste zitplaatsen
verheugd te melden dat de Al Khalediah Farm zich bereid heeft o Bezoek ons marktplein waar het onder het genot van 
gevonden om dit systeem te sponseren. een drankje of een hapje, het gezellig vertoeven is 
Hoe werkt het? Simpel: Nadat de plaatsingen in de rubriek tussen de artiesten, de standjes met prima uitzicht op 
bekend zijn, worden er bonussen gegeven aan die eerste drie de showring
paarden, die gefokt - en nog steeds in eigendom zijn - van de Voor meer info ga naar:  www.tulipcup.com  
fokker. Het kan dus zijn, dat van de  zes paarden in de rubriek, of mail:   info@tulipcup.com 
dit de 4e, 5e en 6e geplaatste paarden zijn! W

O
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Op beide dagen zal er gestreden worden om de titels Op zaterdagavond 
Veulenkampioen Merries en Veulenkampioen Hengsten, plannen we een 
Kampioen Ruinen, Junior kampioen Merries (1 t/m 3 jaar), Breeders Night 
Junior Kampioen Hengsten (1 t/m 3 jaar), Seniorkampioen met nog nader in 

Merries (4 jaar en ouder) en Senior te vullen activiteiten 
Kampioen Hengsten (4 jaar en en uiteraard is onze 
ouder). Iedere kampioen krijgt VIP gelegenheid 
een prachtige krans en daarnaast weer aanwezig. 
zullen we de schitterende bekers  
en extra prijzen niet vergeten. Door het grote enthousiasme in de voorgaande jaren gaan we er 
Aan het einde van de dag wordt weer voor om er een super weekend van te maken. De stichting 
het beste paard van de show geëerd manege de Pijnhorst zal tevens zorgen voor een goede ontvangst. 
als Best of Show en zal daarvoor in Indien u de voorkeur heeft voor Bed en Breakfast, is daarvoor in 
de prijzen worden gezet. Dit paard St-Oedenrode voldoende gelegenheid.
wordt door de juryleden gekozen 
uit alle kampioenen. 

Sint-Oedenrode ligt aan de A50 (Nijmegen-Eindhoven) en is Tussen de keuringsrubrieken door 
prima bereikbaar. Gratis parkeren en gratis entree op beide dagen zijn er de zadelrubrieken Engels 
voor de bezoekers van het Arabian Horse Weekend bij Manege de en Western en bij voldoende deelname ook de rubrieken 
Pijnhorst, Bremhorst 6 te St-Oedenrode. Liberty en Oosters 

gekostumeerd. 
Voor nadere info, inschrijfformulieren en sponsorformulieren, Er is tevens een 
zie onze website: www.arabianhorseweekend.nlpremiekeuring voor 

merries en ruinen. 
Graag verwelkomen wij u op beide dagen,Uiteraard is het 

mogelijk om uw 
paarden te stallen Familie Stoop
in de manege. Organisatie Arabian Horse Weekend
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Op zaterdag 15 en zondag 16 juni 2013 is St-Oedenrode wederom voor de tiende keer in 
de ban van het Arabian Horse Weekend. Op zaterdag is er voor de tiende keer de Nationale 
C-Show en op zondag voor de tweede keer de Internationale C-Show. Aangezien het een 
jubileumjaar is, zullen we ook dit jaar weer flink uitpakken met prachtige prijzen! 

commissie van het AVS hebben we internationaal jurylid 
Cedes Bakker voor beide dagen bereid gevonden om 's middags 
bij ons een beoordelingscursus te geven. De heer Cedes Bakker 
is zeer bekend als succesvol jurylid en was in zijn jonge jaren 
verdienstelijk springruiter. 
De voorbrengcursus houden we op beide dagen in de ochtend 
en wordt zoals altijd gegeven door Jan Calis. Je kunt je opgeven 
via e-mail: info@zenitharabians.nl 
De kosten voor de voorbrengcursus zijn € 15,00 per persoon.  
De beoordelingscursus is ook dit jaar weer gratis, maar graag wel 
tijdig opgeven! Voor drinken en een broodje wordt gezorgd. In de 
pauze verzorgt Zenith Arabians een spectaculaire hengstenshow 
en een ieder is de hele dag welkom.

VOORBRENG BEOORDELINGCURSUS MET 

Wederom organiseren we voor onze 'doe-het-zelf liefhebbers' 
een voorbrengcursus ter  voorbereiding op de aankomende 
amateurkeuring. Dit doen wij op zaterdag 23 en zondag 24 maart 
2013 bij Zenith Arabians. In samenwerking met de fokkerij 
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D
De dressuurruiters kunnen op het compleet vernieuwde terrein 
met een all weather bodem van 4000 m2 twee proeven rijden voor 
KNHS punten in de klassen B t/m Z2. Ook is er de mogelijkheid 
om oefendressuur te starten.  

De Western ruiters kunnen hun gebruikelijke onderdelen 
Western Pleasure, Trail, Western Horsemanship en Reining 
rijden. Daarnaast worden ook de onderdelen Versatile Horse en 
Western Riding uitgeschreven en bestaat de mogelijkheid om 
Hunter under Saddle en Hunt Seat Equitation te starten. Al deze 
onderdelen worden verreden in de binnenmanege. Alleen de 
reining zal in de buitenbak (voorzien van een zandbodem) 
plaatsvinden.  

figuren en dergelijke, worden de ruiters verwezen naar het 
dressuurreglement bijlage 7: Dan nu het unieke! Aan het eind van de dag kunnen de ruiters 
http://www.knhs.nl/objects/00031790.pdfelkaars discipline beoefenen. Wij begrijpen dat niet alle 
Inschrijven voor de dressuur, het opvragen van de proeven en dressuurruiters zijn voorzien van een western outfit en andersom 
het aanmelden voor de crossles kan bij Getty Ketels: natuurlijk ook niet. Daarom mogen deze onderdelen verreden 
gettyketels@gmail.comworden in de wedstrijdkleding en het harnachement van je eigen 

discipline. Om het fair te houden voor de paarden moet de 
Voor de doelstelling van de western, de uitleg van de figuren etc, dressuur met een snaffle/trens gereden worden. Voor de rest 
worden de ruiters verwezen naar het het DAWRA regelboek: gelden de regels van de discipline waar je in gaat deelnemen. 
http://www.dawra.nl/media/Dawra%20regelboek%202012.pdf. Voor de dressuurruiters zijn er een Trail-pattern en een 

Horsemanship-pattern gemaakt waaruit je kan kiezen. Kijk op pag. 54 voor de Trail-regels en pag. 65 voor de regels 
De westernruiters zullen een L1/L2 dressuurproef gaan rijden. van de Horsemanship. Heb je vragen over het western rijden of 

De proeven worden over de patterns, mail dan naar Paulette Zorn: info@dawra.nl via 
beoordeeld door een wie ook de inschrijvingen voor de western verlopen.
officieel jurylid in beide 
disciplines en uiteindelijk Wat is Trail? 
zal er ook een officiële Trail betekent letterlijk 'spoor'. Bij het western rijden staat Trail 
eindstand met een 
prijsuitreiking komen. 
Deelname aan deze ludieke 
wissel is gratis!

Heb je daarna nog zin om 
een crossles te volgen van 
Gert Boonzaaijer? Ook dat 
kan! Bij voldoende 
deelnemers zal Gert met 
hen lekker het terrein op 
gaan om te trainen.

Voor de doelstelling van de 
dressuur, de uitleg van de 

Op het terrein van HC De Schalm, ook wel bekend als het Arabissimo terrein, organiseren 
de Commissie Gebruik en de DAWRA op 7 april 2013 een western- en dressuurdag.
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CROSSOVER
UNIEKE DISCIPLINEWISSEL

DRESSUUR WESTERN 

MET 
AVS EN DAWRA TE RENSWOUDE

Tijdens de Western 
Horsemanship zijn alle 
deelnemende combinaties 
tegelijk in de arena 
aanwezig. Zij staan naast 
elkaar opgesteld in een 
zogenaamde 'line up' aan
de rand van de arena. 
De combinatie die aan de 
beurt is begeeft zich vanuit 
de line up naar het 
beginpunt van de proef.

Wat is Western Pleasure?
Western Pleasure is een 
van de meest populaire 

voor het 'volgen van een onderdelen voor de 
spoor in de vrije deelnemers, waarbij 
natuur'. Deze sporen de vereiste kwaliteiten 
bevatten vaak veel van een western paard 
hindernissen die paard -rustig, ontspannen en 
en ruiter moeten meedenken- zwaar op 
trotseren om hun de proef worden gesteld. 
tochten te kunnen Deze worden beoordeeld 
vervolgen. Het zijn deze aan de hand van een oefening waarbij draf, stap en galop direct 
hindernissen die bij in elkaar overgaan. Bovendien let de jury op de houding van 
het onderdeel Trail in ruiter en paard. 
de arena worden De deelnemers stappen gezamenlijk de arena in en moeten aan 
nagebootst, zoals de wand (de rail) blijven. Passeren is toegestaan, maar de ruiter 
een hek openen en mag geen cirkels rijden of de arena oversteken. De drie 
sluiten, over balken verschillende gangen, stap, draf en galop (walk, jog and lope), 
heen stappen, draven worden op zowel de linker- als de rechterhand getoond. 
of galopperen, Bij het commando 'reverse' maken de deelnemers een draai 
een brug overlopen en van 180 graden en veranderen zo van hand. Combinaties worden 
achterwaarts gaan volgens een bepaald patroon (vaak een L- gestraft voor overtredingen zoals een te hoge snelheid, verkeerde 
figuur). Naast deze verplichte onderdelen kan de Trail worden gang op het gevraagde moment, verzet van het paard, te diepe 
aangevuld met andere hindernissen, zoals een denkbeeldige sloot, of te hoge halshouding van het paard of 'break of gait' 
het vervoeren van object of diverse hindernissen waarbij het paard (uit de betreffende gang vallen). Het paard moet in een 
zich achterwaarts en zijwaarts moet bewegen. Het is uitermate regelmatig tempo aan een losse teugel worden gereden, 
belangrijk dat het paard bij dit onderdeel volledig vertrouwt op zonder overmatige of storende correcties van de ruiter.
zijn ruiter en dus niet schrikt van een vreemd geluid of object. 
De Trail wordt individueel verreden, er is steeds maar een ruiter 
tegelijk in de arena.

Wat is Western Horsemanship? 
De Western Horsemanship bestaat uit twee onderdelen. Het 
eerste gedeelte is individueel: de combinatie moet een bepaald 
pattern (proef) rijden, waarin doorgaans een draf, galop, backup, 
een draai om de achterhand en een paar cirkels zijn opgenomen. 
Bij het tweede gedeelte moeten alle ruiters een stukje Pleasure 
(zie volgende blok) rijden. Hierdoor kan de jury - in geval van 
twijfel over de plaatsing -een betere beslissing nemen. 
Bij de Western Horsemanship wordt met name gekeken naar 
de kwaliteiten van de ruiter en niet zozeer naar de kwaliteiten 
van het paard. Zo beoordeelt de jury de teugelhulpen en de 
algehele houding van handen, armen, benen en lichaam. 
Het geheel moet ontspannen overkomen, zonder onnodige 
hulpen of verschuivingen van de zit.
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paard. Wanneer de eerste ruiters binnen komen weten degene 
die later aan de tweede ronde beginnen op welke tijd zij zich 
kunnen richten. 
De route van Shahzada is prachtig en afwisselend, maar het 
soms moeilijke terrein vormt een uitdaging voor zowel paard als 
berijder. Zo moeten de paarden bij 'Joe's Creek' door het water, 
maar kunnen zij snelheid maken op de grote open stukken. 
De grootste uitdaging moeten toch wel 'The Steps' zijn. Dit is 
een steile afdaling over de kale rotsen waarbij de berijders hun 
paard voorzichtig naar beneden leiden. Vooral dit onderdeel 
van de Shahzada vraagt de ultieme samenwerking tussen mens raakten. Ook speelde onverwachte 
en dier. hoge temperaturen een rol bij de 

uitval. Uiteindelijk reden 15 
deelnemers de complete wedstrijd uit 
en mocht Darren Slattery met 
Conrad Clo de eerste winst op 
Shahzada in ontvangst nemen. 
Zij reden gemiddeld ruim 13 km/uur 
op het uitdagende terrein en zetten 
een tijd neer van 29 uur 30 minuten 
en 34 seconden. Na het eerste succes 

werd de Shahzada een jaarlijks terugkerend endurance 
evenement. 

Kintamani Fosta Nog altijd wordt in de omgeving van St. Albans een basiskamp 
Een prachtige anekdote over opgezet waar deelnemers en paarden kunnen verblijven. 
een van de deelnemers aan de Omdat er geen stroom aanwezig is, worden generatoren 
Shahzada is het succesverhaal meegebracht, net als grote hoeveelheden water. Dit kamp 
van Fosta. Op 23 december is een goede uitvalsbasis waar het ook zeker erg gezellig is: 
1980 werd op de Kintamani over de jaren is er zelfs een Shahzada lied gekomen. 
Stud van Alan en Helen 

Lindsay in Australië een bruin hengstveulen geboren met de De wedstrijd beslaat in totaal 400 km over vijf dagen. Iedere 
naam Fosta. Zijn moeder Lisa negeerde hem en stootte hem dag worden er twee rondes van 80 km afgelegd waarbij de route 
uiteindelijk af, waarna hij werd geadopteerd door de merrie verschilt van dag tot dag. De kleur van de markeringen aan de 
Misty Doon die kort daarvoor haar eigen veulen had verloren.bomen is elke dag anders zodat het voor de ruiters duidelijk is 
Fosta groeide onder haar toezicht op tot hij als driejarige werd welke route gevolgd moet worden. Videocamera's bij de start 
beleerd en verkocht aan de familie Walker om bij de Pony Club en finish van iedere ronde leggen de tijd van de deelnemers 
mee te rijden. Na een ongeluk met een vrachtwagen was Fosta vast. De paarden worden gewogen op een weegschaal en de dag 
erg angstig langs de weg en daarom niet meer geschikt om naar voor de start is er een veterinaire keuring. Het welzijn van de 
Pony Club te gaan. Op de leeftijd van 5 jaar werd hij daarom paarden staat voorop en er is voor alle deelnemers veel 
verleast aan Nina Klesnik die samen met hem een eerste informatie beschikbaar over het trainen voor en rijden van de 
endurance avontuur aan ging. Echt goed voorbereid was het Shahzada. De eerste dag vertrekken de deelnemers al om vier 
duo niet: Nina kwam aan bij het Shahzada kamp met een tent uur in de ochtend. Op de andere dagen is de starttijd flexibel 
zonder stokken en slechts twee paaltjes en wat oud touw om maar de eindtijd is altijd vijf uur in de middag. De Shahzada 
een paddock af te zetten. Fosta liep dan ook vaak los rond op organisatie heeft ervoor gekozen om de rusttijd tussen de twee 
de oevers van de MacDonald rivier van het verse gras te te rijden rondes aan de ruiters over te laten. Dit is bij andere 
genieten! De rit verliep de eerste dagen voorspoedig maar de wedstrijden altijd maximaal een uur, maar er kan bij Shahzada 
nacht voor de vierde dag besloot voor worden gekozen om langer te rusten, zolang de dagelijkse 
Fosta weer te ontsnappen, 80 km voor vijf uur 's middags maar gehaald wordt. Dit biedt 
waardoor Nina uren naar hem de deelnemers de kans een taktiek te kiezen die past bij hun 
op zoek moest. De volgende dag 
besloot Nina zich terug te 
trekken toen ze twijfelde over 
de conditie van Fosta. 
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Door: Jalenka van Wijk met name op meerdaagse 
wedstrijden over 5 dagen. Hij 
won in 1920 een test over 250 De ultieme wedstrijd in het land 'Down Under' is de Shahzada; 
mijl en mocht weer een eerste een vijfdaagse endurance test over in totaal 400 km. 
plaats op zijn naam schrijven De omgeving van St. Albans, gelegen aan de MacDonald River 
in 1922, op een afstand die in New South Wales, is iedere laatste volle 
maar liefst 500 mijl besloeg. week van augustus de basis voor deze 
Shahzada werd in 1921 wedstrijd. Inspiratie voor het organiseren 
tweede op een test over 300 mijl, van deze langste endurance wedstrijd ter 
die hij in 37 uur en 29 minuten wereld was de hengst Shahzada. 
voltooide. Dat de schimmel niet 
alleen over uithoudingsvermogen De hengst Shahzada 
maar ook over snelheid beschikte 

Shahzada werd in 1913 op de Stephen's Stud in Engeland bewees hij door enkele races over 
geboren uit de hengst Mootrub en merrie Ruth Kesia. een mijl op zijn naam te schrijven. 
De in Arabië geboren voshengst Mootrub uit 1887 werd In één geval won Shahzada zelfs een 
naar India geëxporteerd waar hij succesvol was op de renbaan. race slechts twee weken nadat hij 
In 1891 werd hij verkocht naar Engeland en hier won hij een 310 mijls endurance wedstrijd 
meerdere kampioenschappen en prijzen onder verschillende op zijn naam schreef. 
eigenaren. Shahzada's moeder Ruth Kesia voert 50% Crabbet 

Shahzada werd in 1925 verkocht aan bloed. Ze stamt af van een desert bred kudde die bekend 
dhr. Grace, een zakenman uit Sydney. stond om hun goede actie in draf. 
Dit betekende dat hij werd 
geëxporteerd naar Australië om 

Shahzada was vanaf jonge leeftijd succesvol in de endurance, ingezet te worden voor de dekdienst. 
Hij werd ook succesvol geshowd en wist van 1926 tot 1933 
maar liefst acht kampioenschappen op de Sydney Royal Show 
binnen te slepen. Later werd Shahzada verkocht aan dhr. 
Williams en in diens bezit bleef hij tot zijn dood. 
In Engeland heeft deze hengst slechts zes nakomelingen 
voortgebracht maar in Australië werd hij veelvuldig gebruikt. 
Zijn familie hier is dan ook groot. De eerste uitgave van 
'The Arabian Horse in Australia' vermelde dat 40% van de 
in totaal 394 geregistreerde paarden op dat moment afstamde 
van Shahzada. Hij bracht meerdere succesvolle nakomelingen 
in de showring maar hij heeft vooral op de endurance in 
Australië zijn stempel gedrukt. Ter ere van deze invloedrijke 
hengst wordt jaarlijks de Shahzada Memorial Endurance Test 
georganiseerd. 
Nadat veel moeite en tijd was gestoken in de organisatie werd 
op 29 augustus 1981 de eerste Shahzada Memorial Endurance 
Test verreden. Grote drijfveer achter de organisatie was Halifax 
Hayes die tot aan zijn dood betrokken bleef bij dit evenement. 
Aan de eerste editie namen 26 deelnemers mee. Al snel bleek 
dat er verschil in tactiek bestond bij de ruiters onderling en dat 
juist degene die voor snelheid reden eerder in de problemen 

 
SHAHZADA - DE ULTIEME 
ENDURANCE TEST DOWN UNDER

Endurance is wereldwijd een populaire tak in de paardensport en het Arabisch 
Volbloedpaard is hier bewezen heer en meester. Ook in Australië is endurance geliefd en 
worden vele wedstrijden georganiseerd in het afwisselende en vaak uitdagende landschap. 

Shahzada (Mootrub x Ruth Kesia)

Shahzada en 
Cecil Hough in 1922

'The Steps' zijn een 
uitdagend onderdeel 
tijdens de Shahzada. 
Hier Sophie Counsell 
met Kintamani Jazz 
Man

Onder Alan Lindsay won 
Kintamani Fosta de Shahzada 
voor het eerst in 1987

Naast de winst mocht Kintamani 
Fosta in 1987 ook de titel 
'Best Managed Horse' mee naar 
huis nemen
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 OP DE 
IN RIYADH

KUNAR T 
TOP VIJF 1E PSAIAHF ARABIAN HORSE 
FESTIVAL 

De donkerbruine hengst Kunar T “The Flying Dutchman” heeft onlangs op uitnodiging met 
succes deelgenomen aan het 1e PSAIAHF Arabian Horse Festival in Riyadh, Saoedi-Arabië. 
Kunar behaalde een mooie “TOP 5” klassering in de Senior hengstenklasse 7-9 jaar. 
De show werd gehouden op het schitterende privé domein van Zijne Koninklijke 
Hoogheid Prince Khaled bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud, Al Khalediah Farm. 
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Het duo maakte vele kilometers op verschillende wedstrijden 
waarbij ze meestal in de top 5 eindigden. In 1991 legden ze de 
400 km in 28,08 uur af, een persoonlijk record goed voor een 
vierde plaats. Naast alle successen trof het ongeluk Fosta ook 
toen hij op het terrein van Kintamani werd gebeten door een Dit zou de enige keer zijn dat Fosta 
bruine slang, een van de giftigste soorten ter wereld. Hij kreeg de Shahzada niet uitliep. 
anti-gif toegediend en de drie weken die volgden waren een 

Na de lease aan Nina verkocht de angstige periode waarin Fosta nog maar een schaduw van 
familie Walker Fosta aan Adele zichzelf was. Hij wilde niet eten en de dierenarts stelde voor om 
Hales die in de noordelijke hem vocht en voeding via infuus toe te dienen. De Lindsays 
buitenwijk van Sydney woonde. geloven dat Fosta dit gehoord moet hebben, want hij haatte 
Omdat ze het verkeer moest naalden en begon langzaam op het terrein rond te lopen en 
trotseren om op de natuurpaden hapjes gras te nemen. Na enkele weken begon hij op te 

te komen en Fosta niet over zijn angst af was om langs de weg knappen. Omdat een beet van de bruine slang schade kan 
te lopen, had zij haar handen vol aan hem. Uiteindelijk werd geven aan de nieren en lever bleef de familie Lindsay erg 
Fosta verkocht aan Jenny en John Robertson, buren van de voorzichtig met hem. Na een reeks bloedonderzoeken in 1992 
Kintamani Stud van Alan en Helen Lindsay. De familie Lindsay werd hij weer gezond verklaard en werd langzaam de training 
was blij Fosta weer in de buurt te hebben en in 1987 leende weer opgevoerd. Dat jaar behaalde hij met Helen Lindsay een 
Alan hem om de Shahzada te rijden. Dit leverde hen een vierde vierde plaats op de Shahzada.
plaats en prijs voor het paard met de beste conditie op. Ze 

Samen met Helen zou Fosta in 1993 weer deelnemen aan de reden de 400 km in slechts 30,56 uur. Het jaar erop schreef 
Shahzada maar door ziekte moest zijn amazone afzeggen. Hij John Robertson zelf in voor de Shahzada en behaalde hij met 
reed de test toen met Louise McCormack en eindigde op een Fosta de zevende plaats. 
negende plaats. Fosta was inmiddels een ervaren endurance 

In 1990 gaven de Robertsons Fosta terug aan de Kintamani paard wat hem de bijnaam Mr. Automatic opleverde. In 1994 
Stud en dit jaar werd hij samen met Alan eerste bij de begon de zevenjarige zoon Mark Lindsay op hem te rijden. 
Shahzada, een prachtige kroon op hun gezamenlijke werk. Samen reden ze enkele trainingsritten voor ze deelnamen aan 

een 80 km wedstrijd. Mark wilde zijn vrienden Fosta's kunstje 
laten zien: wanneer in je vingers knipte tilde hij zijn hoef 
omhoog voor inspectie. Mark bukte iets te diep waardoor hij 
werd verrast met een hoef tegen zijn voorhoofd. Na een bezoek 
aan het ziekenhuis om de snee in zijn voorhoofd te hechten, 
reden ze toch nog de eerste 40 km van de rit waarna Mark zich 
moest terugtrekken. 
1994 was een succesvol jaar voor Fosta en Helen, met 14 goed 
uitgereden ritten op een rij en een tweede overwinning op 
Shahzada. Fosta ontving een prijs voor zowel het Nationale als 
New South Wales Distance Horse of the Year met 1660 km op 
de teller. Helen Brown was een vriendin van de Kintamani Stud 
en zij mocht in 1995 met Fosta deelnemen aan de Shahzada. 
Tijdens de heetste en droogste editie van deze wedstrijd waren 
de paden hard, wat ervoor zorgde dat de snelheid lager lag. 
Met Helen mocht Fosta dit jaar een achtste plaats op zijn naam 
schrijven. Net als in 1993 startte Fosta de Shahzada in 1997 
met Louise McCormack. In 1998 deed Fosta weer mee met 
Alan en reden ze een mooie snelheid. Helaas kreeg hij op de 
vierde dag een trap op zijn neus van een ander paard, waardoor 
hij ernstig bloedde. Hij was niet te stoppen maar moest zijn 
tempo verlagen en met 34,08 uur behaalde bij een tiende 
plaats. Fosta liep tijdens deze editie van de wedstrijd zijn 
8000e km, waarvan hij er 4000 alleen al op Shahzada liep. 
Daarnaast was dit het jaar dat hij samen met Alan de rit voor 
de tiende keer uit reed, een fantastische prestatie die eerder 
slechts door één ander paard behaald was!
Toch bracht 1998 ook ongeluk voor Fosta toen hij een hevige 
aanval van 'Stringhalts' kreeg. Deze aandoening van de 
achterbenen kan veroorzaakt worden door gifstoffen in planten, 
al is de exacte oorzaak nog onbekend. 'Stringhalts' zorgt voor 
verkramping in de achterbenen en Fosta had een half jaar lang 

de Shahzada. Hier nam hij jonge paarden onder zijn hoede op 
korte trainingsritten en leerde hen de route die hij zo goed 
kende en waar hij zo succesvol was geweest. Omdat Fosta zo 

grote moeite met lopen. In de paddock ervaren was lieten de Lindsays met vertrouwen ook hun zoon 
met zijn grote vriend Bindo begon hij Mark in 2006 aan meerdere ritten deelnemen. Ze waren 
gelukkig steeds meer te bewegen, al succesvol op verschillende 80 km ritten en wonnen een prijs 
duurde het maanden voor hij weer voor het paard met de beste conditie. Fosta paste goed op zijn 
normaal kon stappen en draven. Met jonge ruiter en liep braaf aan een halster met lange teugel. 
eenvoudig werk en opbouwende training Hij was voor Kintamani het toonbeeld van een Arabisch 
kwam hij er weer bovenop, om Volbloedpaard met zijn uitmuntende uithoudingsvermogen
uiteindelijk dochter Erika Lindsay te leren  en vriendelijke karakter. Inmiddels geniet de 32 jarige Fosta 
rijden. Hij had ontzettend veel geduld van zijn welverdiende pensioen op de Kintamani Stud. 

met de onrustige en bange Erika en gaf haar vertrouwen in Naar aanleiding van het verhaal van Fosta schreef Judy 
het zadel. In 2002 namen de 22-jarige Fosta en zijn tienjarige Andrekson het boek 'Fosta: Marathon Master' voor haar serie 
amazone deel aan een rit over 40 km. Hierna volgde een zware True Horse Stories. Zowel Shahzada als Kintamani Fosta zijn 
maar succesvolle rit over 80 km. Vanwege zijn leeftijd werd in inspirerende paarden, toonbeelden van karakter en vermogen 
2002 besloten Fosta terug te trekken uit de endurance. Hij van ons geliefde Arabische Volbloedpaard. 
heeft in totaal maar liefst 11500 km op zijn naam staan. Samen 
met zijn 23 jarige vriend Bindo werd Fosta gereden bij Pony 

Foto's en informatie over Kintamani Fosta met dank aan Club om soepel en fit te blijven. Ze namen deel aan springen, 
Helen Lindsay, Kintamani Stud Australia.verkleedwedstrijden en genoten van de buitenritten als zij op 
Voor meer informatie over de Shahzada Memorial Endurance Test: kamp gingen, al kon Fosta de dressuurlessen niet waarderen! 
www.shahzada.org.au en www.shahzadaresults.orgToch keerde Fosta in 2004 terug naar het wedstrijdterrein van 
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Kintamani Fosta op weg naar 
een tweede overwinning op 
de Shahzada van 1994 onder 
Helen Lindsay

Mark Lindsay en Kintamani Charisma tijdens 
Shahzada Mini Marathon

Kintamani Fosta op 'pensioen' hier met 
Erika Lindsay en hondje Roger

KKunar is een zoon van de elite hengst Nadir I (Neman x Neschi) 
uit de elite merrie Kupona, een dochter van Kupol, in eigendom 
van Jan Kan en The Kossack Stud B.V. en gefokt door Luut 
Schutrups.

Al vanaf veulen schreef Kunar diverse Nationale en Internationale 
kampioenschappen op zijn naam. Enkele van zijn resultaten zijn:
Nationaal veulen kampioen in 2005, Nationaal Jeugdkampioen 
in 2007. In 2008 was hij winnaar van de 3-jarige hengsten op 
het EK. In 2012 maakte hij zijn debuut bij de senior hengsten. 
Hij won de Bronze Medal op de Int. Show in St. Oedenrode 
en won de Gold Medal + de Emerald Trophy op de Int. B. Show 
in Brecht, België.

De trotse eigenaren laten weten: “We hebben allemaal genoten 
van ons verblijf in Saoedi-Arabië en de prestaties van Kunar 
met zijn voorbrenger Peter Wilms,die zoals gewoonlijk zich 
dansend door de ring showde en veel indruk heeft achtergelaten. 
We bedanken Peter voor zijn uitstekende verzorging en 
het voorbrengen van Kunar. En wij bedanken de organisatie 
van de PSAIAHF voor de uitnodiging om mee te mogen doen 
aan deze internationale show.”
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anti-gif toegediend en de drie weken die volgden waren een 
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Hales die in de noordelijke hem vocht en voeding via infuus toe te dienen. De Lindsays 
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plaats en prijs voor het paard met de beste conditie op. Ze 
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het zadel. In 2002 namen de 22-jarige Fosta en zijn tienjarige Andrekson het boek 'Fosta: Marathon Master' voor haar serie 
amazone deel aan een rit over 40 km. Hierna volgde een zware True Horse Stories. Zowel Shahzada als Kintamani Fosta zijn 
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Foto's en informatie over Kintamani Fosta met dank aan Club om soepel en fit te blijven. Ze namen deel aan springen, 
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Kintamani Fosta op weg naar 
een tweede overwinning op 
de Shahzada van 1994 onder 
Helen Lindsay

Mark Lindsay en Kintamani Charisma tijdens 
Shahzada Mini Marathon

Kintamani Fosta op 'pensioen' hier met 
Erika Lindsay en hondje Roger

KKunar is een zoon van de elite hengst Nadir I (Neman x Neschi) 
uit de elite merrie Kupona, een dochter van Kupol, in eigendom 
van Jan Kan en The Kossack Stud B.V. en gefokt door Luut 
Schutrups.

Al vanaf veulen schreef Kunar diverse Nationale en Internationale 
kampioenschappen op zijn naam. Enkele van zijn resultaten zijn:
Nationaal veulen kampioen in 2005, Nationaal Jeugdkampioen 
in 2007. In 2008 was hij winnaar van de 3-jarige hengsten op 
het EK. In 2012 maakte hij zijn debuut bij de senior hengsten. 
Hij won de Bronze Medal op de Int. Show in St. Oedenrode 
en won de Gold Medal + de Emerald Trophy op de Int. B. Show 
in Brecht, België.

De trotse eigenaren laten weten: “We hebben allemaal genoten 
van ons verblijf in Saoedi-Arabië en de prestaties van Kunar 
met zijn voorbrenger Peter Wilms,die zoals gewoonlijk zich 
dansend door de ring showde en veel indruk heeft achtergelaten. 
We bedanken Peter voor zijn uitstekende verzorging en 
het voorbrengen van Kunar. En wij bedanken de organisatie 
van de PSAIAHF voor de uitnodiging om mee te mogen doen 
aan deze internationale show.”
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EEN 
PAARD?

GOED
ENDURANCE 

In het voorjaar van 2011 heb ik het artikel “Arabische volbloeden, uitzonderlijk, zowel 
van binnen als van buiten!”geschreven waarin ik duidelijk probeerde te maken waarom 
juist het Arabische Volbloedpaard zo uitblinkt in de endurance sport. 

G
presteren in tegenstelling tot paarden die koolhydraten Door: Esther Groen

Foto’s: Eric Jansen, Jan Kan nodig hebben die na ongeveer 6 uur op zijn.
3. Hart en longen: Arabieren beschikken door hun ruime 

Geïnteresseerden die dit artikel niet hebben gelezen, kunnen borstkas over veel ruimte voor hart en longen. Omdat voor 
dit opvragen via e-mail: groenster@gmail.com. Ook vragen, de verbranding van brandstof voor beweging zuurstof nodig 
opmerkingen of suggesties voor informatieve stukken over is, is veel zuurstofrijk bloed een voordeel.
endurance in het AVS magazine, kunt u mailen naar dit 
e-mail adres. In de woestijn werd vroeger min of meer automatisch geselecteerd 

op deze eigenschappen vanwege het klimaat, de omstandigheden 
Hierbij nog even in het kort een samenvatting waarom het qua voeding en het nomadische bestaan. Maar de hedendaagse 
Arabische Volbloedpaard zo geschikt is voor de endurancesport, Arabier wordt voornamelijk geselecteerd en gefokt op uiterlijke 
om het juiste referentiekader voor dit artikel te geven. kenmerken. Deze zijn uiteraard ook belangrijk om de Arabier 
Het uiterlijk van de Arabier heeft overigens niets te maken herkenbaar te houden als zodanig. Maar voor de endurancesport 
 met de geschiktheid voor endurance, het is zijn binnenkant, de is het erg belangrijk dat de fysiologische kenmerken worden 
fysiologie, wat de Arabier DE uitblinker in endurance maakt. onderhouden en zelfs verbeterd. De ultieme selectie krijgt 

men door in de fokkerij gebruik te maken van bewezen 1. De huid: dunne huid met veel bloedvaten dicht aan de 
endurancepaarden.oppervlakte en weinig onderhuids vet wat een zeer goede 

warmte afgifte geeft.
2. De spieren: het geheime wapen van de Arabier, hij kan in In de Nederlandse fokkerij wordt (nog) weinig geselecteerd op 

tegenstelling tot elk ander paardenras als enige gebruik endurance eigenschappen,  een enkele fokker die zich richt op 
maken van vetzuren die onuitputtelijk in het lijf aanwezig endurance uitgezonderd. Meestal komen paarden 'per toeval' in 
zijn. Hierdoor kunnen Arabieren uur na uur blijven de sport terecht. Sommige paarden doen het goed, anderen 
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Evenwichtige bouw met rechte ledematen: 
Spreekt voor zichzelf zou je denken, 
maar toch is dit een heikel punt voor 
veel Arabieren op dit moment. 
Lang niet alle paarden zijn harmonisch 
gebouwd, men ziet overbouwde 
paarden, korte holle ruggen met een 
matig werkend lendenmechanisme. 
Andere kant van de medaille zijn op 
Engels Volbloed lijkende paarden die 
teveel massa op de voorhand hebben, 
vaak met een relatief kort voorbeen. 
Ook hebben de voorbenen regelmatig 
enige afwijkende stand, soms al vanuit 
de hoef. Lange koten of een te recht 
achterbeen zijn ook niet gewenst voor 
endurance, evenals een te lange schenkel 
of lang pijpbeen. 
Gelijke vorm hoeven is ook zeer 
belangrijk, een graasvoetje betekent al 

presteren kort maar raken geblesseerd en sommige paarden snel een andere belasting op dat been. 
presteren niet. Met de groei van de endurance sport in Nederland Al deze minpunten maken dat het paard stukken kwetsbaarder is 
neemt ook de vraag naar paarden voor endurance toe, al is dat voor blessures en met de vele stappen die zij moeten zetten is elk 
maar een klein deel van de markt. Het merendeel zoekt een fijn risico er één teveel. 
allround paard dat ook leuk in de (basis)endurance zou kunnen 
lopen. Diegenen die zoeken naar meer potentie wijken uit naar Maar wat is dan de bouw die we zoeken? 
het buitenland voor een goed paard. Met ouderdieren die wat Laten we eens een voorbeeld nemen, Drug is een hengst die  in endurance gedaan hebben is meer informatie beschikbaar bekend is van zowel de renbaan als shows en hij heeft al diverse over gedrag, herstel en doorzettingsvermogen. Hierdoor zouden goede endurancepaarden voortgebracht. Zijn bouw is in er in Nederland geschiktere endurance paarden gefokt kunnen evenwicht, met een goede verhouding tussen ruglengte, worden. lendenlengte en croupelengte. De rug is voldoende van lengte 

om goed een zadel te dragen en in een goede vorm. 
In advertenties (niet alleen van Arabieren) staat regelmatig dat De lendenen en de croupe zijn iets rond zodat het bekken 
een paard geschikt zou zijn voor endurance. Vaak wordt hiermee makkelijk kan kantelen. De benen zijn recht, koten niet te lang. 
bedoeld dat het paard graag loopt, soms zelfs niet te houden is  De schouder is schuin, maar gek genoeg lijkt dat voor een 
en/of niet van rijden in de bak houdt, maar naar de andere endurancepaard niet heel veel uit te halen. Persoonlijk hou 
benodigdheden voor endurance wordt zelden naar gekeken, ik er wel van, maar op vlak terrein is het een grotere plus 
meestal omdat men ook niet weet wat er nodig is. Wat maakt dan in de heuvels.
een paard een potentieel endurancepaard? 

Een endurance paard mag bot hebben, al zie je tegenwoordig 
Elk gezond, goed gebouwd paard moet 60 tot 80 kilometer- steeds meer lichtere types die meer snelheid kunnen maken. 
wedstrijden kunnen lopen. Dat zou je een soort van basissport 
kunnen noemen, het zou niets speciaals moeten zijn. 
Uitblinken op 60 tot 80 km, of grotere afstanden maakt een 
paard al bijzonderder. Een echt endurancepaard zou geschikt 
moeten zijn voor het grote werk: 120 tot 160 km wedstrijden, 
liefst op wat hoger tempo. 

Belangrijke kwaliteiten van een endurancepaard dat echt op 
niveau kan presteren zijn: 
- evenwichtige bouw met rechte ledematen
- economische gangen
- rustig karakter 
- doorzettingsvermogen
- goed herstel
- drang tot overleven (eten en drinken)
Natuurlijk zijn er top-endurancepaarden die niet aan al deze 
punten voldoen. Maar vaak zie je dat de paarden die langere tijd 
aan de top lopen bijna alle vakjes op de lijst zullen aanvinken. 
Ook de paarden die in de basis endurancesport lopen moeten 
hieraan voldoen, vooral als het gaat om het voorkomen van 
blessures! De merrie Shadiya (Matador x Muzyka v.Kingsize) uit 2004, Klasse IV

Endurance paard wordt gekoeld

Drug (Prizrak x Karinka)
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Belangrijk voor deze lichtere paarden is wel dat ze geen slungels drang om te lopen, dat zou weer teveel onnodige energie kosten. 
zijn en nog steeds korte koten hebben zodat de strekpees niet 
teveel te verduren krijgt. Een goed herstel is cruciaal voor prestatie op hoger niveau. 
De bouw is belangrijk voor de toppaarden, maar wat mij betreft is Een goed herstel betekent dat het paard vanuit werk zeer snel 
die goede bouw nog belangrijker voor de basispaarden. Zij weer een lage hartslag krijgt als hij weer langzamer beweegt. 
worden gereden door ruiters die net beginnen met de sport en Het hart moet hiervoor goed rondpompen, de longen moeten 
daar hoort fouten maken bij. Een paard dat vanuit een goede veel zuurstof kunnen bevatten en de huid moet het bloed goed 
degelijke bouw minder risico loopt is dan heel belangrijk. af kunnen koelen. Daarnaast moeten de spieren snel afvalstoffen 

kunnen afvoeren. Hoe sneller de hartslag daalt, des te sneller kan 
het paard aangeboden worden ter keuring. Dit kan cruciale Economische gangen zijn ook essentieel voor een endurancepaard 
minuten voorsprong op de concurrentie geven (of achterstand al is dit voor veel mensen moeilijk te beoordelen. Bij onze 
als een paard niet zo snel herstelt). Toppaarden kunnen in galop Arabieren zien we graag de 'showdraf' waarbij veel paarden het 
de vetgate inkomen en binnen één tot enkele minuten een hoofd heffen en de rug hol maken. Precies wat je niet wil zien 
hartslag onder de 64 bpm hebben! Herstel is voor een groot voor een endurancepaard. Natuurlijk is het wel nuttig om te 
deel genetisch bepaald en selectie op ouderdieren met goed weten dat een paard dit doet (en hoe snel hij dit doet), want dit is 
herstel kan grote voordelen hebben.ook een indicator voor het temperament. Economische gangen 

zijn gangen waarbij een paard veel grond pakt met zo min 
mogelijk verspilling van energie. Dus geen overdreven knieactie, Een drang tot overleven (eten en drinken) is het laatste belangrijke 
geen overmatig achterbeengebruik. Eigenlijk een vlakke manier kenmerk voor een endurancepaard. Het drinken is uiteraard van 
van lopen. Een ervaren endurancepaard gaat dit uit zichzelf steeds cruciaal belang, met het zweten raakt een paard veel vocht kwijt 
meer doen, maar het helpt als een paard dit van nature al in zich en dit moet aangevuld worden. Sommige paarden zijn veel te 
heeft. druk om te merken dat zij eigenlijk dorst hebben en gaan veel 
De stap moet makkelijk en vloeiend zijn, het paard moet met het te laat drinken. Een groot probleem omdat het lijf al schade 
achterbeen ruim voorbij de afdruk van de voorhoef stappen en ondervindt voordat het paard daadwerkelijk gaat drinken. 
hierbij moet de rug en lendenen makkelijk en soepel De spieren van een Arabier hebben geen voedsel nodig, 
meebewegen. Uiteraard moet de uitstap van elk been gelijk zijn. zij werken op de voorraad koolhydraten en vetzuren. Echter 
Bij beoordeling aan voor en achterkant bij monstering moet het de darmen van het paard hebben wel eten nodig om goed te 
paard op 2 sporen lopen en mag het paard niet maaien met de blijven functioneren, dus ook het willen eten tussendoor is 
voorbenen of 'schaatsen' met de achterbenen. van groot belang. 
De draf moet taktmatig en ruim zijn, veel bodem pakken en de 
benen voldoende opheffen om niet te struikelen, maar niet meer Het ideale endurancepaard heeft al deze kenmerken, maar dat 
dan nodig is. Bij de draf moet de rug los blijven en de hals moet paard is zeldzaam. Nagenoeg elk paard heeft wel wat mindere 
wat willen zakken. De kracht moet uit de achterhand komen en punten en kan toch prima presteren. Zeker als de ruiter en het 
de voorhand moet deze in balans op kunnen vangen, waarbij de team om de combinatie heen deze minpunten optimaal kunnen 
rug belangrijk is voor het doorgeven van de beweging. Ook hier managen zodat ze geen struikelblok vormen. Een ervaren ruiter 
geldt dat bij monsteren het paard op 2 sporen moet lopen en dat met een goed team lukt dit! 
maaien en andere afwijkingen vanuit gewrichten ongewenst zijn. Echter veel beginnende enduranceruiters hebben deze kennis nog 
Galop wordt een steeds belangrijkere gang in de endurance dus niet en weten ook niet waar ze naar moeten zoeken in een paard. 
deze gang moet goed bekeken worden. Een opwaartse ruime Veelal kopen zij een paard dat minder geschikt is door bouw, 
vloeiende galop met goed ruggebruik en een correct karakter of gangenwerk met vaak als gevolg dat het paard mede 
zweefmoment heeft de voorkeur. Een stuiterende galop of een door de onkunde binnen 1 of 2 jaar een blessure oploopt. 
galop waarbij het paard zich hol maakt is ongewild. Een paard De fokkers gebruiken doorgaans geen ouderdieren die 2 of 
dat in galop veel balans heeft en kan schakelen in tempo, heeft meer jaar in de endurance hebben gelopen dus ook daar is geen 
voordelen in alle soorten terrein, maar aangezien in zwaardere structurele informatie over de kwaliteit van de ouderdieren voor 
bergwedstrijden de afdaling in galop wordt genomen is een paard deze sport. Het zou mooi zijn als meer mensen hun Arabier 1 
dat niet op de voorhand loopt in de galop zeer wenselijk. of 2 seizoenen mee zouden laten lopen om toch meer te weten te 

komen over de potentie van een paard voor deze groeiende sport. 
In Frankrijk bestaan indexen met paarden die goed fokken Een rustig karakter is nodig omdat hij alle energie nodig heeft 
binnen de endurance. Iets dergelijks is in Nederland in de om de lange afstanden te overbruggen. Elke onnodige extra 
maak door Green Distance, maar het duurt nog even voor hier inspanning is zonde. Een paard dat zich vreselijk opwindt aan 
daadwerkelijk een lijst van goed presterende Nederlandse paarden de start en in de eerste ronde, heeft al veel waardevolle energie 
en ouderdieren komt.verbruikt. Mede daarom kunnen paarden uit de showfokkerij 

minder geschikt zijn. Om te showen moeten zij juist snel 
opgewonden zijn en dat ook uiten, terwijl een endurancepaard Door enduranceruiters te begeleiden, maar ook door binnen 
vooral stoïcijns moet kunnen zijn ondanks onrust om hem heen. de AVS endurancecommissie te ondersteunen via de competitie, 
Overigens betekent dit niet dat paarden vanuit showlijnen niet clinics en artikelen zoals deze, hoop ik dat er steeds betere 
kunnen presteren in endurance, maar een opgewonden karakter Nederlandse endurance combinaties zullen komen. 
maakt het niet makkelijker. 

In een volgend artikel wil ik wat meer vertellen over de 
Doorzettingsvermogen is ongrijpbaarder, een goed endurancepaard endurance fokkerij in Frankrijk. De meest succesvolle 
moet willen blijven werken, ondanks vermoeidheid en lange duur paarden komen hier vandaan en er bestaat inmiddels al 
van de rit. Het moet echter niet tegen de ruiter ingaan in zijn meerdere decennia een endurancefokkerij. 
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Belangrijk voor deze lichtere paarden is wel dat ze geen slungels drang om te lopen, dat zou weer teveel onnodige energie kosten. 
zijn en nog steeds korte koten hebben zodat de strekpees niet 
teveel te verduren krijgt. Een goed herstel is cruciaal voor prestatie op hoger niveau. 
De bouw is belangrijk voor de toppaarden, maar wat mij betreft is Een goed herstel betekent dat het paard vanuit werk zeer snel 
die goede bouw nog belangrijker voor de basispaarden. Zij weer een lage hartslag krijgt als hij weer langzamer beweegt. 
worden gereden door ruiters die net beginnen met de sport en Het hart moet hiervoor goed rondpompen, de longen moeten 
daar hoort fouten maken bij. Een paard dat vanuit een goede veel zuurstof kunnen bevatten en de huid moet het bloed goed 
degelijke bouw minder risico loopt is dan heel belangrijk. af kunnen koelen. Daarnaast moeten de spieren snel afvalstoffen 

kunnen afvoeren. Hoe sneller de hartslag daalt, des te sneller kan 
het paard aangeboden worden ter keuring. Dit kan cruciale Economische gangen zijn ook essentieel voor een endurancepaard 
minuten voorsprong op de concurrentie geven (of achterstand al is dit voor veel mensen moeilijk te beoordelen. Bij onze 
als een paard niet zo snel herstelt). Toppaarden kunnen in galop Arabieren zien we graag de 'showdraf' waarbij veel paarden het 
de vetgate inkomen en binnen één tot enkele minuten een hoofd heffen en de rug hol maken. Precies wat je niet wil zien 
hartslag onder de 64 bpm hebben! Herstel is voor een groot voor een endurancepaard. Natuurlijk is het wel nuttig om te 
deel genetisch bepaald en selectie op ouderdieren met goed weten dat een paard dit doet (en hoe snel hij dit doet), want dit is 
herstel kan grote voordelen hebben.ook een indicator voor het temperament. Economische gangen 

zijn gangen waarbij een paard veel grond pakt met zo min 
mogelijk verspilling van energie. Dus geen overdreven knieactie, Een drang tot overleven (eten en drinken) is het laatste belangrijke 
geen overmatig achterbeengebruik. Eigenlijk een vlakke manier kenmerk voor een endurancepaard. Het drinken is uiteraard van 
van lopen. Een ervaren endurancepaard gaat dit uit zichzelf steeds cruciaal belang, met het zweten raakt een paard veel vocht kwijt 
meer doen, maar het helpt als een paard dit van nature al in zich en dit moet aangevuld worden. Sommige paarden zijn veel te 
heeft. druk om te merken dat zij eigenlijk dorst hebben en gaan veel 
De stap moet makkelijk en vloeiend zijn, het paard moet met het te laat drinken. Een groot probleem omdat het lijf al schade 
achterbeen ruim voorbij de afdruk van de voorhoef stappen en ondervindt voordat het paard daadwerkelijk gaat drinken. 
hierbij moet de rug en lendenen makkelijk en soepel De spieren van een Arabier hebben geen voedsel nodig, 
meebewegen. Uiteraard moet de uitstap van elk been gelijk zijn. zij werken op de voorraad koolhydraten en vetzuren. Echter 
Bij beoordeling aan voor en achterkant bij monstering moet het de darmen van het paard hebben wel eten nodig om goed te 
paard op 2 sporen lopen en mag het paard niet maaien met de blijven functioneren, dus ook het willen eten tussendoor is 
voorbenen of 'schaatsen' met de achterbenen. van groot belang. 
De draf moet taktmatig en ruim zijn, veel bodem pakken en de 
benen voldoende opheffen om niet te struikelen, maar niet meer Het ideale endurancepaard heeft al deze kenmerken, maar dat 
dan nodig is. Bij de draf moet de rug los blijven en de hals moet paard is zeldzaam. Nagenoeg elk paard heeft wel wat mindere 
wat willen zakken. De kracht moet uit de achterhand komen en punten en kan toch prima presteren. Zeker als de ruiter en het 
de voorhand moet deze in balans op kunnen vangen, waarbij de team om de combinatie heen deze minpunten optimaal kunnen 
rug belangrijk is voor het doorgeven van de beweging. Ook hier managen zodat ze geen struikelblok vormen. Een ervaren ruiter 
geldt dat bij monsteren het paard op 2 sporen moet lopen en dat met een goed team lukt dit! 
maaien en andere afwijkingen vanuit gewrichten ongewenst zijn. Echter veel beginnende enduranceruiters hebben deze kennis nog 
Galop wordt een steeds belangrijkere gang in de endurance dus niet en weten ook niet waar ze naar moeten zoeken in een paard. 
deze gang moet goed bekeken worden. Een opwaartse ruime Veelal kopen zij een paard dat minder geschikt is door bouw, 
vloeiende galop met goed ruggebruik en een correct karakter of gangenwerk met vaak als gevolg dat het paard mede 
zweefmoment heeft de voorkeur. Een stuiterende galop of een door de onkunde binnen 1 of 2 jaar een blessure oploopt. 
galop waarbij het paard zich hol maakt is ongewild. Een paard De fokkers gebruiken doorgaans geen ouderdieren die 2 of 
dat in galop veel balans heeft en kan schakelen in tempo, heeft meer jaar in de endurance hebben gelopen dus ook daar is geen 
voordelen in alle soorten terrein, maar aangezien in zwaardere structurele informatie over de kwaliteit van de ouderdieren voor 
bergwedstrijden de afdaling in galop wordt genomen is een paard deze sport. Het zou mooi zijn als meer mensen hun Arabier 1 
dat niet op de voorhand loopt in de galop zeer wenselijk. of 2 seizoenen mee zouden laten lopen om toch meer te weten te 

komen over de potentie van een paard voor deze groeiende sport. 
In Frankrijk bestaan indexen met paarden die goed fokken Een rustig karakter is nodig omdat hij alle energie nodig heeft 
binnen de endurance. Iets dergelijks is in Nederland in de om de lange afstanden te overbruggen. Elke onnodige extra 
maak door Green Distance, maar het duurt nog even voor hier inspanning is zonde. Een paard dat zich vreselijk opwindt aan 
daadwerkelijk een lijst van goed presterende Nederlandse paarden de start en in de eerste ronde, heeft al veel waardevolle energie 
en ouderdieren komt.verbruikt. Mede daarom kunnen paarden uit de showfokkerij 

minder geschikt zijn. Om te showen moeten zij juist snel 
opgewonden zijn en dat ook uiten, terwijl een endurancepaard Door enduranceruiters te begeleiden, maar ook door binnen 
vooral stoïcijns moet kunnen zijn ondanks onrust om hem heen. de AVS endurancecommissie te ondersteunen via de competitie, 
Overigens betekent dit niet dat paarden vanuit showlijnen niet clinics en artikelen zoals deze, hoop ik dat er steeds betere 
kunnen presteren in endurance, maar een opgewonden karakter Nederlandse endurance combinaties zullen komen. 
maakt het niet makkelijker. 

In een volgend artikel wil ik wat meer vertellen over de 
Doorzettingsvermogen is ongrijpbaarder, een goed endurancepaard endurance fokkerij in Frankrijk. De meest succesvolle 
moet willen blijven werken, ondanks vermoeidheid en lange duur paarden komen hier vandaan en er bestaat inmiddels al 
van de rit. Het moet echter niet tegen de ruiter ingaan in zijn meerdere decennia een endurancefokkerij. 
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 
AVS 2013DRESSUUR 

NNet als afgelopen jaar, zal het Nederlandse Kampioenschap een gerenommeerde ruitersportzaak
Dressuur voor Arabische volbloedpaarden verreden worden over - Ook voor de overige prijswinnaars zijn er 
het hele seizoen. Dit houdt in het kort in: cadeaubonnen beschikbaar

- Ben je minimaal 10 proeven gestart, dan 
- De Commissie Gebruik organiseert 10 dressuur- krijg je een unieke staalplaat op de laatste 

wedstrijden waarbij je telkens 2 proeven kan starten wedstrijddag
- Voor deelname aan het kampioenschap dien je 

minimaal 10 proeven = 50% uit te rijden Tijdens al onze dressuurwedstrijden is er ook 
- Er worden kampioenen uitgeroepen in de klassen B, L, de gelegenheid om je in te schrijven voor 

M en Z, pony's en paarden gescheiden oefendressuur in alle klassen. Tevens bieden wij hengsten zonder 
startpas de gelegenheid om bij ons te starten in de klasse B. - Indien je promoveert gedurende het kalenderjaar naar een 
Na minimaal 10 winstpunten in de B en 1 winstpunt in de klasse hogere klasse, ding je mee voor het kampioenschap in de 
de L1 te hebben behaald, kan je via het stamboekbureau van klasse waarin je de meeste proeven bent gestart. Dit moeten 
het AVS bij de KNHS een startpas aanvragen. Dit is een dus minimaal 6 proeven zijn (in totaal minimaal 10)
bijzondere regeling die jaren geleden - Het wedstrijdsecretariaat berekent de uitslag naar 
door Toto Modderman is getroffen verhouding, dus altijd fair voor alle deelnemers 
met de KNHS omdat ruiters die nog - Oefenproeven tellen niet mee voor het kampioenschap.
niet L2 startgerechtigd zijn, op open - Op 3 november worden in Sint Oedenrode 
KNHS wedstrijden geen hengst de kampioenen bekend gemaakt 
mogen uitbrengen. - De prijsuitreiking is te paard
Inschrijven kan door het KNHS - Niet persoonlijk afgehaalde prijzen vervallen aan 
inschrijfformulier te mailen aan: de vereniging
gettyketels@gmail.com. - De prijsverdeling is volgens KNHS reglement, 
Voor vragen over onze wedstrijden dus 1 prijs per 4 deelnemers
kun je Getty altijd mailen.- Elke kampioen wint € 150,00 aan cadeaubonnen van 

AVS Magazine

mij dezelfde vraag gesteld. 'RECHTSVOOR'  antwoord ik Door: Inge
en heb het goed! 
Dat doen we zo nog 20 keer. LINKSACHTER, Een mens is nooit te oud om te leren, dus moet ook ik er aan 
LINKSVOOR, etc. Alle keren heb ik het bij het rechte eind. geloven: BIOMECHANICA! Ik stel het al 30 jaar uit om me er  
De laatste keer dan, LINKS VOOR! NEE… Verdorie, heb in te verdiepen. Sla ik een dergelijk boek open dan vraag me af 
ik het weer fout. Plato wordt wederom een pasje naar voren wat ik eigenlijk aan het lezen ben. Is het Chinees of hogere 
gezet.  Ja hoor, toch LINKSVOOR. De instructeur heeft wiskunde? Geen van beide zijn mijn sterkste kant dus krijgt 
het niet meer. Hij begrijpt maar niet dat Plato steeds het  boek een enkele reis naar een vergeten hoekje. Daar ligt 
dezelfde fout maakt. het wat mij betreft prima. 

Maar met de komst van een nieuwe instructeur ben ik de klos. 
Zoals blijkt ben ik nog niet zo thuis in de biomechanica. Al zijn voorgangers zijn er nooit aan toe gekomen deze materie 
Heb ook geen idee wat wel en niet normaal is. Daarop te behandelen. Vroegtijdig waren zij al door Plato van de dam 
vertrouw ik maar op mijn lesgeefmeneer. Maar van sommige gejaagd. Maar met deze is het anders, althans zo lijkt het. Ik 
zaken weet je instinctief hoe het verloop zal zijn. Ook al is juich echter niet te vroeg.  Misschien is ook hij, nog voor het 
dié lesstof nog niet behandeld. ter perse gaan van dit magazine, alweer exit. Aan mij zal het 

niet liggen, ik mag hem wel.
Terwijl de vertwijfelde docent nog diep in gedachten 
verzonken is, maakt Plato zijn visie op de biomechanica Na een half jaar van uitstel waren mijn excuses opgedroogd. 
duidelijk. Met een hartstochtelijke brul kijkt hij ons in Ik moest er toch mee beginnen. Mijn eerste serieuze les in 
volle glorie en op VIJF BENEN aan. de biomechanica van het paard. Als lesstof werd Plato 
Ik bedenk me geen moment en roep: 'MIDDEN-ACHTER!!'aangewezen. Hij, al zouden de meesten dat niet verwachten, 

heeft veel geduld met dit soort dingen. 
Eenmaal netjes in het midden van de bak 
opgesteld, krijg ik een heel technisch verhaal 
over me heen. Twee, drie en viertact. Is dat 
niet iets met motoren of zo? Al snel ben ik 
de draad volledig kwijt. De instructeur kreunt 
gefrustreerd 'kom op Inge, van jou verwacht
ik toch wel beter'. 
In een laatste poging mij wat bij te brengen, 
moet Plato de situatie redden. Hij stelt de hengst, 
die geeuwend van zoveel activiteit bijna in slaap 
valt, heel secuur op. Kijk naar zijn benen, 
luidt de strenge opdracht! 
Met een wetenschappelijk gezicht bestudeer ik 
de voskleurige ledematen. Eigenlijk heb ik geen 
idee wat ik moet bestuderen! Blijkbaar moet ik 
aangeven welk been Plato als eerste vooruit gaat 
zetten. Volgens de biomechanica natuurlijk. 
Mijn zekerheid groeit want dit is een simpele 
opgave. 'LINKSVOOR', zeg ik kordaat! 
De instructeur verslikt zich spontaan. 'Nee, 
natuurlijk niet, bijt hij me toe. Heb je dat 
net toch uitgelegd, het is RECHTSVOOR! 
Kijk maar!' 
Hij laat Plato iets naar voren gaan, die prompt 
LINKSVOOR als eerste wegzet. Ik maak een 
vreugdedansje, had ik toch gelijk. Voel me 
direct een stuk minder onnozel.

Mijn leermeester echter staat Plato sprakeloos 
aan te staren! 'Dát, dát…' stottert hij,'is een 
fout van het PAARD! Dat moet niet kunnen'. 
Inmiddels lig ik dubbel van het lachen. 
Plato mag nu eenmaal graag dwarsliggen! 
Hij wordt opnieuw opgesteld en wederom wordt 
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D
Door: Eveline Calis-De Wit Volbloedpaard en er ook nog wat mee verdienen: wat wil een 

eigenaar nog meer? Het fokken van een eigen ren Arabier is 
zelfs redelijk eenvoudig want er staan diverse goedgekeurde De heer De Ruiter is samen met zijn vrouw al jaren lang actief 
renhengsten in Nederland ter dekking. Daarnaast is er het met het fokken en uitbrengen van Arabische volbloeds op de 
jaarlijkse HH Sheikh Mansoor Global Arabian Festival voor renbaan. Dit doen zij met veel passie en uiterst succesvol. Nu 
internationale Arabische volbloeds en zijn er groep rennen in denkt u misschien: 'dat rennen, dat is alleen maar weggelegd voor 
Nederland met een totale prijzenpot van ± € 70.000,-. hele rijke mensen want dat kost veel te veel geld, laat mij maar een 
Onze felicitaties gaan dan ook uit naar de Fam. De Ruiter show veulentje fokken'. Nu dat is een verkeerde gedachte, want 
voor het binnen halen van dit enorme positieve en economische naast alle passie voor de rensport is de heer De Ruiter een 
stimulerende contract en wij hopen dat dit u een impuls geeft zakenman in hart en nieren. Hij heeft inmiddels door de jaren 
voor het fokken en uitbrengen van Arabische Volbloeds op heen een gedegen netwerk opgebouwd aan sponsors en niet zo 
de renbaan. maar voor een paar tientjes. In tegendeel, het betreft hier grote 

bedragen en ook niet voor een enkele koers. Eind 2012 heeft hij Mocht u geïnteresseerd zijn in de rensport dan zien wij u graag 
een nieuw sponsor contract getekend met de Qatar Near Arabian 28 april op de snuffeldag op Duindigt, waarbij het AVS 
Racing Trust voor Zweden, Duitsland en Nederland voor maar vertegenwoordigd zal zijn met een stand. Vanzelfsprekend bent 
liefst € 200.000,-! Dit bedrag is op de lange termijn gericht u van harte welkom op de grote koersdagen op Duindigt op 
(3 jaar) en ook niet voor één groep renpaarden maar juist voor zondag 2 juni, 23 juni en 8 september. Graag tot ziens! 
de beginnende rensport liefhebber die het leuk vindt om een 
veulen te fokken en deze (zelf ) op de renbaan uit te (laten) Voor meer informatie over de rensport neem eens een kijkje op: 
brengen. Het dus echt genieten van je eigen Arabisch www.ifahr.net of www.renbaanduindigt.nl

X

Op donderdag 13 december jl. werd op uitnodiging van het AVS voorafgaand aan 
de BALV een interessante lezing gehouden door de heer W. de Ruiter, reeds vele jaren 
voorzitter van de DARC (Dutch Arabian Racing Committee). Voor de leden die niet 
aanwezig konden zijn op de BALV willen wij toch graag kort verslag doen van zijn 
uiterst interessante en leerzame betoog. 

 

CONTRACT 
VOOR 
SUCCESVOL SPONSOR

REN ARABIEREN



30

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 
AVS 2013DRESSUUR 

NNet als afgelopen jaar, zal het Nederlandse Kampioenschap een gerenommeerde ruitersportzaak
Dressuur voor Arabische volbloedpaarden verreden worden over - Ook voor de overige prijswinnaars zijn er 
het hele seizoen. Dit houdt in het kort in: cadeaubonnen beschikbaar

- Ben je minimaal 10 proeven gestart, dan 
- De Commissie Gebruik organiseert 10 dressuur- krijg je een unieke staalplaat op de laatste 

wedstrijden waarbij je telkens 2 proeven kan starten wedstrijddag
- Voor deelname aan het kampioenschap dien je 

minimaal 10 proeven = 50% uit te rijden Tijdens al onze dressuurwedstrijden is er ook 
- Er worden kampioenen uitgeroepen in de klassen B, L, de gelegenheid om je in te schrijven voor 

M en Z, pony's en paarden gescheiden oefendressuur in alle klassen. Tevens bieden wij hengsten zonder 
startpas de gelegenheid om bij ons te starten in de klasse B. - Indien je promoveert gedurende het kalenderjaar naar een 
Na minimaal 10 winstpunten in de B en 1 winstpunt in de klasse hogere klasse, ding je mee voor het kampioenschap in de 
de L1 te hebben behaald, kan je via het stamboekbureau van klasse waarin je de meeste proeven bent gestart. Dit moeten 
het AVS bij de KNHS een startpas aanvragen. Dit is een dus minimaal 6 proeven zijn (in totaal minimaal 10)
bijzondere regeling die jaren geleden - Het wedstrijdsecretariaat berekent de uitslag naar 
door Toto Modderman is getroffen verhouding, dus altijd fair voor alle deelnemers 
met de KNHS omdat ruiters die nog - Oefenproeven tellen niet mee voor het kampioenschap.
niet L2 startgerechtigd zijn, op open - Op 3 november worden in Sint Oedenrode 
KNHS wedstrijden geen hengst de kampioenen bekend gemaakt 
mogen uitbrengen. - De prijsuitreiking is te paard
Inschrijven kan door het KNHS - Niet persoonlijk afgehaalde prijzen vervallen aan 
inschrijfformulier te mailen aan: de vereniging
gettyketels@gmail.com. - De prijsverdeling is volgens KNHS reglement, 
Voor vragen over onze wedstrijden dus 1 prijs per 4 deelnemers
kun je Getty altijd mailen.- Elke kampioen wint € 150,00 aan cadeaubonnen van 
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mij dezelfde vraag gesteld. 'RECHTSVOOR'  antwoord ik Door: Inge
en heb het goed! 
Dat doen we zo nog 20 keer. LINKSACHTER, Een mens is nooit te oud om te leren, dus moet ook ik er aan 
LINKSVOOR, etc. Alle keren heb ik het bij het rechte eind. geloven: BIOMECHANICA! Ik stel het al 30 jaar uit om me er  
De laatste keer dan, LINKS VOOR! NEE… Verdorie, heb in te verdiepen. Sla ik een dergelijk boek open dan vraag me af 
ik het weer fout. Plato wordt wederom een pasje naar voren wat ik eigenlijk aan het lezen ben. Is het Chinees of hogere 
gezet.  Ja hoor, toch LINKSVOOR. De instructeur heeft wiskunde? Geen van beide zijn mijn sterkste kant dus krijgt 
het niet meer. Hij begrijpt maar niet dat Plato steeds het  boek een enkele reis naar een vergeten hoekje. Daar ligt 
dezelfde fout maakt. het wat mij betreft prima. 

Maar met de komst van een nieuwe instructeur ben ik de klos. 
Zoals blijkt ben ik nog niet zo thuis in de biomechanica. Al zijn voorgangers zijn er nooit aan toe gekomen deze materie 
Heb ook geen idee wat wel en niet normaal is. Daarop te behandelen. Vroegtijdig waren zij al door Plato van de dam 
vertrouw ik maar op mijn lesgeefmeneer. Maar van sommige gejaagd. Maar met deze is het anders, althans zo lijkt het. Ik 
zaken weet je instinctief hoe het verloop zal zijn. Ook al is juich echter niet te vroeg.  Misschien is ook hij, nog voor het 
dié lesstof nog niet behandeld. ter perse gaan van dit magazine, alweer exit. Aan mij zal het 

niet liggen, ik mag hem wel.
Terwijl de vertwijfelde docent nog diep in gedachten 
verzonken is, maakt Plato zijn visie op de biomechanica Na een half jaar van uitstel waren mijn excuses opgedroogd. 
duidelijk. Met een hartstochtelijke brul kijkt hij ons in Ik moest er toch mee beginnen. Mijn eerste serieuze les in 
volle glorie en op VIJF BENEN aan. de biomechanica van het paard. Als lesstof werd Plato 
Ik bedenk me geen moment en roep: 'MIDDEN-ACHTER!!'aangewezen. Hij, al zouden de meesten dat niet verwachten, 

heeft veel geduld met dit soort dingen. 
Eenmaal netjes in het midden van de bak 
opgesteld, krijg ik een heel technisch verhaal 
over me heen. Twee, drie en viertact. Is dat 
niet iets met motoren of zo? Al snel ben ik 
de draad volledig kwijt. De instructeur kreunt 
gefrustreerd 'kom op Inge, van jou verwacht
ik toch wel beter'. 
In een laatste poging mij wat bij te brengen, 
moet Plato de situatie redden. Hij stelt de hengst, 
die geeuwend van zoveel activiteit bijna in slaap 
valt, heel secuur op. Kijk naar zijn benen, 
luidt de strenge opdracht! 
Met een wetenschappelijk gezicht bestudeer ik 
de voskleurige ledematen. Eigenlijk heb ik geen 
idee wat ik moet bestuderen! Blijkbaar moet ik 
aangeven welk been Plato als eerste vooruit gaat 
zetten. Volgens de biomechanica natuurlijk. 
Mijn zekerheid groeit want dit is een simpele 
opgave. 'LINKSVOOR', zeg ik kordaat! 
De instructeur verslikt zich spontaan. 'Nee, 
natuurlijk niet, bijt hij me toe. Heb je dat 
net toch uitgelegd, het is RECHTSVOOR! 
Kijk maar!' 
Hij laat Plato iets naar voren gaan, die prompt 
LINKSVOOR als eerste wegzet. Ik maak een 
vreugdedansje, had ik toch gelijk. Voel me 
direct een stuk minder onnozel.

Mijn leermeester echter staat Plato sprakeloos 
aan te staren! 'Dát, dát…' stottert hij,'is een 
fout van het PAARD! Dat moet niet kunnen'. 
Inmiddels lig ik dubbel van het lachen. 
Plato mag nu eenmaal graag dwarsliggen! 
Hij wordt opnieuw opgesteld en wederom wordt 
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Door: Eveline Calis-De Wit Volbloedpaard en er ook nog wat mee verdienen: wat wil een 

eigenaar nog meer? Het fokken van een eigen ren Arabier is 
zelfs redelijk eenvoudig want er staan diverse goedgekeurde De heer De Ruiter is samen met zijn vrouw al jaren lang actief 
renhengsten in Nederland ter dekking. Daarnaast is er het met het fokken en uitbrengen van Arabische volbloeds op de 
jaarlijkse HH Sheikh Mansoor Global Arabian Festival voor renbaan. Dit doen zij met veel passie en uiterst succesvol. Nu 
internationale Arabische volbloeds en zijn er groep rennen in denkt u misschien: 'dat rennen, dat is alleen maar weggelegd voor 
Nederland met een totale prijzenpot van ± € 70.000,-. hele rijke mensen want dat kost veel te veel geld, laat mij maar een 
Onze felicitaties gaan dan ook uit naar de Fam. De Ruiter show veulentje fokken'. Nu dat is een verkeerde gedachte, want 
voor het binnen halen van dit enorme positieve en economische naast alle passie voor de rensport is de heer De Ruiter een 
stimulerende contract en wij hopen dat dit u een impuls geeft zakenman in hart en nieren. Hij heeft inmiddels door de jaren 
voor het fokken en uitbrengen van Arabische Volbloeds op heen een gedegen netwerk opgebouwd aan sponsors en niet zo 
de renbaan. maar voor een paar tientjes. In tegendeel, het betreft hier grote 

bedragen en ook niet voor een enkele koers. Eind 2012 heeft hij Mocht u geïnteresseerd zijn in de rensport dan zien wij u graag 
een nieuw sponsor contract getekend met de Qatar Near Arabian 28 april op de snuffeldag op Duindigt, waarbij het AVS 
Racing Trust voor Zweden, Duitsland en Nederland voor maar vertegenwoordigd zal zijn met een stand. Vanzelfsprekend bent 
liefst € 200.000,-! Dit bedrag is op de lange termijn gericht u van harte welkom op de grote koersdagen op Duindigt op 
(3 jaar) en ook niet voor één groep renpaarden maar juist voor zondag 2 juni, 23 juni en 8 september. Graag tot ziens! 
de beginnende rensport liefhebber die het leuk vindt om een 
veulen te fokken en deze (zelf ) op de renbaan uit te (laten) Voor meer informatie over de rensport neem eens een kijkje op: 
brengen. Het dus echt genieten van je eigen Arabisch www.ifahr.net of www.renbaanduindigt.nl

X

Op donderdag 13 december jl. werd op uitnodiging van het AVS voorafgaand aan 
de BALV een interessante lezing gehouden door de heer W. de Ruiter, reeds vele jaren 
voorzitter van de DARC (Dutch Arabian Racing Committee). Voor de leden die niet 
aanwezig konden zijn op de BALV willen wij toch graag kort verslag doen van zijn 
uiterst interessante en leerzame betoog. 
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De officiële oprichting van de Tersk Stud dateert van 11 februari 
1921, maar er werd al veel eerder serieus gefokt met Arabische 
Volbloedpaarden in de noordelijke Kaukasus. Graaf Sergei 
Aleksandrovich Stroganov en zijn zwager Prins Aleksandr 
Grigorievich Scherbatov runden vanaf 1880 daar hun stoeterij 
gelegen aan de voet van de berg Zmeika wat 'kleine slang' 
betekent in het Russisch. 
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In 1936 werd de Tersk Stud opnieuw verrijkt met 25 paarden zeer goede renpaarden. Negativ's beste zonen op Tersk waren 
van de Crabbet Stud. Hier tussen zaten een aantal paarden die Suvenir en Salon. Salon kreeg weer bekendheid als vader van 
afstamden van de in de revolutie gesneuvelde paarden die zowel de Amerikaanse en Canadese kampioenshengst Muscat 
destijds door Stroganov en Scherbatov waren geïmporteerd uit als Tersk 'Chief Sire' Moment. 
Engeland. Bij deze aankoop zaten zes hengsten, waarvan Een andere Negativ zoon, Nabor, bracht in Tersk slechts 
Naseem (een zoon van Skowronek en achterkleinzoon van 9 geregistreerde veulens. Naar het schijnt vonden de stud 
Mesaoud) de meest invloedrijke was. De meest waardevolle managers zijn nakomelingen te delicaat voor het Tersk 
merries waren Rissalma, Rixalina en Star of the Hills. Gezien fokprogramma. Hij werd verkocht naar Polen in 1955. 
de kwaliteit van Naseem, probeerden de stud managers ook De Polen zochten een hengst van de Ibrahim vaderlijn en 
om de Pools gefokte Skowronek van de Crabbet Stud over hadden gehoopt om Negativ te kopen van Tersk, wat financieel 
te nemen, hetgeen niet lukte. niet haalbaar was. Zij namen genoegen met zijn zoon Nabor, 

die in 1963 in de VS als Naborr zijn carrière voortzette. Hij 
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was er een werd de eerste in Tersk gefokte Arabische hengst die naar de 
aanzienlijke uitbreiding van het fokbestand doordat de Polen Verenigde Staten vertrok. Helaas hebben Negativ's dochters 
voor de troepen van Hitler uit richting Tersk moesten vluchten. geen significante invloed gehad op het Tersk fokprogramma. 
De beste paarden van de Poolse stoeterij Janów Podlaski zijn te In 1958, schonk Egypte de Sid Abouhom zoon Nil (Azmy 
voet ruim 1.600 kilometer naar Tersk gereisd. Tussen deze genoemd in Egypte) aan de Sovjet-Unie uit waardering voor
paarden liepen o.a. het merrieveulen Mammona, wiens naam de Russische hulp bij de financiering van de Aswan dam. 
'schat' betekent in het Pools en haar vader Ofir. Hij had al zijn Nil gaf slechts 16 veulens omdat hij al op 9 jarige leeftijd stierf 
stempel gedrukt in Polen als vader van de beroemde hengsten in 1960. Desondanks drukte hij zijn stempel op het Tersk 
Witraz (de vader van Bask), Witez II en Wielki Szlem. Ofir gaf fokprogramma. 
in combinatie met de merries van de Tersk Stud niet hetzelfde Ook importeerde Tersk weer een paar hengsten uit Polen: 
kaliber nakomelingen als in Polen. Arax in 1958, Sperma in 1962 en Elfur (een volle broer van 

El Paso) in 1972. Van deze hengsten had zonder twijfel Arax 
Om in 1941 de oprukkende Duitse troepen te omzeilen, de grootste invloed op het fokprogramma in Tersk. Hij was 
werden de Tersk paarden geëvacueerd naar West-Kazachstan, de vader de invloedrijke hengst Nabeg en een aantal 
waar ze geconfronteerd werden met barre weersomstandigheden kwaliteitsdochters. De meest invloedrijke dochters van Nabeg 
en zwaar terrein. De taaiheid van het ras werd beproefd en na waren ondermeer de Amerikaanse National Top 10 merrie 
twee jaar konden bijna alle paarden weer terugkeren naar Tersk. Poznan en Europees kampioensmerrie Pesnianka. Nabeg zonen 
 waren onder andere de hengsten Menes, Pesniar en Nariadni 
Mammona had een aanzienlijke invloed op het Tersk die alle drie naar de VS gingen. 
fokprogramma. Eén van haar zoons was de beroemde hengst 
Pomeranets, die tevens veel heeft betekend voor het Trakehner 
stamboek. Mammona produceerde uitmuntende dochters zoals 
Nomenklatura (moeder van Nabeg), Monopolia (moeder van 
Monogramma), Metropolia (moeder van Menes), Malpia 
(moeder van Muscat en Moment) en Magnolia (moeder van 
Marsianin).
Naast Ofir, kwamen er nog meer interessante hengsten naar 
Tersk vanuit Polen, waaronder Piolun, de vader van Priboj 
(uit de Crabbet moeder Rissalma) en Taki Pan, de vader van 
de merrie Taktika, moeder van Ptashka en de hengsten 
Pietuszok en Topol (allemaal uit Priboj). Topol zoon Naftalin 
verwekte zeer goede renpaarden, met inbegrip van Aspect, 
die 28 van 39 races won in zijn carrière. Pietuszok werd 
geëxporteerd naar Polen in 1958, waar hij succesvolle 
renpaarden verwekte zoals Wosk, Orzel en Wilma 
(de moeder van Wiking, wiens nakomelingen meer dan 
$ 8 miljoen hebben opgebracht op de renbaan). 

Eén van de in beslag genomen Poolse merries, Taraszcza, 
werd gedekt met de Crabbethengst Naseem en schonk in 1945 
het leven aan de beroemde hengst Negativ. Hij werd in 1962 
weer verkocht naar Polen omdat zijn kinderen niet bijzonder 
succesvol presteerden op de renbaan. In Polen werd hij 
omgedoopt tot Negatiw en bracht daar uit de Poolse merries Menes

MomentNaseem Mammona Nabor NegativNegativ Arax

Franse Arabieren in 1930. 
De Fransen hebben hun 
fokbeleid altijd gericht op de 
bruikbaarheid van de Arabier 
op de renbaan. Vanaf het 
begin van de geschiedenis 

Door: Marijke Slok Soede met hartelijk dank aan Rob den van de Tersk Stud, werden Hartog voor zijn medewerking en het aanleveren van de foto's uit ook hun fokproducten getest zijn privé collectie
op de renbaan. 2-jarige 
merries en hengsten werden 

Twee hengsten en negen merries die werden aangekocht in naar de baan van Pyatigorsk 
Syrië en de Noord Arabische woestijn vormden de basis van gestuurd voor races tot 
hun stoeterij. Voor hun fokprogramma werden naast het 1800 meter gedurende één 
Midden Oosten diverse landen bezocht in hun zoektocht of twee seizoenen, afhankelijk 
naar goede fokproducten. De Crabbet Stud in Engeland, van de prestaties. Goede ren 
die in 1878 door de Blunt's was opgericht, was een van de resultaten vormden echter 
'leveranciers'. De uit Egypte geïmporteerde hengst Mesaoud was nooit het enige criterium 
een van de eerste aanwinsten van de Blunt's. Hij werd verkocht voor de selectie, want 
aan de Kleniewski Stud, gevestigd in het hedendaagse Polen en de fokdieren moesten in 
kwam uiteindelijk in het trotse bezit van de Russen. Tegen het eerste instantie voldoen 
einde van de eeuwwisseling hadden de liefhebbers een bestand aan de ras standaard.
opgebouwd van ongeveer 66 Arabische Volbloedpaarden. De hengst Kann werd op Scherbatov overleed tijdens de burgeroorlog in 1915 en twee 3-jarige leeftijd aangekocht, alsmede zes merries, waarvan de jaar later tijdens de Russische revolutie, vluchtte Stroganov naar meest in het oog springende de 5-jarige vosmerrie Carabine Parijs, waar hij met zijn gezin bleef tot aan zijn dood in 1923. was. Tevens arriveerde de schimmelhengst Koheilan IV die Het landgoed van Stroganov werd in beslag genomen door de werd geïmporteerd van de staatsstoeterij Babolna uit Hongarije. Russische revolutionairen. Ter verbetering van het zogenaamde Arabische type, kregen 
In 1921 werd de stoeterij nieuw leven ingeblazen als de Tersk de toenmalige stud managers de opdracht op zoek te gaan 
Military Horse Stud toen cavalerie-officier Marshal Budyonny, naar fokdieren met karakteristieke Arabische verfijning. 
twee boerderijen overnam in de buurt van Mineralnye Vody, 
de stad die als toegangspoort fungeerde tot Kaukasische 
minerale wateren. Een van die boerderijen was Stroganov's 
stoeterij. De andere boerderij was een nabijgelegen 
accommodatie van de generaal van het Witte Leger Sultan 
Ghirey-Klych. Om de fokkerij van militaire paarden te 
veredelen werden er weer Arabische Volbloeds aangekocht. 
Het is onbekend of de fokdieren van Stroganov en Scherbatov 
nog enige betrokkenheid hadden bij de oprichting van 
de staatsstoeterij. Volgens de vertellingen zouden geen 
van de Arabieren van hun fokprogramma de revolutie 
hebben overleefd. 

In 1926 fokt Tersk alleen nog Arabische Volbloeden. 
Opmerkelijk waren de eerste importen van de goedgebouwde 
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De officiële oprichting van de Tersk Stud dateert van 11 februari 
1921, maar er werd al veel eerder serieus gefokt met Arabische 
Volbloedpaarden in de noordelijke Kaukasus. Graaf Sergei 
Aleksandrovich Stroganov en zijn zwager Prins Aleksandr 
Grigorievich Scherbatov runden vanaf 1880 daar hun stoeterij 
gelegen aan de voet van de berg Zmeika wat 'kleine slang' 
betekent in het Russisch. 
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In 1936 werd de Tersk Stud opnieuw verrijkt met 25 paarden zeer goede renpaarden. Negativ's beste zonen op Tersk waren 
van de Crabbet Stud. Hier tussen zaten een aantal paarden die Suvenir en Salon. Salon kreeg weer bekendheid als vader van 
afstamden van de in de revolutie gesneuvelde paarden die zowel de Amerikaanse en Canadese kampioenshengst Muscat 
destijds door Stroganov en Scherbatov waren geïmporteerd uit als Tersk 'Chief Sire' Moment. 
Engeland. Bij deze aankoop zaten zes hengsten, waarvan Een andere Negativ zoon, Nabor, bracht in Tersk slechts 
Naseem (een zoon van Skowronek en achterkleinzoon van 9 geregistreerde veulens. Naar het schijnt vonden de stud 
Mesaoud) de meest invloedrijke was. De meest waardevolle managers zijn nakomelingen te delicaat voor het Tersk 
merries waren Rissalma, Rixalina en Star of the Hills. Gezien fokprogramma. Hij werd verkocht naar Polen in 1955. 
de kwaliteit van Naseem, probeerden de stud managers ook De Polen zochten een hengst van de Ibrahim vaderlijn en 
om de Pools gefokte Skowronek van de Crabbet Stud over hadden gehoopt om Negativ te kopen van Tersk, wat financieel 
te nemen, hetgeen niet lukte. niet haalbaar was. Zij namen genoegen met zijn zoon Nabor, 

die in 1963 in de VS als Naborr zijn carrière voortzette. Hij 
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was er een werd de eerste in Tersk gefokte Arabische hengst die naar de 
aanzienlijke uitbreiding van het fokbestand doordat de Polen Verenigde Staten vertrok. Helaas hebben Negativ's dochters 
voor de troepen van Hitler uit richting Tersk moesten vluchten. geen significante invloed gehad op het Tersk fokprogramma. 
De beste paarden van de Poolse stoeterij Janów Podlaski zijn te In 1958, schonk Egypte de Sid Abouhom zoon Nil (Azmy 
voet ruim 1.600 kilometer naar Tersk gereisd. Tussen deze genoemd in Egypte) aan de Sovjet-Unie uit waardering voor
paarden liepen o.a. het merrieveulen Mammona, wiens naam de Russische hulp bij de financiering van de Aswan dam. 
'schat' betekent in het Pools en haar vader Ofir. Hij had al zijn Nil gaf slechts 16 veulens omdat hij al op 9 jarige leeftijd stierf 
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in combinatie met de merries van de Tersk Stud niet hetzelfde Ook importeerde Tersk weer een paar hengsten uit Polen: 
kaliber nakomelingen als in Polen. Arax in 1958, Sperma in 1962 en Elfur (een volle broer van 

El Paso) in 1972. Van deze hengsten had zonder twijfel Arax 
Om in 1941 de oprukkende Duitse troepen te omzeilen, de grootste invloed op het fokprogramma in Tersk. Hij was 
werden de Tersk paarden geëvacueerd naar West-Kazachstan, de vader de invloedrijke hengst Nabeg en een aantal 
waar ze geconfronteerd werden met barre weersomstandigheden kwaliteitsdochters. De meest invloedrijke dochters van Nabeg 
en zwaar terrein. De taaiheid van het ras werd beproefd en na waren ondermeer de Amerikaanse National Top 10 merrie 
twee jaar konden bijna alle paarden weer terugkeren naar Tersk. Poznan en Europees kampioensmerrie Pesnianka. Nabeg zonen 
 waren onder andere de hengsten Menes, Pesniar en Nariadni 
Mammona had een aanzienlijke invloed op het Tersk die alle drie naar de VS gingen. 
fokprogramma. Eén van haar zoons was de beroemde hengst 
Pomeranets, die tevens veel heeft betekend voor het Trakehner 
stamboek. Mammona produceerde uitmuntende dochters zoals 
Nomenklatura (moeder van Nabeg), Monopolia (moeder van 
Monogramma), Metropolia (moeder van Menes), Malpia 
(moeder van Muscat en Moment) en Magnolia (moeder van 
Marsianin).
Naast Ofir, kwamen er nog meer interessante hengsten naar 
Tersk vanuit Polen, waaronder Piolun, de vader van Priboj 
(uit de Crabbet moeder Rissalma) en Taki Pan, de vader van 
de merrie Taktika, moeder van Ptashka en de hengsten 
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Franse Arabieren in 1930. 
De Fransen hebben hun 
fokbeleid altijd gericht op de 
bruikbaarheid van de Arabier 
op de renbaan. Vanaf het 
begin van de geschiedenis 

Door: Marijke Slok Soede met hartelijk dank aan Rob den van de Tersk Stud, werden Hartog voor zijn medewerking en het aanleveren van de foto's uit ook hun fokproducten getest zijn privé collectie
op de renbaan. 2-jarige 
merries en hengsten werden 

Twee hengsten en negen merries die werden aangekocht in naar de baan van Pyatigorsk 
Syrië en de Noord Arabische woestijn vormden de basis van gestuurd voor races tot 
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einde van de eeuwwisseling hadden de liefhebbers een bestand aan de ras standaard.
opgebouwd van ongeveer 66 Arabische Volbloedpaarden. De hengst Kann werd op Scherbatov overleed tijdens de burgeroorlog in 1915 en twee 3-jarige leeftijd aangekocht, alsmede zes merries, waarvan de jaar later tijdens de Russische revolutie, vluchtte Stroganov naar meest in het oog springende de 5-jarige vosmerrie Carabine Parijs, waar hij met zijn gezin bleef tot aan zijn dood in 1923. was. Tevens arriveerde de schimmelhengst Koheilan IV die Het landgoed van Stroganov werd in beslag genomen door de werd geïmporteerd van de staatsstoeterij Babolna uit Hongarije. Russische revolutionairen. Ter verbetering van het zogenaamde Arabische type, kregen 
In 1921 werd de stoeterij nieuw leven ingeblazen als de Tersk de toenmalige stud managers de opdracht op zoek te gaan 
Military Horse Stud toen cavalerie-officier Marshal Budyonny, naar fokdieren met karakteristieke Arabische verfijning. 
twee boerderijen overnam in de buurt van Mineralnye Vody, 
de stad die als toegangspoort fungeerde tot Kaukasische 
minerale wateren. Een van die boerderijen was Stroganov's 
stoeterij. De andere boerderij was een nabijgelegen 
accommodatie van de generaal van het Witte Leger Sultan 
Ghirey-Klych. Om de fokkerij van militaire paarden te 
veredelen werden er weer Arabische Volbloeds aangekocht. 
Het is onbekend of de fokdieren van Stroganov en Scherbatov 
nog enige betrokkenheid hadden bij de oprichting van 
de staatsstoeterij. Volgens de vertellingen zouden geen 
van de Arabieren van hun fokprogramma de revolutie 
hebben overleefd. 

In 1926 fokt Tersk alleen nog Arabische Volbloeden. 
Opmerkelijk waren de eerste importen van de goedgebouwde 



In 1963 schonk de Egyptische regering nog een hengst aan de Van het één kwam het 
Sovjet-Unie: Raafat van vader Nazeer, die door de Sovjets werd ander en niet veel later 
omgedoopt tot Aswan, ter ere van de dam. Aswan had een vroeg Dr. Houtappel 
diepgaande invloed op het Tersk fokprogramma. Totnogtoe aan Den Hartog om 
beschikte de fokmerries op Tersk over een goede bouw, maar de beroemde hengst Arax 
bij veel merries ontbraken een aantal elementen van het naar Nederland te halen. 
Arabische type. Aswan introduceerde een meer extreem gewelfd De hengst reisde samen 
hoofd met grote neusgaten, grote expressieve ogen, een lang en met een 3-tal merries. 
plat kruis en hoge staartdracht. Zijn exterieur had ook minder Door noodweer tijdens 
goede punten, zoals zijn beenstand, een lange gezonken rug de bootreis raakte Arax 
en een grove hals en keeluitsnijding. Aswan gaf maar liefst gewond, hij viel in de 
296 nakomelingen in meer dan 20 seizoenen bij Tersk. stallen van de oude 

veemarkt dood neer. Een aantal van Aswan's bekendste zonen waren o.a. Palas 
Na autopsie bleek dat hij(uit een dochter van Nil), die werd geëxporteerd naar Polen 

en 'Chief Sire' werd bij Janow Podlaski. Kilimanjaro, Duits een inwendige beschadiging aan het borstbeen had opgelopen. 
Nationaal reserve kampioen, kampioensvererver in Noord- De 3 merries Kanva, Narva en Parabola vertrokken 
Amerika en Europa. Patron, vader van de Amerikaanse en respectievelijk naar Prof. Dr. Moonen, Paul Rollman en 
Canadese Nationaal kampioenshengst Padron. Plakat, Sjef Oomens. 
Europees kampioen en kampioensvererver en ga zo maar door.

In de jaren '70 ontstond er een meer levendige handel in 
Voor de Perestrojka was alles in Rusland in staatsbezit. Er sportpaarden van allerlei rassen zoals Trakehners, Dons, 
ontstond een levendige (ruil)handel in paarden en stamboekvee Budyonnys, Akhal Tekes én Arabieren. De paarden werden 
met Nederland. Vanaf 1959 speelde de al sinds het eind van bij opbod verkocht en doorverkocht door Den Hartog. 
de 2e WO actieve paardenhandelaar R. den Hartog sr. De grootste afnemers kwamen uit Italië, Duitsland en Finland 
een belangrijke rol hierin. Met de boot vanuit Klaipeda, maar de Amerikanen lieten nog even op zich wachten. 
de ijsvrije haven van Litouwen, kwamen er wekelijks Er bestond wel interesse vanuit Amerika, maar The Arabian 
200 Russische 'hitjes' aan in Amsterdam op Cruquiuseiland. Horse Registry of America (AHRA) heeft tot 1978 het 
Zoon Robbie werd al van kleins af aan bij de paardenhandel Russische stamboek niet erkend, wat inhield dat alle Arabieren 
betrokken. De paarden werden vanaf de boot gestald in de die rechtstreeks vanuit de Tersk Stud naar Amerika kwamen, 
stallen van de veemarkt en werden binnen 2 dagen verkocht. niet werden geregistreerd. De Amerikaan Howard Kale vond 
In die tijd kon een paard nog veel geld opbrengen voor zijn in Londen de studboeken van Tersk en zorgde ervoor dat de 
vlees dus ging de helft naar het abattoir. Zeker 195.000 paarden 5 uitgaven vertaald werden. Hierdoor accepteerde de AHRA 
zijn op deze manier in de Amsterdamse Haven verhandeld. uiteindelijk het registreren van Russische Arabieren in 1978. 

Vanaf eind jaren '70 reisden dus ook de Amerikanen naar 
Tersk. Maar alleen een selectie van verkooppaarden werden In de jaren '60 vroeg een in Engeland woonachtige aristocraat 
getoond, want de Russen waren kien genoeg om niet al hun van Russische afkomst aan Den Hartog voor hem 20 Arabische 
topstukken de stoeterij te laten vertrekken. Volbloedpaarden over te varen. Toen de Rus in geldproblemen 

kwam, kocht Den Hartog 30 Arabieren van hem, waaronder 
de 3-jarige bereden schimmelhengst Neptun (Pomeranets x 
Nezhenka). Neptun werd al gauw publiekslieveling toen hij 
op de door de Nederlandse Arabieren Club georganiseerde 
Hengsten Keuring op Duindigt deelnam aan de zadelrubriek 
en enkele hoog aangeschreven paarden versloeg.
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De export van Russische Arabieren naar Amerika is altijd 
problematisch geweest vanwege Piroplasmose. Bij deze door 
teken overgebrachte aandoening verlopen de infecties vaak 
symptoomloos, maar export van een geïnfecteerd dier vormt 
tot op de dag van vandaag een groot probleem. Er zijn 
pogingen gedaan om positief geteste paarden met omstreden 
medicatie 'vrij' te krijgen en soms slaagden veeartsen, die 
medicatie voor koeien gebruikten, hierin. De behandelmethode 
heeft het leven van een aantal zeer goede paarden gekost. 
Tot op de dag van vandaag is er geen erkende vaccinatie of 
therapie mogelijk. In sommige gevallen kregen de veeartsen 
het toch voor elkaar dat de paarden vrij getest werden voor 
vertrek. Garantie op een goede afloop was er echter niet, 
want door de stressvolle reis naar de VS steeg de titer alsnog 
en werden sommige paarden op de Amerikaanse luchthaven 
tot ieders teleurstelling toch weer positief getest. 
De Nabegzoon, Peleng is hier een voorbeeld van. Hij werd 
verkocht naar de VS voor $ 3,3 miljoen. Hij overleefde 
zijn barre reis naar Nederland bij een temperatuur van 
min 26 graden Celsius via Helsinki naar Den Hartog's 
Kossack Stud, maar mocht uiteindelijk ook Amerika niet in 
omdat hij positief getest werd op Piroplasmose. 
In '77 exporteerde de Kossack Stud 23 Tersk paarden naar 
Amerika. Op de luchthaven van New York bleken 'slechts' 
6 paarden positief op Piro en werden de toegang tot de VS 
geweigerd. Zij kwamen terecht op de Dominicaanse Republiek. 
De overige 17 paarden werden door het ruwe landschap van 
de Rocky Mountains per truck door Robbie den Hartog jr. 
persoonlijk afgeleverd bij de klant. 
Ruim 8 jaar later kreeg Robbie de opdracht om vanuit Tersk 
de prachtige Nejniy af te leveren in Brazilië. Robbie was 

aangemerkt, was de moeder van de zwarte parel van Tersk de paarden op de Dominicaanse Republiek niet vergeten 
Vympel. Een andere zeer gewaardeerde dochter van Aswan was en bracht de Braziliaanse klant in contact met Howard Kale, 
de renmerrie Karinka, een volle zus van Kilimanjaro. Karinka die altijd nog eigenaar was van deze 6 paarden die niet veel 
was de moeder van de beroemde hengsten Drug, Kosmonaut later vertrokken naar hun nieuwe adres in Brazilië. Tussen 
en Karnaval. deze groep zat de hengst Prichal (Aswan x Palmira) die van 
Drug kreeg faam vanwege zijn fantastische rencarrière in grote invloed is geweest op de fokkerij.
Rusland en Europa. Zijn benen van staal overleefde de 
uitdaging van 5 jaar racen op een aantal van de zwaarste Terugkomende op de hengst Aswan, kan met zekerheid gezegd 
circuits van Rusland maar dat weerhield hem er niet van om worden dat hij uit blonk in het geven van goede merrieveulens 
ook in de showwereld te scoren op het allerhoogste niveau. die op volwassen leeftijd uitstekende fokmerries bleken. 
In 1990 en 1991 was hij op de baan de beste van Europa, Voorbeelden hiervan zijn Pesnia, de moeder van Pesniar, die in 
waarmee hij de titel Race Horse of the Year verdiende. 1981 werd verkocht naar Amerika voor $ 1 miljoen. Molva die 
In 1990 werd hij Europees kampioen en in 1991 Nederlands door voormalig fokleider (Nachon) Alexander Ponomarev als 
Kampioen in de showring. Drug is met deze prestaties de een van de mooiste en best producerende Aswan dochters werd 
enige Arabische hengst ooit die zowel op de renbaan als in 
de showring onevenaarbaar was.

De alom geprezen Menes gaf 345 veulens wereldwijd waaronder 
zijn befaamde zoon Balaton, uit de Aswan dochter Panagia. 
Balaton werd geboren in 1982 op Tersk en werd daar op 
3-jarige leeftijd al de 'Chief Sire'. Na het zien van zijn eerste 
veulens noemde Ponomarev hem 'het paard van de eeuw'. 
De Balaton zoon Kubinec, uit de Muscat dochter Kosmetika, 
werd in de tweede lichting nakomelingen van Balaton 
geboren. Deze wereldberoemde vos werd vanwege zijn 
witte aftekeningen niet bijzonder gewaardeerd. Dr. Balakshin 
van het 'All Russian Research Institute of Horse Breeding' 
meende dat er te veel paarden met witte aftekeningen op 
hun hoofd en benen kwamen, wat onwenselijk was in 
het fokprogramma. 
Kubinec werd verkocht in 1991 en kreeg bekendheid in 
de Europese showringen. Hij werd vervolgens Duits, 
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Genetische ziekten kunnen voorkomen bij mens en dier en helaas ook bij raszuivere 
Arabieren of kruisingen met Arabisch bloed. Binnen ons ras zijn er enkele genetische 
mutaties die in geval van onjuiste fok-combinaties onvermijdelijk fataal kunnen zijn 
of moeten resulteren in euthanasie van het zieke dier. 
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Europees én Wereld Kampioen. De ECAHO huldigde hem 
als 'Five Star Stallion' en zijn nakomelingen zijn tot op de dag 
van vandaag zeer geliefd over de hele wereld.

In het midden van de jaren '80 van de 
vorige eeuw, introduceerde Tersk een paar 
verschillende outcross hengsten, zoals de 
Poolse import Gvizd (Gwizd in Polen) en 
Harfiaj (Harfiarz in Polen) en de Engels 
gefokte puur Spaanse hengst Esplendor. 
Gvizd, Harfiaj en Esplendor bleven niet 
op Tersk maar hun nakomelingen werden 
gebruikt in het Tersk fokprogramma. 
Van de drie outcross hengsten had Gvizd 
de grootste invloed door een paar van 
zijn dochters en zijn zoon Negasimyi, 
die later vader werd van goed presterende 
renpaarden in Tersk. Gvizd's dochter 
Purga was de moeder van de hengst Nederland en op het terrein van de Kossack Stud werden 
Padishah (v.Drug), die verschillende geveild. De Kossack Stud werd een van de grootste handelaren 
showkampioenschappen won in Europa in Arabische Volbloedpaarden ter wereld. De Tersk Holland 
begin van '00. Gvizd was ook vader van Sale verwierf wereldwijde bekendheid als veiling en 
Pogojii, winnaar van diverse races ontmoetingsplaats voor de internationale Arabierenwereld. 
in Rusland.

Veilingtopper in '91 was de eerder genoemde Kubinec. 
Begin jaren '80 werden de Russische Arabieren nog gezien In totaal ondergingen ruim 900 Arabische Volbloedpaarden
 als exotisch en winstgevend. Vooral de Amerikanen kochten  de 7-daagse vrachtwagenreis om vervolgens verhandeld te 
voor miljoenen. De merrie Nariadnaia werd verkocht op een worden via Beemster grond. Vooral het Midden Oosten had
veiling in de US voor $ 580.000 in 1983 en de in Nederland  de weg naar de Kossack Stud gevonden en werd een van de 
geboren hengst Abdullah ging van de hand voor $ 3,2 miljoen grootste afnemers. Een van de vele klapstukken was Sambist 
op een Amerikaanse veiling in 1984 (Abdulahhh in de US). die voor $ 350.000 onder de hamer ging. 
Maar er kwam een einde aan de euforie toen de prijzen 
begonnen te kelderen op de jaarlijkse Tersk veiling in 1985 
als gevolg van de Amerikaanse fiscale wetgeving die werd 
gewijzigd onder het bewind van Reagan. Vanaf dat moment 
gingen de Amerikanen steeds meer Russisch gefokte Arabieren 
kruisen met andere lijnen. 

Door het openbreken van het ijzeren gordijn en de ontbinding 
van de Sovjet-Unie in 1991 werd de toekomst van de Tersk 
Stud onzeker. Maar de veilingen op Tersk gingen door en 
trouwe klanten, zoals de Kossack Stud, bleven komen. 
Tersk vroeg Den Hartog om in Nederland veilingen voor 
hen te organiseren. 
Vanaf 1990 zochten vader en zoon Den Hartog jaarlijks op 
Tersk eigenhandig 60 Arabische Volbloeds uit vanaf 2 jaar 
en ouder die vervolgens vanuit Tersk vervoerd werden naar 

In 2007 is de Tersk Stud geprivatiseerd en begon de 
herstructurering van het tijdens de (post-)perestrojka periode 
verloren beleid. De N.V. Tersk Stud is nu in handen van 
de heren Alexi Sagal en Alexi Smirinoff die de stoeterij weer 
terug willen zetten op de wereldkaart. 
Het lijkt niet altijd even gemakkelijk om de neuzen in 
dezelfde richting te krijgen, de directeuren zijn afhankelijk 
van de door hen ingehuurde breeding managers en promotie 
managers die onderling nogal eens van mening verschillen. 

Het fokprogramma is nog niet op het niveau van de hoogtij 
dagen van weleer maar dat er nog altijd een grote schare aan 
kwaliteit rondloopt aan Tersk producten over de gehele wereld, 
is een vaststaand feit.
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Sambist op de renbaan

D
Deze aandoeningen vererven allemaal “autosomaal recessief ”, gebrekkige coördinatie bijvoorbeeld in een hek waren gevallen 
wat betekent dat het dragerschap van het gebrekkige gen niet waardoor gedacht werd, dat zij door een ongeval hoofdletsel 
geslachtsgebonden is en dat beide ouders dragers moeten zijn hadden opgelopen. De ernst varieert, waardoor licht aangetaste 
om het risico te lopen op een getroffen veulen (lijder). Als paarden in leven kunnen blijven. De meeste lijders worden 
slechts één van de ouderdieren het gebrekkige gen draagt, echter geëuthanaseerd voordat ze volwassen zijn. Door het 
kan het worden doorgegeven aan het veulen. Zo'n veulen is hoofdschudden, werd de ziekte in de volksmond ook wel 
dan normaal gezond en zal nooit de onderliggende ziekte “schuddebol” genoemd. Ook bij CA vertonen dragers nooit 
kunnen krijgen echter kan hij of zij het gen weer doorgeven tekenen van de aandoening.
aan nakomelingen. 

LFS = Lavender Foal Syndrome (Lavendel Veulen Syndroom)
Deze ziekte wordt ook wel Coat Color Dilution Lethal (CCDL) 
genoemd en wordt tevens door een autosomaal recessieve 
genetische mutatie veroorzaakt. Net als bij SCID is het fataal 
bij homozygote veulens (lijders), terwijl heterozygoten (dragers) 
geen ziektebeeld vertonen. De aandoening heeft zijn naam te 

Hieronder een korte omschrijving van de huidig bekende 
genetische en/of erfelijke aandoeningen bij Arabische 
Volbloedpaarden: danken aan het feit dat de meeste getroffen veulens worden 

geboren met een vacht kleur “verdunning” waardoor de 
SCID = Severe Combined Immuno Deficiency uiteinden van de haren, of zelfs de hele haarschacht lichter is 
Vrij vertaald betekent dit 'ernstige gecombineerde immuun van kleur en een beetje roze/paarsachtig toont. Veulens met 
deficiëntie'. Deze autosomaal recessieve genetische mutatie is LFS zijn niet in staat om op hun borst te rollen, kunnen niet 
fataal wanneer het gemuteerde gen van beide ouderdieren opstaan bij de geboorte en hebben vaak epileptisch-achtige 
wordt “gecombineerd”. Een SCID lijder (homozygoot) heeft aanvallen. Omdat de veulens geen noemenswaardige 
geen goed functionerend afweersysteem en bezwijkt aan een levensverwachting hebben, worden zij meestal binnen een paar 
gelegenheidsinfectie zoals bijvoorbeeld longontsteking of dagen na de geboorte geëuthanaseerd. 
darminfectie in de eerste vier tot zes maanden van zijn leven. 
Dragers (heterozygoten) laten geen ziektebeeld zien. Naast de drie bovengenoemde aandoeningen zijn er nog drie 

erfelijke aandoeningen die binnen ons ras voorkomen, maar 
CA = Cerebellar Abiotrophy (Cerebellaire Abiotrofie) waarvoor tot op heden geen nog geen tests bestaan:
Deze, wederom autosomaal recessieve genetische mutatie 
veroorzaakt het afsterven (Abiotrofie) van de Purkinje cellen OAAM = Occipital Atlanto-Axial Malformation 
van de kleine hersenen (Cerebellum). Een getroffen veulen (Achterhoofd, Atlas en Draaier Misvorming)
wordt meestal geboren zonder klinische symptomen, maar Dit is een aandoening waarbij in de nek het achterhoofd, 
ontwikkelt veelal binnen zes weken ernstige coördinatie de atlas en de draaier vergroeid ofwel misvormd zijn. 
stoornissen. Het hoofdje kan gaan schudden en er kunnen Symptomen variëren van een milde vorm van incoördinatie 
evenwichtsproblemen ontstaan. Vroeger werden veulens wel tot de verlamming van zowel voor- als achterbenen. Sommige 
eens verkeerd gediagnosticeerd doordat zij vanwege hun getroffen veulens kunnen niet drinken. Dit is de enige cervicale 
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CA = Cerebellar Abiotrophy (Cerebellaire Abiotrofie) waarvoor tot op heden geen nog geen tests bestaan:
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veroorzaakt het afsterven (Abiotrofie) van de Purkinje cellen OAAM = Occipital Atlanto-Axial Malformation 
van de kleine hersenen (Cerebellum). Een getroffen veulen (Achterhoofd, Atlas en Draaier Misvorming)
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ruggenmerg ziekte die kan worden waargenomen bij veulens waarop het paard als veulen is getest en kunnen dus altijd 
jonger dan 1 maand. Röntgenfoto's kunnen verheldering navraag doen naar de uitslag, zodat er verstandig kan worden 
bieden als men twijfelt of het veulen aan deze aandoening lijdt. omgegaan met deze genetische mutaties binnen de fokkerij en 

er geen lijdende veulens meer geboren hoeven te worden.
JES = Juvenile Epilepsie Syndrome Omdat dekhengsten meerdere nakomelingen per jaar kunnen 
(Jeugd Epilepsie Syndroom) krijgen en om de merriehouders een gedegen keuze te laten 
Normaal gesproken is deze aandoening niet fataal. Veulens maken, stelt ons keuringsreglement de eis dat iedere hengst 
worden normaal geboren, maar krijgen tussen de twee dagen waarvoor in een bepaald jaar een dek licentie wordt 
en zes maanden na de geboorte epileptische aanvallen. aangevraagd, onderzocht dient te zijn op het dragerschap 
De veulens vertonen tussen de aanvallen normaal gedrag. van CA- en SCID. 
De aanvallen stoppen meestal  tussen de 12 en 18 maanden Goedgekeurde hengsten waarbij het CA of SCID dragerschap 
en kunnen worden behandeld met traditionele anti-epilepsie wordt geconstateerd, wordt de dek licentie niet geweigerd, 
medicijnen die de ernst kunnen verminderen. mits de eigenaar van de hengst akkoord gaat met de publicatie 

van het dragerschap op de AVS website, in het verenigings-
GPT = Guttural Pouch Tympany orgaan en andere van toepassing zijnde publicaties. 
Dit is een zeldzame erfelijke aandoening die meer voorkomt CA- en SCID lijders zullen te allen tijde de dek licentie 
bij merries dan bij hengsten en zich variërend vanaf de geboorte worden geweigerd.
tot 1 jaar voordoet. Veulens worden geboren met een defect 
in de opening van de luchtzak, bij mensen is dit de buis van 
Eustachius. De lucht kan wel de luchtzak in, maar kan er niet 
uit waardoor de luchtzak opzwelt. Er ontstaat een grote 
pijnvrije ballonachtige zwelling en het ademen gaat in 
ernstige gevallen gepaard met veel geluid. 
Het defect kan soms verholpen worden met medicatie maar 
meestal is een chirurgische ingreep nodig om de misvorming 
van de toegang tot de luchtzak te herstellen. Veulens die met 
succes zijn behandeld kunnen verder een normaal leven leiden. 

Alle bij het AVS ingeschreven veulens worden sinds 
geboorteseizoen 2011 standaard op SCID en CA getest met 
een vrijwillige optie voor LFS. De uitslag wordt discreet aan 
de eigenaar opgestuurd en wordt niet vermeld op het Onderzoeksresultaten 2012
registratiebewijs of in het stamboek. In het paspoort staat In 2012 zijn er 109 geregistreerde veulens verplicht getest op 
vermeld waarop is getest echter zonder uitslag. SCID en CA, waarvan 97 veulens (89%) vrijwillig ook op LFS. 
Kopers van Nederlandse Arabische Volbloedpaarden, geboren In 2012 zijn er 0 SCID dragers geregistreerd, een verbetering 
vanaf seizoen 2011 kunnen op deze wijze altijd controleren ten opzichte van vorig jaar toen er nog 1 SCID drager werd 

geboren. 
In 2012 zijn 8 veulens, zijnde 7,3% CA 
dragend getest. Dit is een goede verbetering ten 
opzichte van 2011 toen er in Nederland nog 
10,7% dragers werden getest. 
Van de 97 op LFS geteste veulens bleken 2 
veulens LFS drager. Procentueel is dat nog geen 
2,1% wat ook weer een verbetering is ten 
opzichte van 2011 toen er nog 3,6% LFS 
dragers geboren werden. Het is echter niet 
minder dan het geprognotiseerde wereldwijde 
gemiddelde van 1,8% in niet Egyptisch 
gerelateerde fokdieren.

Bij het stamboek zijn voor 2012 geen 
meldingen bekend van geboren veulens die 
lijders bleken te zijn van een genetische mutatie 
ziekte. Al met al een compliment aan de 
Nederlandse fokkers die voor het tweede jaar 
het percentage geboren dragers weer substantieel 
hebben weten te verlagen door verstandige 
keuzes te maken in hun fokbeleid.
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ruggenmerg ziekte die kan worden waargenomen bij veulens waarop het paard als veulen is getest en kunnen dus altijd 
jonger dan 1 maand. Röntgenfoto's kunnen verheldering navraag doen naar de uitslag, zodat er verstandig kan worden 
bieden als men twijfelt of het veulen aan deze aandoening lijdt. omgegaan met deze genetische mutaties binnen de fokkerij en 

er geen lijdende veulens meer geboren hoeven te worden.
JES = Juvenile Epilepsie Syndrome Omdat dekhengsten meerdere nakomelingen per jaar kunnen 
(Jeugd Epilepsie Syndroom) krijgen en om de merriehouders een gedegen keuze te laten 
Normaal gesproken is deze aandoening niet fataal. Veulens maken, stelt ons keuringsreglement de eis dat iedere hengst 
worden normaal geboren, maar krijgen tussen de twee dagen waarvoor in een bepaald jaar een dek licentie wordt 
en zes maanden na de geboorte epileptische aanvallen. aangevraagd, onderzocht dient te zijn op het dragerschap 
De veulens vertonen tussen de aanvallen normaal gedrag. van CA- en SCID. 
De aanvallen stoppen meestal  tussen de 12 en 18 maanden Goedgekeurde hengsten waarbij het CA of SCID dragerschap 
en kunnen worden behandeld met traditionele anti-epilepsie wordt geconstateerd, wordt de dek licentie niet geweigerd, 
medicijnen die de ernst kunnen verminderen. mits de eigenaar van de hengst akkoord gaat met de publicatie 

van het dragerschap op de AVS website, in het verenigings-
GPT = Guttural Pouch Tympany orgaan en andere van toepassing zijnde publicaties. 
Dit is een zeldzame erfelijke aandoening die meer voorkomt CA- en SCID lijders zullen te allen tijde de dek licentie 
bij merries dan bij hengsten en zich variërend vanaf de geboorte worden geweigerd.
tot 1 jaar voordoet. Veulens worden geboren met een defect 
in de opening van de luchtzak, bij mensen is dit de buis van 
Eustachius. De lucht kan wel de luchtzak in, maar kan er niet 
uit waardoor de luchtzak opzwelt. Er ontstaat een grote 
pijnvrije ballonachtige zwelling en het ademen gaat in 
ernstige gevallen gepaard met veel geluid. 
Het defect kan soms verholpen worden met medicatie maar 
meestal is een chirurgische ingreep nodig om de misvorming 
van de toegang tot de luchtzak te herstellen. Veulens die met 
succes zijn behandeld kunnen verder een normaal leven leiden. 

Alle bij het AVS ingeschreven veulens worden sinds 
geboorteseizoen 2011 standaard op SCID en CA getest met 
een vrijwillige optie voor LFS. De uitslag wordt discreet aan 
de eigenaar opgestuurd en wordt niet vermeld op het Onderzoeksresultaten 2012
registratiebewijs of in het stamboek. In het paspoort staat In 2012 zijn er 109 geregistreerde veulens verplicht getest op 
vermeld waarop is getest echter zonder uitslag. SCID en CA, waarvan 97 veulens (89%) vrijwillig ook op LFS. 
Kopers van Nederlandse Arabische Volbloedpaarden, geboren In 2012 zijn er 0 SCID dragers geregistreerd, een verbetering 
vanaf seizoen 2011 kunnen op deze wijze altijd controleren ten opzichte van vorig jaar toen er nog 1 SCID drager werd 

geboren. 
In 2012 zijn 8 veulens, zijnde 7,3% CA 
dragend getest. Dit is een goede verbetering ten 
opzichte van 2011 toen er in Nederland nog 
10,7% dragers werden getest. 
Van de 97 op LFS geteste veulens bleken 2 
veulens LFS drager. Procentueel is dat nog geen 
2,1% wat ook weer een verbetering is ten 
opzichte van 2011 toen er nog 3,6% LFS 
dragers geboren werden. Het is echter niet 
minder dan het geprognotiseerde wereldwijde 
gemiddelde van 1,8% in niet Egyptisch 
gerelateerde fokdieren.

Bij het stamboek zijn voor 2012 geen 
meldingen bekend van geboren veulens die 
lijders bleken te zijn van een genetische mutatie 
ziekte. Al met al een compliment aan de 
Nederlandse fokkers die voor het tweede jaar 
het percentage geboren dragers weer substantieel 
hebben weten te verlagen door verstandige 
keuzes te maken in hun fokbeleid.
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Beste gefokt 2012: ADream of Kossack (WH Justice x Abakana Kossack by Balaton) 
Gefokt en in eigendom van The Kossack Stud

 

Het AVS wenst u ...

....een succesvol 
showseizoen toe!


