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Op de cover: Yentl (*2002 v.Yemesco x Yulia 
v.Elton) gefokt door Graas / M.P. Leenart 
uit Garderen en in eigendom van amazone 
Yildiz Horsten, met op de slee Susanne 
Hendriks. Deze foto, gemaakt door Mariska 
Musch, heeft Yildiz via Facebook ingestuurd. 
Dit plaatje geeft de ultieme sneeuwpret weer 
en daarom sieren zij de voorpagina van deze 
editie van het AVS magazine.
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Er is al bijna weer een jaar voorbij waar leuke en minder leuke 
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Zo hebben we dit jaar 
wisselingen van voorzitters gehad te weten: de heer Be Blaak 
en de heer Harry Ketels. Ik ben verkozen door de leden tot 
de nieuwe voorzitter van de vereniging en zal proberen in 
ieders belang deze functie te gaan invullen. Ook is de heer 
Gideon Reisel toegevoegd, zodat er weer een volledig, 
slagvaardig en kundig bestuur voor u klaar staat. 
Vanaf mei heeft het bestuur de functie van secretaris, 
die vol overgave werd ingevuld door Gerda Stuive-Verkuil,  
laten overnemen door Eveline Calis-de Wit. Ik wil namens 
de bestuursleden en de leden de heren Blaak en Ketels en 
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mevrouw Stuive-Verkuil hartelijk bedanken voor hun inzet 
en enthousiasme! Ook wil ik Carola van Saaze-Weijers 
bedanken voor haar jarenlange enthousiaste inzet op kantoor. 
Gedwongen door de omstandigheden hebben we afscheid 
moeten nemen van haar. 

Uiteraard vergeten wij niet de vrijwilligers, die vaak achter de 
schermen zeer goed werk leveren om het een en ander te doen 
slagen en hopen dat zij dit goede werk in de toekomst ook voor 
het AVS willen voortzetten met eventuele nieuwe aanvullingen 
vanuit de leden. Ook de gebruiks- en redactiecommissie 
bedanken we voor hun geleverde inzet.

Het AVS bestuur kijkt alweer uit naar het nieuwe jaar met 
de diverse evenementen en ontwikkelingen. Uiteraard hebben 
we weer het keuringsseizoen, gebruiksevenementen en diverse 
andere evenementen die voor en soms door de leden worden 
georganiseerd.

Tevens heeft de fokkerijcommissie  de eerste contacten weer 
gelegd met het NRPS om te kijken of we raakvlakken hebben, 
zoals we die in het verleden ook hebben gehad. Het eerste 
gesprek is zeer positief verlopen en de diverse ideeën zullen nog 
nader moeten worden uitgewerkt. Zo gauw als hier meer over 
bekend is, zal dit worden bekend gemaakt.

Mede door een aantal ingrijpende maatregelen van het bestuur 
ziet het er naar uit, dat het jaar 2013 positief kan worden 
afgesloten qua financiën.

Wij willen als bestuur benadrukken dat wij een open structuur 
nastreven, dat wil zeggen, wij zitten niet op een eiland en zijn 
toegankelijk voor alle leden. Het AVS bestaat dankzij de leden 
en is van de leden!

In het volgende magazine zal duidelijk worden wie, welke taak 
heeft binnen het bestuur.

Dan wil ik tot slot iedereen een gezond en voorspoedig 2014 
toewensen. 

Cedes Bakker
Voorzitter
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EVEN VOORSTELLEN
Aangezien ik tot de interesse gewekt voor mijn ouders naar het ras Arabisch Volbloed. 
nieuwe voorzitter Na aanschaf van enkele fokmerries en stage gelopen te hebben 
ben verkozen, bij Liberty Arabians werd er besloten om een Arabische 
wil ik, voor Volbloedhengst voor mij aan te schaffen om uit te brengen op 
diegenen die me concoursen. Aangezien we destijds in Twello woonden en 
niet kennen, een contacten hadden met de familie Van Roosmalen, gingen we ook 
korte beschrijving daar kijken naar hun Arabische Volbloedpaarden. Daar werden 
geven van wie ik enkele fokmerries gekocht, alsmede de voor het AVS en NRPS 
ben en wat ik doe. goedgekeurde dekhengst Bora (v. Abdullah x Rose of Sharon). 

Deze hengst werd ook binnen een jaar naar het Z-gereden met Ik ben Cedes 
winstpunten bij de KNF. Na de overstap van jeugd naar Bakker, 41 jaar 
volwassenen, heb ik nog op verschillende niveaus KWPN-ers oud en woon 
gereden. Ik heb diverse stages gelopen in Nederland, België en de samen met Kim 
USA. Ik heb door het gebrek aan tijd vanwege mijn werk destijds en onze dochters 
de wedstrijdpaarden verkocht. Om dit gemis op te vullen ben ik Maud (8 jaar oud) 
mij gaan verdiepen in het jureren. Na het volgen van de cursus en Floor (6 jaar 
'Paarden Beoordelen' van het Productschap Vee en Vlees (o.a. oud). In mijn 
onder leiding van Dhr. R. den Hartog Sr.), heb ik het dagelijks leven 
toelatingsexamen van de ECAHO goed afgesloten en werd ik in werk ik als 
2009 B-jurylid. Inmiddels heb ik dit jaar mijn A-jurylid status accountmanager 
behaald. Het hoogtepunt tot nu toe was het mogen jureren van voor een bedrijf dat toeleverancier is van olie equipment voor 
de Nations Cup in Aken. Ik  jureer gemiddeld 7-10 keer per jaar oliemaatschappijen en oliehandelaren.
op Nationale en Internationale Shows.

Mijn eerste ervaring met paarden was toen ik 6 jaar oud was en 
Wat betreft het voorzitterschap, zal ik mijn uiterste best doen begon met rijden in een manege. Na enkele jaren werd er een 
om open, eerlijk en toegankelijk te zijn voor alle leden en altijd in D-pony gekocht door mijn ouders. Deze heb ik naar Z-dressuur 
het belang van de vereniging te denken en werken.en Z-springen gereden. In die tijd kreeg ik meerdere pony's te 

rijden waaronder  een New Forest dekhengst, die in 1 jaar naar 
het Z-springen werd gereden. De eerste pony was een nakomeling Met vriendelijke groet,
van de Arabische volbloed hengst Baccarat en daar werd de eerste Cedes Bakker

Na 3 jaar met veel plezier Show West op het Drafcentrum in Wij willen via deze weg alle sponsors, deelnemers en niet te 
Alkmaar te hebben  georganiseerd, stoppen wij met de vergeten vrijwilligers bedanken voor jullie bijdrage, deelname en 
organisatie. Toen 3 jaar geleden de organisatie van show West vele werk. 
werd stopgezet, vonden wij het heel erg jammer als deze show 
uit onze regio zou verdwijnen. Vandaar dat wij toen contact We hopen iedereen volgend jaar weer in Alkmaar te zien.
hebben gezocht met Stefan van den Hoogenband om deze show Gijs Sallevelt en Sonja Zonderhuis  
voort te zetten. Voor ons was er maar één locatie, 
daar waar show West in het verleden al eens was 
gehouden: het Drafcentrum midden in het 
centrum van Alkmaar. Na wat opstart problemen 
in het eerste jaar loopt de show inmiddels als een 
trein. We hebben er van genoten en blijven de sfeer 
van een show op het Drafcentrum fantastisch 
vinden. We hebben vele vrijwilligers die echt heel 
veel doen, zoals kransen maken, aankleding 
rondom de baan verzorgen, assisteren in de ring 
en de VIP,  waken bij de poort, stallen op- en 
afbouwen: helemaal top! Toch zien wij ervan af 
om verder te gaan met de organisatie. 
Wij stoppen dan wel, SHOW WEST 
BLIJFT BESTAAN. 

Foto’s: Jan Kan

Het programma met bijna 100 inschrijvingen in diverse rubrieken ging om 
09:00 uur 's ochtends van start met de merries van 1 jaar. Deze rubriek werd 
gewonnen door de door Forelock's Arabians uit Nieuwkoop gefokte vosmerrie 
Forelock's Yzabeau (v.Makisa Adaggio u.Yzy 'F') met 266,50 punten. 
Deze jaarlingmerrie toont zeer veel show-attitude maar kon helaas de stap niet goed 
genoeg tonen. Dit zorgde voor een groot verschil in de punten voor de beweging. 
Zij zal zich vast nog wel bewijzen in de toekomst in de showring. 
Bij de merries van 2 jaar won wederom een fok-
product van Forelock's Arabians de bruine Forelock's 
Yuliette (v.Psytadel u.Yakima) met 258,5 punten in 
eigendom van Janine Visser uit Haarlem. Een typisch 
Psytadel product uit de bewezen combinatie met de 

inmiddels 22 jarige koningin uit de stallen van de familie Kuijf. 
Bij de 3 jarige merries werd de schimmel A Lady of Kossack 
(v.WH Justice u.Abakana Kossack) met 269 punten de 
winnares en mocht zij aansluitend haar ster predikaat in 
ontvangst nemen aan de hand van 16-jarige voorbrengster 
Tara den Hartog, dochter van fokker en eigenaar R. den Hartog van The Kossack Stud uit 
de Beemster. Deze WH Justice dochter had eerder dit jaar haar eerste premie opgestreken 

tijdens de premiekeuring in 
Bunschoten. Een zeer geslaagd 
fokproduct uit topfokmerrie 
Abakana van de Kossack Stud met 
veel Arabisch type. 
Later op de dag kwamen de junior 
merries die in hun rubriek als 1e en 
2e geplaatst waren terug in het 
kampioenschap. A Lady of Kossack 
won de Gold Medal, Silver was voor 
Forelock's Yzabeau en Bronze voor 
Forelock's Yuliette.

Bij de ruinen werd met 268,5 
punten Gold Medal Winner Erogant 
(v.WH Justice u.Raville 'P') gefokt 
door J.C. van Duyvenbode uit 
Zwinderen en in eigendom van 
dochter Monica uit Noord Beemster 
die onlangs nog deelnamen aan het 

De organisatie van de National Championship Show 2013 
op 15 september lag ook dit jaar in handen van Hans en 
Liedy Groeneveld en hun enthousiaste team die manege 
"de Hooge Weg" in Raalte weer prachtig hadden aangekleed.

AVS Magazine

BEDANKT ALLEMAAL!
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eigendom van Talitha Bakker van Arabian Stud Europe uit Winterswijk. Bronze was voor A.F. Vijoy.
Bij de amateur junior hengsten werd de 1-jarige Just of Glory 'V' (v.WH Justice u.Bess-Gloria) met 175,5 punten als eerste geplaatst. 
Hij is gefokten in eigendom van Fam. Vermeulen uit Linschoten en mocht later op de dag de prijs voor Beste Amateurkampioen 2013 

in ontvangst nemen. 
2e werd E.A. Pashshal (v.AV Montoya u.E.A. Pashshida) 
met 171,5 punten, een jaarling die is gefokt door
 comb. Arends/Bartels uit 
Eelderwolde. 
3e werd de 3-jarige Fjoeri 
(v.Nasar u.Angelina) met 
166,5 punten. Hij is gefokt 
en in eigendom van 
Marieke Burgering uit 
Hilversum.

Ook voor de liefhebbers van Arabieren onder het zadel 
was er tijdens de show genoeg te zien. Er waren goed 
gevulde rubrieken voor zowel western ruiters als 
klassieke ruiters. 
Bij de western ruiters behaalde amazone/eigenaresse 
Krista Sterrenburg uit Krimpen a/d IJssel 
met haar voshengst Scorpio (v.Nabob u.Naninja) 
gefokt door Hippisch Centrum Alkmaar, de 1e prijs 
met 81 punten. Later op de dag mochten zij ook 
hun prestatie predikaat voor het Western Reining én 
Allround in ontvangst nemen. 

Bij de Engelse ruiters won bij de merries Shannon van 
den Hoogenband uit Hippolytushoef met Gipsy H
(v.Chantal's Alcazar u.Anjelka) gefokt door G. Kok uit 
Maartensbrug met 75,5 punten. Shannon en Gipsy H. 
hebben al eerder prestatie predikaten in ontvangst 
mogen nemen voor zowel dressuur als springen. 

De zadelrubriek hengsten werd 
unaniem gewonnen door Karin de 
Graaf uit Bunschoten-Spakenburg 
en haar 4 jaar jonge atleet Strike of 
Gold (v.MCA Magnum Gold 
u.Psytaniums Mist) met maar 
liefst 85,5 punten. 
Bij de ruinen wonnen amazone 
Sara van der Ben en haar bruine 
Cadanz Charif (v.Gilly J u.Bess-
Chandirah) met 75 punten. 
In het kampioenschap tussen 
de beste Engels gereden merrie, 
hengst en ruin kregen Karin en 
Strike of Gold, gefokt door 
Ch. Vantorre uit België, 
het erelint omgehangen.

EK Westernriding in Denemarken. Deze robuuste ruin heeft nog steeds 
veel show-allure en heeft een goed type en een imposant front. Silver ging 
naar A.F. Apache (v.Aparan u.A.F. Baya) met 264 punten. Hij is gefokt 
door Abigail Ligthert uit Rijssen en in eigendom van Jessica Oxfoort uit 
Opmeer. Bronze ging naar Cadanz Charif (v.Gilly J u.Bess-Chandirah)met 
254 punten, die later op de dag terug kwam onder het zadel. Hij is gefokt 
door M. Strijbos-Puts uit Linne en in eigendom van J. van der Ben uit 
Heerlen. 

Dit jaar werden er tijdens de Nationale voor de eerste keer 
amateurrubrieken uitgeschreven waarbij 
2 (i.p.v. 3) juryleden zich uitlieten over 
de kwaliteit van de niet-professioneel 
getrainde en voorgebrachte paarden. 
Enige in zijn rubriek en winnaar bij de 
ruinen werd Lightning Rose QA 

(v.Aurilla Gold u.Naomi Rose) met 158,5 punten. Deze 
ruin, gefokt door Quest Arabians uit Wezuperbrug, wordt 
door zijn eigenaresse Djilan Boelen uitgebracht in de hoogste 
klasse (120-160 km) van de endurancesport, waarvoor zij 
deze dag ook hun prestatie predikaat in ontvangst mochten 
nemen. 

Hierna ging de show verder met de profs en kwamen de 
1 jarige hengsten in de ring. De chique voshengst PrimeVal 
Kossack (v.Stival u.Pribaltika) kwam zag en overwon met 
271,5 punten. Deze belofte voor de toekomst is gefokt en in 
eigendom van The Kossack Stud en heeft al behoorlijk wat 
showervaring, zowel in binnen- als buitenland. Een zeer 
showy type, met een imposante hals, bovengemiddelde 
bewegingen en mooi en fijn hoofd. 
Bij de hengsten van 2 jaar won de door Arabian Fantasie 
uit Rijssen gefokte voshengst A.F. Vijoy (v.A.F. Umoyo 
u.A.F. Vinjora) met 260 punten. Hij is in eigendom van 
Tamara van Wijk uit Heemskerk. 
Bij de 3 jarige hengsten behaalde de enige deelnemer uit deze 
klasse de schimmel Fadyn 'W' (v.Miad al Shaqab u.Felesta 
W) 251 punten. Hij is gefokt door A. Blaak-Knoop uit 
Erm en in eigendom van F. Leylayan uit Rotterdam. 

In het kampioenschap ging als bijna 
vanzelfsprekend PrimeVal Kossack er met 
de Gold medal vandoor. De als 2e geplaatste 
jaarling hengst ASE Faraaj (v.RFI Farid 

u.ASE Bisiriya Hlayyil) met 
eerder behaalde 266 punten, 

kreeg de Silver Medal. 
Hij is gefokt en in 
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eigendom van Talitha Bakker van Arabian Stud Europe uit Winterswijk. Bronze was voor A.F. Vijoy.
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Tussen de rijrubrieken door mochten de veulens hun opwacht maken. Bij de hengsten werd 
als 1e geplaatst en daarmee Gold Medal Winner Forelock's Shaheen (v.Magic Magnifique 
u.Yody 'F') met 271,5 punten. Hij is gefokt en in eigendom van Forelock's Arabians en 
een zeer interessant fokproduct. De familie Kuijf is met het gebruik van een hengst als 
Magic Magnifique een boeiende nieuwe richting ingeslagen en het resultaat mag er zijn. 
Silver won Best of Kossack (v.Adabayor Kossack u.Beatrix) gefokt en in eigendom van 
The Kossack Stud met 265 punten en Bronze medal winner werd Forelock's Lacoste 
(v.Psytadel u.LA-Belle) met 263 punten. 

Bij de merrieveulens won 
Forelock's Veronique (v.Psytadel 
u.Vekaisa 'F') met 268,5 punten 
waarmee zij Gold Medal 
Winner werd. Silver voor 
Tara de Monpelou (v.Kunar 'T' 
u.Nijala RC) gefokt en in 
eigendom van Gabriela 
Krejcikova uit Duitsland met 
267 punten. Bronze ging naar 
het zwarte veulen Mashique 
PKA (v.Magic Magnifique 

u.Mashah 'T') gefokt en in eigendom 
van Petra Mulder uit Schoonoord 
met 266,5 punten. 
Het beste hengstveulen en beste 
merrieveulen mochten terug 
de ring in om te strijden om de 
H. Wehkamp Trofee voor het beste 
veulen van 2013. Deze prijs ging 
naar Forelock's Veronique.

Rond het middaguur verzorgden een 
aantal westernruiters een boeiende 
demonstratie waarbij de aanleg van 
de Arabier als westernpaard meer dan 
eens werd bewezen. 

     

Daarna kwamen er 5 paarden de ring in om hun prestatie predikaat in ontvangst te nemen voor diverse takken van sport. 
Naast de eerder genoemde Lightning Rose QA en Scorpio waren er de volgende paarden: vosruin Fabanco (v.Dinar u.Passionata) 
gefokt door C. Veldt uit Castricum en in eigendom van Paulette Zorn uit Koekange kwam zijn Western Allround predikaat ophalen. 

Vosmerrie C.R. Soraya (v.Menesco u.Marina) 
gefokt door C. Roks uit Rijkevorsel kwam 
met eigenaresse en amazone Renee Palland 
uit Haaren voor haar dressuur predikaat. 
Voormalig dekhengst Vestival (nu ruin) en 
zijn amazone/eigenaresse Marijke Slok Soede 
uit Heerde kwamen hun dressuur predikaat 
ophalen. 
Tot hun grote verrassing mochten zij 
nog even in de ring blijven om ook de 
WAHO Trophy in ontvangst te nemen

 voor Vestival's prestaties op show, in de 
fokkerij én de sport. Deze prestigieuze prijs 
wordt eenmaal per jaar uitgereikt aaneen 
bijzondere, in Nederland gefokte Arabische 
Volbloed. Vestival is gefokt door Brouwer 
Arabians uit Hichtum. 

Voor de fokpredikaten 
ontving Pribaltika (v.Balaton 
u.Pantomima) gefokt in 
Tersk Rusland en in 
eigendom van The Kossack 
Stud haar Elite status. 
Merrie Bess-Chandirah 
(v.Kulak u.Libanon Abaone) 
van fokker Bessewacht 
Arabians en in eigendom
 van M. Strijbos-Puts 
uit Linne ontving haar 
Keur predikaat.

Bij de merries 4 t/m 7 jaar 
won Beatrix (v.Aja 
Shakakhan u.Borodina) met 
269 punten. Deze merrie, 
tevens moeder van het als 
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2e geplaatste hengstveulen, is gefokt door de Tersk Stud en in 
eigendom van The Kossack Stud. 
Bij de merries 8 jaar en ouder won Raville 'P' (v.Durango 
u.Rigona) met tevens 269 punten. Deze merrie is in eigendom 
van de familie van Duyvenbode uit Zwinderen. 

Later kwamen de senior merries terug voor het 
kampioenschap, waarbij de Gold medal naar Beatrix ging, 
Silver naar Raville 'P' en Bronze naar Yody 'F' die in haar 
rubriek merries 4 t/m 7 jaar met 263 punten eerder de 
2e plaats bereikte. 

Bij de amateurmerries 
behaalde de 17 jarige 
schimmelmerrie Musica 
(v.Nimroz u.Angelina) gefokt 
in Italië en in eigendom van 
Paula Böhmer uit Aalten de 
eerste prijs met 175 punten. 

Er waren 4 inschrijvingen 
voor de Liberty, de rubriek 
waarbij de paarden ook 
los getoond worden. Dekhengst Kas Valdes (v.Psytadel u.Vypiska) gefokt door A. Kuijf uit 
Kamerik won de eerste prijs voor zijn trotse eigenaresse Daniëlle Biesenbeek uit Uitgeest.

Het publiek bleef op de tribune 
tot aan het eind van de middag 
wachten tot de hengsten aan de 
beurt waren. Bij de 4/5 jarige 
hengsten moest rubriekswinnaar 
Z.A. Imago (v.EL Ninjo 
u.Z.A. Carifah), gefokt en in 
eigendom van S. Zonneveld uit 
Schiedam, met 268,5 punten 
het in het kampioenschap 
opnemen tegen de winnaar van 
de hengsten van 6 jaar en ouder. 
De koning van de piste was de 
machtige internationale 
showwinnaar Kunar T (v.Nadir 
u.Kupona) gefokt door wijlen 
Luut Schutrups en in eigendom 
van combinatie The Kossack 
Stud/Jan  Kan. 
Deze grote en imposante hengst, 
die de hoogste punten van de dag 
behaalde met 276,5, mocht naast 
zijn Gold Medal later op de dag ook nog de prijs voor Best Bewegend Paard 2013 mee naar huis nemen en als klap op de vuurpijl werd 
hij ook nog eens benoemd tot best gefokt Nederlands Paard van 2013. De trotse mede-eigenaar Rob den Hartog van de Kossack Stud 
vroeg de omroepster om de microfoon en droeg de prijs op aan de onlangs overleden fokker Luut Schutrups. 
Silver ging naar Z.A. Imago en Bronze naar de indrukwekkende beweger A.F. Barahbay (v.Kubay Khan u.Kubarah) 
die met 271 punten bij de hengsten van 6 jaar en ouder als 2e was geplaatst. 

De twee amateurhengsten ontliepen 
elkaar qua punten weinig, maar de eerder 
in dit artikel genoemde hengst Scorpio 
won met 175,5 punten. 

Vice-voorzitter Stefan van den 
Hoogenband bedankte, in de ring 
namens het bestuur van het AVS, 
de aanwezige officials; de juryleden 
Toto Modderman, Claudia Darius, 
Edwin Tergau en Cedes Bakker, 
alsmede de zadelrubriek juryleden 
Tanja Rueck (klassiek) en Anneke de Jong 
(western), ringmeester Dennis van der 
Heijden en het DC team bestaande 
uit Vivian Reisel, Johan de Mooij 
en Beatrice Scheltema voor hun 
werkzaamheden en niet te vergeten 
alle deelnemers, het publiek en uiteraard 
alle vrijwilligers en de organisatoren 
die deze dag tot een onvergetelijk 
evenement hebben gemaakt. 

Graag tot volgend jaar!
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A.F. Barahbay
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Het renseizoen loopt ten einde en de Nederlandse eigenaren, fokkers en 
trainers kunnen op een geslaagd seizoen terugkijken. 

SEIZOEN 2013 - 
VOOR EIGENAREN, 
TRAINERS EN FOKKERS

KLINKENDE RESULTATEN 
NEDERLANDSE 

de Franse kampioen 2012, Mkeefa versloeg, en in september 
werd ze nipt tweede in Doncaster in de Groep I Qatar Racing Dezelfde dag won hij met Poulain Kossack ook de Qatar Cup 
and Equestrian Club Harwood International Stakes. Dit waren en met Poulain won hij eveneens de Sheikh Zayed Bin Sultan 
koersen in de 'Champions League' tegen de beste paarden Al Nahyan Cup in Berlijn. Met zijn meest recente aanwinst, 
van Europa. Speed Kossack, won hij vroeg in het seizoen de Qatar NEAR 

Al Ouakrah Cup in Düsseldorf.
Karin van de Bos traint vrijwel alleen haar eigen paarden, 
hoewel ze een proflicentie heeft. Met haar paarden reist ze Mevrouw de Ruiter-Floor kan trots zijn op haar fokproducten, 
door heel Europa, op jacht naar roem en overwinningen, met als belangrijkste overwinning Emirates NBD International 
en dat lukt haar aardig. Eind oktober werd ze in het hol Stakes in Newbury, met haar vierjarige Burnet en de 
van de leeuw, Toulouse, met Alibaba del Sol 2e in de The Wathba Stud Farm Cup Premier Handicap Stakes eveneens
prestigieuze French Breeders' Classic. Kort daarvoor won ze in in Newbury met haar merrie Munya Farah.
Baden-Baden de Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Cup 
(Group 2 PA) met Athlete del Sol. Shrek OA van mevrouw Kolk blijkt ook een constant 
Op Longchamp behaalde ze met haar vierjarige merrie Samima presterend paard te zijn. Getraind door Daniel Klomp kwam 
zeker haar meest spraakmakende overwinning van dit jaar in hij in zeven rennen aan de start, waarvan hij er drie op zijn 
de Qatar Arabian Trophy Mares for 4YO Fillies (Groep 1). naam schreef. Belangrijkste overwinning was zonder twijfel 
Koelbloedig gereden door onze Nederlandse topjockey de Royal Cavalry of Oman Tulip Cup op Duindigt.
Adrie de Vries, won ze deze met 150.000 euro gedoteerde koers 
tegen de absolute top van Frankrijk en het Midden-Oosten.

Gerard Zoetelief, die al vele jaren steeds weer goed voor de 
dag komt, reist graag in Zweden en vrijwel altijd met goede 

Ook Huub Otermans is een 'vaste waarde in het Nederlandse resultaten. Met Gazel T wist hij de Wathba Stud Farm Cup 
team'. Met zijn Kossack-paarden zat hij dit jaar geregeld in (Group 3) op zijn naam te schrijven en met Mirabella del Sol 
het geld. won hij in Berlijn de H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak 
Hij won onder andere met Phraseur Kossack de Qatar NEAR Ladies World Championship IFAHR en de Qatar NEAR 
Challenge Cup in Düsseldorf en de H.H. Sheikha Fatima Bin Djendel Prize op Duindigt.
Mubarak Ladies World Championship IFAHR op Duindigt. 
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Alibaba del Sol won op 14 oktober in de stromende regen in het 
Belgische Ghlin de Wathba Stud Farm Cup. 14 dagen later werd 
hij in een enorm sterk veld 2e in de French Arabian Breeders' 
Challenge Classic onder franse topjockey Charles Nora. 
'Babba', zoals Karin van de Bos hem op stal noemt, nam voor de 
1e bocht de kop en hield de kop totdat het veld de laatste bocht 
uitkwam. Hij zakte terug tot de 3e plaats, maar vocht zich terug 
tot een tweede plek. De winnaar van deze koers, Fahr, werd 
overigens in het weekend van de Qatar World Cup 3e achter 
Samima, de andere topper van Karin.

De QATAR Cup Listed race was met de status van 'Listed' en een 
prijzengeld van 30.000 euro goed voor een mooi internationaal 
veld van deelnemers op 9 juni.  De QATAR Cup werd 
aangeboden door de Qatar Racing and Equestrian Club.
Damis (Amer ex Kachia), geboren in Groot-Brittannië, in 
eigendom van de Zakhir Stud in Qatar, kampioen in Qatar in 
2010 en goed voor een totale verdienste van bijna 3.5 ton, gaf 
acte de présence. SR Dorwan (Marwan (FR) ex Dorwana 
Kossack (HOL) (Dorwan du Cayrou (FR)), gefokt en getraind 
door zijn Deense eigenares mevrouw Koustrup, Zweedse Derby 
winnaar en Scandinavisch kampioen 2010, was eveneens 
afgereisd naar Duindigt. Uit Duitsland Amaretto (Amer x Win 
Taouy), en daarnaast uiteraard de beste Nederlandse paarden, 
waren door hun respectievelijke eigenaren ingeschreven voor 
deze koers voor 4-jaar en oudere paarden over 1900 meter.
Het was uiteindelijk 'onze eigen' Huub Otermans die met de 
beresterke Poulain Kossack (Nougatin (FR) ex Pengalia Kossack), 
gereden door Raymond Chang, de overwinning opeiste.
Poulain Kossack kwam dit jaar 8 keer aan de start, was 5 x bij de 
eerste drie en verdiende voor zijn trotse eigenaar bijna een halve 
ton. Proficiat!

Poulain Kossack 

Op 9 juni vond er een schitterende koersdag plaats op 
Duindigt met fantastisch prijzengeld dankzij verschillende 
genereuze sponsoren. Een daarvan was de Royal Cavalry of 
Oman, die een koers over 2150 meter ondersteunde voor 
paarden van 5 jaar en ouder. Prijzengeld 20.000 euro, 
waarvan de helft voor de winnaar. Daarnaast natuurlijk 
prachtige ereprijzen voor de eigenares mevrouw Kolk, 
trainer Daniel Klomp en jockey Ted van den Troost.  
Van links naar rechts: De heer De Ruiter, voorzitter DARC, 
mevrouw Kolk, eigenares winnende paard, Brigadier 
General Abdulrazak Al Shahwarzi, hoofd van de Royal 
Cavalry of Oman, Daniel Klomp, trainer, en jockey 
Ted van den Troost.Winnende paard in deze koers is 
een van de fokproducten van mevrouw Kolk, Shrek O.A.

H
Door: Hanneke Rosman-Brand Bovendien wist de heer De Ruiter, voorzitter van de DARC, 

op 9 juni een zeer aantrekkelijke rendag te organiseren met Foto’s: Wim Huybers, Noelle Derré/Karin van der Bos
uiteenlopende sponsoren, zoals de Royal Cavalry of Oman 
Tulip Cup. Het totale prijzengeld was die dag maar liefst Het visionaire initiatief van Sheikh Zayed Bin Sultan Al 80.000 euro verdeeld over vier mooie velden.Nahyan begint in heel Europa zijn vruchten af te werpen. Deze gulhartige ondersteuning vanuit het Midden-Oosten is Middels de Wathba Stud koersen krijgen onervaren paarden gebaseerd op een langetermijnvisie en het is daarom zeer een kans om ervaring op te doen en de condities van aantrekkelijk om nu een Arabier uit bewezen renlijnen aan te deze rennen zijn telkens zodanig dat de echte cracks niet schaffen en in training te zetten bij een van de Nederlandse kunnen inschrijven voor deze koersen. Daarnaast zijn er de trainers, die het internationaal zo goed doen. Of er natuurlijk Groepsrennen, De Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Listed zelf mee aan de slag te gaan.rennen en is er de H.H. Sheikha Fatima Bin Mubarak Ladies 

World Championship IFAHR serie. Vele mogelijkheden om 
Om alle goede resultaten op te noemen, zou teveel plaats paarden te starten, zowel de betere als de minder ervaren 
vergen in het magazine, dus ik beperk me tot de meest paarden. Ook vanuit Qatar wordt de sport in Noord-Europa 
aansprekende resultaten. Diana Dorenberg en Karin van de Bos ruimhartig ondersteund via de QATAR NEAR-rennen, 
hebben allebei buitengewoon goede prestaties neergezet. die met telkens 5.000 euro prijzengeld beslist aantrekkelijk 

genoemd kunnen worden.
Diana kwam met haar paarden 42 keer aan de start, waarbij 
ze 32 keer 'in het geld liepen' en in totaal bijna 214.000 euro 
voor hun eigenaren verdienden. Met Djet Taouy won ze 
achtereenvolgens in juli de The President of the UAE Cup 
(UK Arabian Derby) (Group 1 PA) in het mekka van de 
rensport, Newmarket, in augustus won ze de Shadwell Dubai 
International Stakes (Group 1 PA), waarbij ze onder andere ze 
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verdeeld over vijf dagen plaats. De conferentie, twee rennen 
en het Galadiner. Het wordt de grootste bijeenkomst ooit 
voor organisaties die zich bezighouden met de rensport voor 
Arabieren'. Eind mei, de mooiste tijd van het jaar, interessante 
seminars en fantastische sport. Alle redenen dus om die week 
vast te noteren in uw agenda!

Laatste nieuws
De ondersteuning vanuit Qatar wordt verder uitgebreid naar 

Mevrouw Kok-Cornet tot slot heeft met haar Valentin een de fokkers toe. Vanaf het seizoen 2014 zal de fokker van het 
nieuw ijzer in het vuur, hij won in september op Duindigt de winnende paard van een QATAR NEAR ren een fokpremie 
Qatar NEAR Madjela Cup, in augustus de Qatar NEAR Amer van €500 euro ontvangen, mits het paard gefokt is in een van 
Prize, een sterk paard, zeker een belofte voor het volgende de 'NEAR'-landen. Dat wil zeggen, Nederland, Belgie, 
seizoen. Duitsland en de Scandinavische landen. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met de chairman van de DARC De paarden gaan eerdaags op rust en de eigenaren en trainers 
de heer Wieger de Ruiter via: www.ifahr.netkunnen tevreden achterover leunen, terugblikkend op de goede 

resultaten van dit seizoen en vooruitkijkend naar 2014. 

Seizoen 2014
2014 is het jaar waarin de Darley Awards 'go Hollywood' 
op 4 en 5 april en waarin het 5e Global Arabian World 
Congres gepland staat in Groot-Brittannië. Dit internationale 
congres, dat een steeds belangrijkere plaats krijgt in de racing 
community, begint op 28 mei. Het omvat 3 dagen vol seminars 
in het St James Theatre in Londen, gevolgd door een rendag op 
zaterdag 31 mei in Newbury. Tijdens de rendag zal er een koers 
uit de H.H. Fatima Bint Mubarak Ladies World Championship 
(IFAHR) serie op het programma staan, gedoteerd met 
30.000 pond en er wordt tevens voor de eerste keer een ren 
uit de H.H. Zayed Bin Sultan Al Nahyan Cup verreden.
Er worden ruim 400 gasten vanuit de hele wereld verwacht, 
die zullen logeren in The Royal Garden Hotel in Kensington. 
Lara Sawaya, directeur van het Sheikh Mansoor Festival zei: 
'Dit is een heel bijzonder jaar voor ons omdat we de vijfde 
editie van de World Arabian Horse Racing Conference houden. 
Om deze vijfde verjaardag te vieren, vinden er vijf evenementen 

Op een zeer natte baan van Baden-Baden behaalde 
Athlete del Sol de overwinning, voor de favoriet Amaretto. 
Poulain Kossack presteerde eveneens uitstekend en werd 
derde.

Senna O.A. (Marwan x Saffiah (Vatican)) kwam dit jaar 11 keer aan de start en stond 10 keer op het erepodium! De nu 5-jarige 
ruin won op 28 april, dus al vroeg in het seizoen, de eerste koers uit de reeks QATAR NEAR-koersen, behield het hele seizoen 
vorm en sloot het seizoen af met nog eens twee overwinningen, op 3 november met de Wathba Cup en op 24 november met 
de laatste QATAR NEAR-koers. Hartelijk gelukwensen voor eigenares en fokker mevrouw Kolk en trainer Daniel Klomp!

De H.H. Sheikha Fatima Bin Mubarak Ladies World 
Championship IFAHR is een reeks van koersen waaraan 
uitsluitend vrouwelijke jockeys mogen deelnemen. 
Er worden in totaal 12 koersen wereldwijd verreden, van 
Polen tot Amerika, van België tot Australië, van Zweden tot 
Oman. De winnende jockey van de respectievelijke koers 
wordt uitgenodigd voor de finale in Abu Dhabi in november. 
Deze finale werd in 2013 overigens gewonnen door de 
Omaanse jockey Salima Al Taleei.

Op 23 juni was Duindigt gastheer voor dit wonderschone 
schouwspel van goed gespierde paarden en tengere dames. 
Lara Sawaya, director van het Sheikh Mansoor bin Zayed al 
Nahyan Global Racing Festival, was uiteraard aanwezig om 
namens Sheika Fatima Bin Mubarak, de moeder van Sheikh 
Mansoor, de ereprijzen te overhandigen.
Phraseur Kossack (Prince d'Orient ex Pengalia Kossack 
(Bengali d'Albret)) was het paard, Huub Otermans de 
eigenaar/trainer, en miss M. Kucharikova, uit Rusland, 
de jockey die het pleit zouden beslissen in deze mooie koers 
over 1800 meter. 
Ook Phraseur had een goed jaar en heeft de haver verdiend. 
In 9 koersen was hij drie keer de winnaar en vier keer 
geplaatst. Daarmee verdiende hij 35.000 euro. Gefeliciteerd!

Samima onder Nederlandse kampioensjockey Adrie de Vries 
op weg naar haar schitterende overwinning in de Qatar 
Arabian Trophy Mares for 4YO Fillies (Group 1 PA)
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In 9 koersen was hij drie keer de winnaar en vier keer 
geplaatst. Daarmee verdiende hij 35.000 euro. Gefeliciteerd!

Samima onder Nederlandse kampioensjockey Adrie de Vries 
op weg naar haar schitterende overwinning in de Qatar 
Arabian Trophy Mares for 4YO Fillies (Group 1 PA)
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dat werd bijgewoond door vertegenwoordigers uit Australië, Opleving
Denemarken, West-Duitsland, Hongarije, Israël, Nederland, De WAHO heeft altijd het Midden-Oosten erkend als het 
Polen, Portugal, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Egypte, thuisland van het Arabische paard en heeft desert-bred Arabieren 
Engeland en Amerika. geaccepteerd zonder de westerse stamboomeisen die teruggaan 
Het belangrijkste resultaat van deze bijeenkomst was de op minimaal 5-generaties. Sinds de conferentie van 1998 in 
oprichting en naamgeving van de World Arabian Horse Bahrein, dienden Arabische Volbloedpaarden ingeschreven te 
Organization en de benoeming van een internationale stuur- staan bij een door de WAHO erkend stamboek of register voor 
groep die de statuten, doelstellingen en doelen van de organisatie raszuivere Arabische Volbloedpaarden en mochten zij niet 
opstelden. In twee jaar tijd schreef dit comité de WAHO worden afgewezen op basis van hun stamboom. Op de WAHO 
statuten. De WAHO werd opgericht als een non-profit conferentie van 2004 in Polen werd besloten dat inschrijving 
organisatie afhankelijk van inkomsten afkomstig van werd gesloten voor paarden die niet afstammen van voorouders 
abonnementen en heffingen van leden en af en toe een die bij een WAHO erkend stamboek of register niet zijn te 
gulle donatie. traceren. Op de conferentie van 2007 in Damascus, Syrië 
De eerste WAHO conferentie vond plaats in 1972 in Sevilla, stemden de afgevaardigden voor het verplicht te stellen van de 
Spanje, vertegenwoordigd door 22 landen. Naast de leden van WAHO regels voor registratie. De oprichting van de WAHO 
het eerste uur hadden ook Canada, Frankrijk, Duitsland zorgde voor een heropleving van de internationale belangstelling 
(o.a. Marbach), Hongarije, Jordanië, Nieuw-Zeeland, voor het ras. Landen zonder of met onacceptabele registers 
Zweden en de Sovjet-Unie zich aangesloten. vroegen om hulp bij het vaststellen van nieuwe registers. 
Een van de discussiepunten was de behoefte aan een voor alle De WAHO heeft nooit onderscheid gemaakt tussen de registers, 
lidstaten aanvaardbare definitie van het Arabische Volbloed of ze nu groot of klein, rijk of arm, oud of nieuw waren. Het is 
paard. Twee jaar lang worstelden de knapste koppen in de een fundamenteel uitgangspunt van de organisatie om elke te 
Arabische paardenwereld van die tijd met deze belangrijke vraag, erkennen autoriteit te behandelen met evenveel respect. 
die door de jaren nooit een internationaal aanvaardbaar Als gevolg hiervan sloten bij elke conferentie meer en meer 
antwoord kende. landen zich aan. 
Op de WAHO conferentie in Malmö, Zweden in 1974 De WAHO kan met trots zeggen dat meer dan 64 leden 
werd deze, nog altijd van kracht zijnde, definitie unaniem (plus 16 landen voor registratie door naburige registers) 
aangenomen: "A Purebred Arabian Horse is one which appears inmiddels toegetreden zijn, waaronder ook de oorspronkelijke 
in any Purebred Arabian Horse stud book or register listed by WAHO thuislanden, wat heeft geresulteerd in een enorme opleving van 
as acceptable." * belangstelling voor hun traditionele ras! 
* Een Arabisch Volbloedpaard is een paard wat geregistreerd staat 
in een WAHO erkend stamboek Voor meer informatie: www.waho.org

WAT IS NOU EIGENLIJK DE WAHO?
het gebied van ondersteuning van de endurance sport, waarin de Vereniging
Arabische Volbloed met "hoofd en schoft" boven andere rassen De leden zijn erkende, gesloten Arabische Volbloedpaarden 
uitsteekt. stamboeken waarvan alle geregistreerde paarden erkend zijn. 

Gesloten, omdat er geen nieuwe paarden aan mogen worden 
toegevoegd waarvan de ouderdieren onbekend zijn bij enig WAHO Trophy
WAHO stamboek. Zijn de ouderdieren erkend, dat geldt de Jaarlijks wordt door ieder WAHO stamboek de WAHO trophy 
bekende kreet: "Arabier op Arabier is papier". De WAHO is uitgereikt. Voor deze prestigieuze bronzen plak kunnen in leven 
een vereniging en erkent de Algemene Ledenvergadering zijnde Arabische Volbloedpaarden worden voordragen die 
(=ALV) als het hoogste orgaan. Het AVS is als stamboek één gefokt, nog steeds aanwezig en ingeschreven zijn bij het 
van de geregistreerde leden van de WAHO. Ieder lid mag eens respectievelijke WAHO goedgekeurde stamboek. Verder moet, 
in de twee jaar 2 stemmen laten gelden op de ALV van de naar het oordeel van de WAHO Trophy commissie, het paard 
WAHO conferentie. De WAHO wordt bestuurd door de een uitstekende ambassadeur zijn voor het ras op het gebied van 
Executive Committee bestaande uit wereldwijd vooraanstaande sport, show en/of fokkerij. 
en gerespecteerde fokkers van Arabische Volbloedpaarden en 
verschillende adviseurs met specifieke bestuurlijke expertise. 

Basisdoelstellingen 
- Het preserveren en verbeteren van de zuiverheid van het ras
- Het bevorderen van de fokkerij 
- Het faciliteren van kennisverspreiding 
- Handhaven van goede verzorging en behandeling
- Adviseren en coördineren van het beleid en de activiteiten 

van de leden
- Bevorderen van wereldwijde samenwerking om te streven 

naar uniformiteit in terminologie, definities en procedures 
m.b.t. het ras

- Adviserende (inter)nationale rol met overige instanties over 
zaken die betrekking hebben op het ras

Een aantal van die doelstellingen worden vastgelegd in het 
Geschiedenisreglement voor registratie. De regels hiervoor worden 

voorgedragen op de secretarissen vergadering (op dit moment De Britse Arabian Horse Society was gastheer van het allereerste 
voorgezeten door oud AVS secretaris Kees Mol), die voorafgaand congres in 1967, waar 9 landen bij aanwezig waren. Zij kwamen 
aan de ALV wordt gehouden tijdens iedere WAHO conferentie. overeen dat er een wereldorganisatie moest worden opgericht om 
Deze adviezen worden dan de volgende dag aangeboden aan de te helpen bij de bescherming en ordelijke ontwikkeling van het 
ALV ter goedkeuring. Andere activiteiten worden ontplooid op ras. In 1970 hield de Arabian Horse Society een tweede congres 

De WAHO is de World Arabian 
Horse Organization die zetelt in 
Engeland en 43 jaar geleden is 
opgericht om één norm neer te 
zetten voor de basisregistratie 
van Arabische Volbloedpaarden 
in de hele wereld. De WAHO 
overkoepelt en coördineert alle 
Arabische Volbloedpaarden 
stamboeken en zorgt voor 
vaststelling en handhaving van 
de normen voor al haar 
geregistreerde leden op het 
gebied van (inter)nationale 
regelgeving, de wijze van 
registratie, import, export en 
uitgifte van stamboekregisters. 

WAHO Trophy winnaar 2013: Vestival

E.S. RAJESH ZZ-LICHT!

RESULTATEN 
BELGISCHE 
KAMPIOEN
SCHAPPEN

DDe 11 jarige ruin E.S. Rajesh (v. Sivmen B x Raquin v. Amal) en 
zijn eigenaresse Sophie Baggerman hebben onlangs hun debuut 
gemaakt in de dressuurklasse ZZ-licht waarbij zij de 1e en 2e prijs 
behaalden met 62,9% en 64,9%. Van harte gefeliciteerd Sophie 
en Rajesh met deze unieke prestatie!

AAmazones Annelieke Stoop en Kelsey 
den Exter hebben afgelopen seizoen 
deelgenomen aan de Belgische 
dressuur Kampioenschappen van de 
DAP. Hierbij wist Annelieke met haar 
merrie Ysabella F (v. Almonito x 
Yosraya) het kampioenschap voor de A7/A6 (vergelijkbaar met 
Nederlandse klasse L/M) dressuur binnen te slepen. Kelsey en 
haar merrie Aviv-Shakira *D (v. Bas Safari x Ja-Venice) wonnen in 
de hoogste klasse M4/M6 (gelijk aan Z2). Van harte gefeliciteerd 
met deze internationale dressuurprestatie! 
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te gebogen met een bemerking op de insteek van het pijpbeen in 
het rechter spronggewricht. Aan de hand was de stap weinig 
krachtig en elastisch en hij biljardeerde rechtsachter. Ook de draf HK KRYSTALL, voshengst, geboren 20 april 2008
aan de hand was niet krachtig en elastisch en zelfs niet geheel 

v. LD Pistal u.Lisa Mine v. RD Ariel u. FA Mona Lisa
vierkant. De bewegingen in vrijheid waren veel beter en de galop 

Fokker: H. Kale Jr,  USAwas ruim en elastisch.
Eigenaar: Howard en/of Joanna Kale, USA 3e Premie 

Deze in de 
Verenigde Staten 

PINCO ARAB,schimmelhengst, geboren 18-08-2009 geboren voshengst 
v. QR Marc u. Palanga v. Ekstern u. Panika toont een ruim 
Fokker: NV Zoutekreken-Gheysens P., België voldoende 
Eigenaar: Bembom Arabians te Emmen, NL Arabisch type, 

Pinco Arab heeft maar laat helaas 
een goed Arabisch matige 
type maar is wat bewegingen zien. 
fijn. Het hoofd is De hengst heeft 
edel en droog, een zeer sprekend droog hoofd met uitgesproken dish en een 
mooi breed tussen mooie geprononceerde kaakvorm. Het oog is levendig en 
de wat kleine ogen uitdrukkingsvol en is juist geplaatst in het hoofd. 
met een dish en De onderneus is zeer fijn en de onderlip is fraai.
een goed De hoofd-hals aanzet zou iets fijner mogen zijn, de hals is van 
gevormde kaak. voldoende lengte, is sterk verticaal en heeft een goede kap maar is 
De zware hals is aan de onderzijde zwaar bespierd en toont daardoor onderhals. 
goed van lengte en De hals gaat vloeiend over in de schoft. Het lichaam is voldoende 

heeft een kap, maar ook een onderhals. Het lichaam is voldoende sterk en diep, de schouder is lang, mooi bespierd en goed schuin 
diep met een goed ontwikkelde schoft, de schouder is steil, de rug geplaatst. De bovenlijn is licht gewelfd, het kruis is voldoende, de 
valt weg achter de schoft, de rug is lang en week, de lendenen zijn staartinplant is mooi hoog. De staart wordt sierlijk gedragen.
strak. De staartinplant is hoog. Het voorbeen is correct van stand Het beenwerk is hard en droog. De stand van het voorbeen is niet 
en bouw, de voeten zijn wat klein. De stand van het achterbeen is correct, is hol, het haakbeen is zwaar ontwikkeld, de voorvoeten 
gebogen en de gewrichtsverbindingen zijn onregelmatig. De stap hebben lage, ondergeschoven versenen en zijn niet gelijk van 
was ruim voldoende, de draf wat gehaast maar voldoende, de vorm, linksvoor is platter met een gebroken as. Het achterbeen is 
galop kort en stuiterig met weinig ruggebruik. goed gesteld, het linkerspronggewricht is grof.
3e Premie De bewegingen op de harde bodem zijn kort, druk en 

voorzichtig, vrij in de manege op zachte bodem zijn de 
A.F. BARAHBAY, schimmelhengst, geboren 11-06-2001 bewegingen veel beter maar blijven kracht en takt missen.
v. Kubay Khan u. Kubarah v. Karavan u. Kogorta 2e  Premie
Fokker: Arabian Fantasie V.O.F. te Rijssen, NL
Eigenaar: E. van Santen te Vorden, NL

A.F. Barahbay is een 
solide harmonisch 
gebouwde athletische 
hengst met 
hengstenuitdrukking 
en Arabische 
uitstraling. De hals is 
goed van vorm en 
lengte en gaat vloeiend 
over in de schoft. Het 

lichaam is diep met een sterk bespierde iets lange rug en een 
zwaar bespierde achterhand. Het beenwerk is van een goede 
kwaliteit en is droog. De stap is ruim, elastisch en tactvol, de draf 
is krachtig, ruim en taktvol, de galop is ruim en grijpend. 
Verhoogd van een 3e naar 2e Premie

Z.O. BEEMSTER 6 NOVEMBER 2013VERSLAG PREMIEKEURINGEN
De achterhand is sterk bespierd met een mooie lange broekspier. Door: Toto Modderman 
Het beenwerk is sterk en droog, de voorvoeten zijn open en tonen Foto's: o.a. Jan Kan 
ondergeschoven versenen. De stap is ruim, ontspannen en 
taktvol, de draf is krachtig, ruim en taktvol, de galop ruim en 
grijpend.
3e Premie

KUNAR T, bruine hengst, geboren 15-04-2005 
v. Nadir I u. Kupona v. Kupol u. Rigona *D

FS PACIFIC, schimmelhengst, geboren 07-08-2008
Fokker: L. Schutrups te Schoonoord, NL

v. Windsprees Mirage u. Eagelridge Passionata v.Sanadik el Shaklan 
Eigenaar: Comb. The Kossack Stud te Beemster en J. Kan te 

u. River Oak Dimity
Kerkdriel, NL

Fokker: F. Spönle, DuitslandKunar T is een volwassen goed 
Eigenaar: Bembom Arabians te Emmen, NLuitgegroeide hengst met veel 

FS Pacific heeft Arabische uitstraling, zeer 
hengstuitdrukking en imponerend tijdens de vrije 
voldoende Arabisch bewegingen in de manege. Het 
type. Het hoofd is hoofd is edel en droog met een dish 
droog met een fraaie en een laaggeplaatst oog, de fraaie 
kaak, breed tussen de bespierde hals is goedgevormd met 
ogen en een dish. De kap, gaat vloeiend over in de goed 
lange goedgespierde ontwikkelde schoft, het lichaam is 
hals met mooie kap en sterk met een mooie ribdiepte, de 
lichte onderhals gaat schouder heeft een goede lengte en 

vloeiend over in een goedontwikkelde hoge schoft, achter de ligging, de rug is sterk en goed 
schoft valt de rug weg en is de ruglijn lang en gezonken maar wel bespierd en gaat over in een sterke lendenpartij gevolgd door een 
voldoende bespierd. De lendenen zijn lang en de kruisligging is mooi vlak kruis, de staartinplant is hoog. Het voorbeen is vrij 
stijgend. De staartinplant is hoog. De achterhand is arm correct, de kootbenen zijn niet geheel gelijk van stand, de hengst 
bespierd.tracht linksvoor te ontlasten, het achterbeen is goed gesteld. Het 
Het fijne droge beenwerk is vrij correct. De voorvoeten zijn klein beenwerk is goed ontwikkeld met voldoende pijpomvang en 
en hebben te weinig versenen. De stap aan de hand was kort en gewrichten. De bewegingen zijn krachtig, in stap en draf plaatst 
haastig en voor en achter bodemwijd, de draf aan de hand was de hengst het rechterachterbeen buiten de massa en vertoont 
haastig en scheef. De bewegingen vrij in de manege waren met daarbij weinig buiging in het spronggewricht, de vrije 
voldoende takt en ruimte. De galop was stug en weinig bewegingen in de manege waren overtuigend, de galop was 
taktmatig.taktmatig en ruim.
3e Premie 1e Premie  

AJ KAMANJAN, voshengst, geboren 2-10-2010
v. Ajman Moniscione u. Kwestura v. Monogramm u. Kwesta
Fokker: Bin Hunaid Al-Nuaimi te Kevelaer-Wetten, DuitslandPERIANDER, schimmelhengst geboren 25-06-2004
Eigenaar: A. Muskee te Emmen, NLv. Marwan u. Polonze v. Prizrak u. Namibia

AJ Kamanjan doet nog Fokker/Eigenaar: M.J. de Ruiter-Floor te Soest, NL
erg jeugdig aan is ook Periander is een solide 
nog maar 2 jaar en 10 harmonisch gebouwde 
maanden. Maar toont goedbewaarde Arabische 
een goed Arabisch hengst met een 
type. Het hoofd is edel rencarriere. Het wat 
en droog, de hals is lange hoofd is breed 
lang en goed van vorm tussen de wat kleine 
en toont een mooie ogen en heeft een dish, 
hoofd-/halsaanzet. de kaak is fraai van 
Het lichaam is vorm. De lange wat zware goedbespierde hals met  kap komt laag 

voldoende diep en sterk, de schouderligging is steil, de schoft gaat uit de borst en toont onderhals. Het lichaam is diep en sterk 
vloeiend over in de sterke rug, de lendenen zijn sterk echter wat bespierd met een goed ontwikkelde schoft en schouder, achter 
strak.Het voorbeen staat iets hol en de pijpbenen komen niet de schoft valt de ruglijn weg, de rug is sterk bespierd, het kruis is 
recht uit het voorknie gewricht. De stand van het achterbeen is goed van lengte maar sterk dalend, de staartinplant is laag. 
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te gebogen met een bemerking op de insteek van het pijpbeen in 
het rechter spronggewricht. Aan de hand was de stap weinig 
krachtig en elastisch en hij biljardeerde rechtsachter. Ook de draf HK KRYSTALL, voshengst, geboren 20 april 2008
aan de hand was niet krachtig en elastisch en zelfs niet geheel 

v. LD Pistal u.Lisa Mine v. RD Ariel u. FA Mona Lisa
vierkant. De bewegingen in vrijheid waren veel beter en de galop 

Fokker: H. Kale Jr,  USAwas ruim en elastisch.
Eigenaar: Howard en/of Joanna Kale, USA 3e Premie 

Deze in de 
Verenigde Staten 

PINCO ARAB,schimmelhengst, geboren 18-08-2009 geboren voshengst 
v. QR Marc u. Palanga v. Ekstern u. Panika toont een ruim 
Fokker: NV Zoutekreken-Gheysens P., België voldoende 
Eigenaar: Bembom Arabians te Emmen, NL Arabisch type, 

Pinco Arab heeft maar laat helaas 
een goed Arabisch matige 
type maar is wat bewegingen zien. 
fijn. Het hoofd is De hengst heeft 
edel en droog, een zeer sprekend droog hoofd met uitgesproken dish en een 
mooi breed tussen mooie geprononceerde kaakvorm. Het oog is levendig en 
de wat kleine ogen uitdrukkingsvol en is juist geplaatst in het hoofd. 
met een dish en De onderneus is zeer fijn en de onderlip is fraai.
een goed De hoofd-hals aanzet zou iets fijner mogen zijn, de hals is van 
gevormde kaak. voldoende lengte, is sterk verticaal en heeft een goede kap maar is 
De zware hals is aan de onderzijde zwaar bespierd en toont daardoor onderhals. 
goed van lengte en De hals gaat vloeiend over in de schoft. Het lichaam is voldoende 

heeft een kap, maar ook een onderhals. Het lichaam is voldoende sterk en diep, de schouder is lang, mooi bespierd en goed schuin 
diep met een goed ontwikkelde schoft, de schouder is steil, de rug geplaatst. De bovenlijn is licht gewelfd, het kruis is voldoende, de 
valt weg achter de schoft, de rug is lang en week, de lendenen zijn staartinplant is mooi hoog. De staart wordt sierlijk gedragen.
strak. De staartinplant is hoog. Het voorbeen is correct van stand Het beenwerk is hard en droog. De stand van het voorbeen is niet 
en bouw, de voeten zijn wat klein. De stand van het achterbeen is correct, is hol, het haakbeen is zwaar ontwikkeld, de voorvoeten 
gebogen en de gewrichtsverbindingen zijn onregelmatig. De stap hebben lage, ondergeschoven versenen en zijn niet gelijk van 
was ruim voldoende, de draf wat gehaast maar voldoende, de vorm, linksvoor is platter met een gebroken as. Het achterbeen is 
galop kort en stuiterig met weinig ruggebruik. goed gesteld, het linkerspronggewricht is grof.
3e Premie De bewegingen op de harde bodem zijn kort, druk en 

voorzichtig, vrij in de manege op zachte bodem zijn de 
A.F. BARAHBAY, schimmelhengst, geboren 11-06-2001 bewegingen veel beter maar blijven kracht en takt missen.
v. Kubay Khan u. Kubarah v. Karavan u. Kogorta 2e  Premie
Fokker: Arabian Fantasie V.O.F. te Rijssen, NL
Eigenaar: E. van Santen te Vorden, NL

A.F. Barahbay is een 
solide harmonisch 
gebouwde athletische 
hengst met 
hengstenuitdrukking 
en Arabische 
uitstraling. De hals is 
goed van vorm en 
lengte en gaat vloeiend 
over in de schoft. Het 

lichaam is diep met een sterk bespierde iets lange rug en een 
zwaar bespierde achterhand. Het beenwerk is van een goede 
kwaliteit en is droog. De stap is ruim, elastisch en tactvol, de draf 
is krachtig, ruim en taktvol, de galop is ruim en grijpend. 
Verhoogd van een 3e naar 2e Premie

Z.O. BEEMSTER 6 NOVEMBER 2013VERSLAG PREMIEKEURINGEN
De achterhand is sterk bespierd met een mooie lange broekspier. Door: Toto Modderman 
Het beenwerk is sterk en droog, de voorvoeten zijn open en tonen Foto's: o.a. Jan Kan 
ondergeschoven versenen. De stap is ruim, ontspannen en 
taktvol, de draf is krachtig, ruim en taktvol, de galop ruim en 
grijpend.
3e Premie

KUNAR T, bruine hengst, geboren 15-04-2005 
v. Nadir I u. Kupona v. Kupol u. Rigona *D

FS PACIFIC, schimmelhengst, geboren 07-08-2008
Fokker: L. Schutrups te Schoonoord, NL

v. Windsprees Mirage u. Eagelridge Passionata v.Sanadik el Shaklan 
Eigenaar: Comb. The Kossack Stud te Beemster en J. Kan te 

u. River Oak Dimity
Kerkdriel, NL

Fokker: F. Spönle, DuitslandKunar T is een volwassen goed 
Eigenaar: Bembom Arabians te Emmen, NLuitgegroeide hengst met veel 

FS Pacific heeft Arabische uitstraling, zeer 
hengstuitdrukking en imponerend tijdens de vrije 
voldoende Arabisch bewegingen in de manege. Het 
type. Het hoofd is hoofd is edel en droog met een dish 
droog met een fraaie en een laaggeplaatst oog, de fraaie 
kaak, breed tussen de bespierde hals is goedgevormd met 
ogen en een dish. De kap, gaat vloeiend over in de goed 
lange goedgespierde ontwikkelde schoft, het lichaam is 
hals met mooie kap en sterk met een mooie ribdiepte, de 
lichte onderhals gaat schouder heeft een goede lengte en 

vloeiend over in een goedontwikkelde hoge schoft, achter de ligging, de rug is sterk en goed 
schoft valt de rug weg en is de ruglijn lang en gezonken maar wel bespierd en gaat over in een sterke lendenpartij gevolgd door een 
voldoende bespierd. De lendenen zijn lang en de kruisligging is mooi vlak kruis, de staartinplant is hoog. Het voorbeen is vrij 
stijgend. De staartinplant is hoog. De achterhand is arm correct, de kootbenen zijn niet geheel gelijk van stand, de hengst 
bespierd.tracht linksvoor te ontlasten, het achterbeen is goed gesteld. Het 
Het fijne droge beenwerk is vrij correct. De voorvoeten zijn klein beenwerk is goed ontwikkeld met voldoende pijpomvang en 
en hebben te weinig versenen. De stap aan de hand was kort en gewrichten. De bewegingen zijn krachtig, in stap en draf plaatst 
haastig en voor en achter bodemwijd, de draf aan de hand was de hengst het rechterachterbeen buiten de massa en vertoont 
haastig en scheef. De bewegingen vrij in de manege waren met daarbij weinig buiging in het spronggewricht, de vrije 
voldoende takt en ruimte. De galop was stug en weinig bewegingen in de manege waren overtuigend, de galop was 
taktmatig.taktmatig en ruim.
3e Premie 1e Premie  

AJ KAMANJAN, voshengst, geboren 2-10-2010
v. Ajman Moniscione u. Kwestura v. Monogramm u. Kwesta
Fokker: Bin Hunaid Al-Nuaimi te Kevelaer-Wetten, DuitslandPERIANDER, schimmelhengst geboren 25-06-2004
Eigenaar: A. Muskee te Emmen, NLv. Marwan u. Polonze v. Prizrak u. Namibia

AJ Kamanjan doet nog Fokker/Eigenaar: M.J. de Ruiter-Floor te Soest, NL
erg jeugdig aan is ook Periander is een solide 
nog maar 2 jaar en 10 harmonisch gebouwde 
maanden. Maar toont goedbewaarde Arabische 
een goed Arabisch hengst met een 
type. Het hoofd is edel rencarriere. Het wat 
en droog, de hals is lange hoofd is breed 
lang en goed van vorm tussen de wat kleine 
en toont een mooie ogen en heeft een dish, 
hoofd-/halsaanzet. de kaak is fraai van 
Het lichaam is vorm. De lange wat zware goedbespierde hals met  kap komt laag 
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Door: Cindy Bijl Aanvulling van de redactie:
Foto’s: In 2013 zijn er door de Commissie Gebruik op diverse locaties in 

het land dressuurwedstrijden georganiseerd. Er stonden meer 
wedstrijden op de kalender, die helaas zijn afgelast vanwege te We hebben tot nu toe 6 officiële wedstrijden gereden, waarvan 
weinig inschrijvingen. 4 voor het AVS en die hebben we allemaal mogen winnen! 
Ook de laatste wedstrijd van het seizoen in St. Oedenrode kon n totaal hebben we 15 winstpunten behaald en gaan we het 
om die reden niet doorgaan. De kampioenen van de dressuur-binnenkort een stapje hoger proberen in de L1. 
competitie 2013 zijn daarom gehuldigd tijdens de BALV van Ik heb dit jaar als heel leuk, interessant en leerzaam ervaren. 
14 november jl.We hebben het rustig aan gedaan, omdat het voor zowel mij 
Onze felicitaties gaan uit naar de kampioenen:als Angie de allereerste keer is dat we wedstrijden rijden. We 

hebben tijdens onze wedstrijden veel positieve feedback gehad B paarden:  Cindy Bijl met Angel Elegantka (v.Amurath 
van de jury's, de sfeer op de AVS wedstrijden is goed en ik Muntahi x Markitanka)
hoop dat we volgend jaar weer met dezelfde positieve drive mee Res. B paarden: Saskia v/d Berg met Ashir (v.Sultan x 
kunnen doen! KW-Amrya El Araf )
Ik hoop dat de dressuurcompetitie volgend jaar dus weer van start B pony's:  Evy Schipper met Tobarah v/d Pakop 
gaat. Helaas is het voor ons niet mogelijk om aan alle wedstrijden (v.Dosator x Tobah)
mee te doen, omdat sommige wedstrijden echt te ver zijn, want L paarden: Vera Dopper met Cuba (v.Arben x Djaikha)
we komen uit West-Friesland.

L pony's: Kaylee de Jong met YA Maskotka (v.Piaff x 
YA Menika)

Ik las dat de Commissie Gebruik afgelopen seizoen gaat evalueren M paarden: Annelieke Stoop met Ysabella F (v.Almonito 
en een plan gaat maken voor volgend jaar. Ik hoop dat het lukt x Yosraya)
om zowel leden die vroeger actief waren maar ook nieuwe leden 

Z paarden: Joke van Velzen met FB Rasputin (v.Nadir I x te enthousiasmeren en aan te sporen om mee te doen. 
Eptona)

o.a. Pim Valk, Robin Elzinga, Kathleen van Winde

DRESSUURCOMPETITIE 2013

Mijn naam is Cindy Bijl en ik heb dit jaar voor het eerst meegedaan aan 
de AVS Dressuur competitie in de klasse B met mijn merrie Angel Elegantka 
(v.Amurath Muntahi x Markitanka). Ik ben trots op ons behaalde 
kampioenschap in de AVS dressuur competitie in de B. 

Cindy Bijl met Angel Elegantka 

Evy Schipper met Tobarah v/d Pakop

Vera Dopper met Cuba

Kaylee de Jong met YA Maskotka

Annelieke Stoop met Ysabella F

Joke van Velzen met FB Rasputin 



W

2120

AVS MagazineAVS Magazine AVS Magazine

Door: Cindy Bijl Aanvulling van de redactie:
Foto’s: In 2013 zijn er door de Commissie Gebruik op diverse locaties in 

het land dressuurwedstrijden georganiseerd. Er stonden meer 
wedstrijden op de kalender, die helaas zijn afgelast vanwege te We hebben tot nu toe 6 officiële wedstrijden gereden, waarvan 
weinig inschrijvingen. 4 voor het AVS en die hebben we allemaal mogen winnen! 
Ook de laatste wedstrijd van het seizoen in St. Oedenrode kon n totaal hebben we 15 winstpunten behaald en gaan we het 
om die reden niet doorgaan. De kampioenen van de dressuur-binnenkort een stapje hoger proberen in de L1. 
competitie 2013 zijn daarom gehuldigd tijdens de BALV van Ik heb dit jaar als heel leuk, interessant en leerzaam ervaren. 
14 november jl.We hebben het rustig aan gedaan, omdat het voor zowel mij 
Onze felicitaties gaan uit naar de kampioenen:als Angie de allereerste keer is dat we wedstrijden rijden. We 

hebben tijdens onze wedstrijden veel positieve feedback gehad B paarden:  Cindy Bijl met Angel Elegantka (v.Amurath 
van de jury's, de sfeer op de AVS wedstrijden is goed en ik Muntahi x Markitanka)
hoop dat we volgend jaar weer met dezelfde positieve drive mee Res. B paarden: Saskia v/d Berg met Ashir (v.Sultan x 
kunnen doen! KW-Amrya El Araf )
Ik hoop dat de dressuurcompetitie volgend jaar dus weer van start B pony's:  Evy Schipper met Tobarah v/d Pakop 
gaat. Helaas is het voor ons niet mogelijk om aan alle wedstrijden (v.Dosator x Tobah)
mee te doen, omdat sommige wedstrijden echt te ver zijn, want L paarden: Vera Dopper met Cuba (v.Arben x Djaikha)
we komen uit West-Friesland.

L pony's: Kaylee de Jong met YA Maskotka (v.Piaff x 
YA Menika)

Ik las dat de Commissie Gebruik afgelopen seizoen gaat evalueren M paarden: Annelieke Stoop met Ysabella F (v.Almonito 
en een plan gaat maken voor volgend jaar. Ik hoop dat het lukt x Yosraya)
om zowel leden die vroeger actief waren maar ook nieuwe leden 

Z paarden: Joke van Velzen met FB Rasputin (v.Nadir I x te enthousiasmeren en aan te sporen om mee te doen. 
Eptona)

o.a. Pim Valk, Robin Elzinga, Kathleen van Winde

DRESSUURCOMPETITIE 2013

Mijn naam is Cindy Bijl en ik heb dit jaar voor het eerst meegedaan aan 
de AVS Dressuur competitie in de klasse B met mijn merrie Angel Elegantka 
(v.Amurath Muntahi x Markitanka). Ik ben trots op ons behaalde 
kampioenschap in de AVS dressuur competitie in de B. 

Cindy Bijl met Angel Elegantka 

Evy Schipper met Tobarah v/d Pakop

Vera Dopper met Cuba

Kaylee de Jong met YA Maskotka

Annelieke Stoop met Ysabella F

Joke van Velzen met FB Rasputin 



AVS MagazineAVS MagazineAVS MagazineAVS Magazine

Bint Fayek

AVS Magazine

Ik was 14 jaar toen ik 'm zag. Het was de eerste keer dat ik, tot op 
dat moment zeer korte, jeugdige leventje, de eerste Arabische 
Volbloed zag: Blue Diamond! Een mooie donkervos hengst, 
uit Crabbet lijnen. Ik wist toen nog helemaal niets van bloedlijnen 
af, ik was al in de zevende hemel bij het zien van deze eerste, 
echte Arabische Volbloed, en nog wel een hengst ook.  

nieuwsgierig. Het was op een zondagmiddag, mijn ouders hadden dit prachtige ras. 
zelf geen auto maar mijn zwager wilde wel met ons naar Tilburg Ik ben daarna nog vaak terug geweest 
rijden. Neefje van 4 mee en daar gingen we. We werden bijzonder bij Smaroel Arabians. Helaas volgde 
welkom ontvangen, kregen lekkere koffie met koekjes (die ik later een volgend bezoek pas in 1988, 
ook in de supermarkt tegenkwam maar tot op dat moment niet net nadat *Fikri was overleden. Voor 
wist dat die van de fabriek van de Fam. Smarius kwamen) en nadat het Amerikaanse tijdschrift Arabian 

we uitgebreid over de Arabieren hobby Visions heb ik in de jaren '90 een 
hadden gesproken, gingen we uiteindelijk artikel over hem geschreven. Bij 
de paarden bekijken. De meeste merries fotograaf Rik van Lent sr. had ik een 
stonden buiten, daar liepen we later naar aantal mooie foto's besteld en pas toen 
toe maar we gingen eerst naar hem, de werd het mij echt duidelijk wat zijn 
enige echte woestijn Arabier die direct uit impact is geweest. Wellicht was zijn 
Egypte kwam en waar ik al zoveel over had invloed niet enorm maar een overzicht van zijn nakomelingen liet 
gelezen. Dhr. Smarius (grote man!) liep wel zien hoe dominant hij heeft vererfd. Zeer sterk voor hem waren 
voorop en deed de staldeur open en ik zijn grote ogen, zijn donkere pigment, keihard en droog beenwerk, 
stond oog-in-oog met een prachtige fijn van structuur en korte, sterke hoeven. Met een *Fikri in huis, 
schimmel hengst. Ik had het eerst niet had je weinig kosten aan de hoefsmid. Qua karakter was *Fikri 
door wie ik nu voor me had staan totdat intelligent maar tegelijkertijd ook geen paard voor iedereen. 
Dhr. Smarius zei: “Fik, sta eens even stil“. *Fikri vererfde energierijke paarden, soms ook wel een tikkeltje aan 
Ik realiseerde me toen ineens dat ik de hete kant. Wie ermee overweg kon en kan, ondervindt er geen 
tegenover *Fikri stond. Een in mijn ogen problemen mee. Ik herken nog steeds zijn invloed bij mijn eigen 
klein, rassig paardje met ongelooflijk hard paarden, zelfs na een aantal generaties. Als er dan ineens weer een 
en fijn beenwerk, een hoofd zoals ik nog straffe galopspurt volgt tijdens een simpele training, denk ik 

nooit eerder had gezien, een huid dat wel van zachte zijde leek te regelmatig “Ah, daar is Fik weer” en moeten we weer even dat ZEN 
zijn, zo zuiver en dun. Zelfs na m'n eerste en enige ontmoeting in moment opzoeken. Vooral * Fikri's zonen Azal S (uit *Ayat) en 
1986, kan ik na al die jaren *Fikri nog in volle details beschrijven. Nazik S (uit *Bint Fayek) heb ik regelmatig in leven gezien. Beiden 
Ik vond hem machtig. Zo'n eerste ontmoeting vergeet je nooit zeer authentiek, op hun eigen manier uniek, een type paard wat mij 
meer! nog immer zeer sterk aanspreekt en helaas aan het verdwijnen is. 
Nadat we *Fikri hadden gezien, liepen we naar de weide waar Ook uit *Fikri's laatste jaargang kwamen twee mooie zonen, 
de merries liepen. Sommigen hadden veulens, en ik herinner me Ashour S, een donkere schimmel en Ibn Fikri S. Ik weet nog dat 

deze twee jonge mannen als jaarling naast elkaar op stal stonden en 
die boefjes hadden in de zijwand een opening naar elkaar weten te 
maken. Als ik het me nog goed herinner had Ibn Fikri op de lip van 
Ashour gebeten of andersom. Tja, jonge pubers hè!
De Fam. Smarius had ook een jonge hengst uit de US aangeschaft, 
een compacte schimmel uit de Saklawi Jedran familie, met de naam 
AK Khattar Moniet. Deze hengst heb ik zelf helaas niet gezien maar 
wel diverse nakomelingen van hem. Hij was een perfecte match 
met *Fikri dochters. Vooral Basima S is mij bijgebleven met haar 
mooie hoofd en prachtige kruloortjes, zo kenmerkend voor de 
*Bint Fayek lijn. Jaren later kwam ik op internet in contact met 
een vrouw uit Australië die de volle bloedzuster van 
Bassima S, Moniet S, had gekocht. Deze merrie 
was op jonge leeftijd door de Fam. Bell aangekocht 
en uiteindelijk via een omweg in Australië 
aangekomen. Ik was reuze benieuwd wat er van 
haar terecht was gekomen en zij was werkelijk alles 
wat je van dit oud type paard kon verwachten; een 
donkere vliegenschimmel, weer die kenmerkende 

een schimmelmerrie met een veulen aan de voet die mij echt opviel. grote ogen, dat droge gezicht en die onmiskenbare 
Ik was natuurlijk goed voorbereid en had van te voren het hele uitstraling van een fokmerrie dat al een heel leven 
paardenbestand van de Fam. Smarius doorgenomen, al wist ik achter de rug had. In dezelfde periode dat *Fikri 
absoluut niet wie nou wie zou zijn… Ik waagde het erop en vroeg: overleed, werd Khattar verkocht naar Italië. 
“is dat misschien de merrie *Ayat?“ waarop Dhr. Smarius mij Niet lang daarna kwam ik Mw. Smarius op de 
verbaasd aankeek en zei: “hoe weet jij dat nou?“. Ik kon toen hengstenkeuring tegen die me vertelde dat 
onmogelijk beseft hebben dat zowel *Fikri als *Ayat de grootouders Khattar ook was overleden. Basima S volle broer 
van mijn eerste, eigen zuiver Egyptische merrie zouden zijn. Feit Ibn Khattar S ging naar Italië om zijn vader op 
blijft wel dat deze dag bij Smaroel Arabians de grondslag voor mijn te volgen. Dit was zware periode voor de 
liefde voor de Egyptische Arabier heeft gelegd en dat deze dag Fam. Smarius, die in korte tijd hun beide 
bepalend is geweest voor mijn nog immer voortdurende passie voor prominente hengsten verloren.

Ayat in 1989

Azal en ik in 1992

Ibn Fikri als jaarling
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geweest zijn, exact weet ik het niet meer (ik word ook een dagje 
ouder..) maar achterin de uitgave stond een korte kolom met de 
uitslagen. Ik zag er twee mini fotootjes bij geplaatst maar ze waren 
kristal helder. Elsissa en Plakat. Toen was ik helemaal om. 
Ik moest en zou meer over Arabische Volbloeds te weten komen. 
Ik kwam vervolgens een advertentie tegen van de Kossack Stud 
en ik nam brutaalweg de moeite om deze stoeterij aan te schrijven. Door : Peter van Ingen
Tot mijn grote verrassing kreeg ik een prachtige brochure Foto’s o.a.: Rik van Lent
teruggestuurd, het 25-jarig jubileum nummer van het AVS. 
Ik was opnieuw in die zevende hemel. De voorkant alleen al was zo In de regiokring Gouda waar ik reed, waren toentertijd onder de imposant met die prachtige foto van Bilal I van Rik van Lent, het pony's bijzonder mooie typetjes, allerlei kleuren maar je herkende was bijna buitenaards. De kleur, het type, die originele uitstraling. ze direct. Allemaal even rassig, veel uitstraling, mooi van bouw, Ik ging bladeren en na de index kwam ik als eerste pagina een foto sierlijk, goed beenwerk en veel aanleg voor de zwaardere dressuur tegen van Jopie Smarius met haar vliegenschimmel merrie *Bint oefeningen. Dit waren allemaal nakomelingen van deze hengst. Fayek, een geïmporteerde merrie uit Egypte. Verder hoefde ik niet De kring organiseerde een regio evenement waar Blue Diamond meer te kijken. Ik wist het zeker op dat moment; ik wilde voor uitgenodigd was. Hij stond in Hazerswoude wat toch niet Egyptische Arabieren en sinds die dag ben ik nooit meer van zover weg was, dus het was bijna een thuiswedstrijd. Ik heb hem mijn keuze afgeweken!nog helder op het netvlies. Na het voorbrengen, liep z'n eigenaar 
Net na mijn 15e verjaardag (ik had de Fam. Smarius al een paar keer met hem langs mij heen, aan een simpel lang lijntje, geen hoofdstel 
geschreven en na elke brochure die ik ontving, had ik dagenlang maar aan een eenvoudig halstertje (niet zo'n modern bling bling 
weer prettige dromen) pakte ik de telefoon en vroeg of het mogelijk ding, maar een simpel leren halster). Uiteraard liet ik iedereen voor 
was om een bezoek te mogen brengen. Zij hadden een groep wie ze waren en hobbelde ik achter hem aan. Hij liep richting de 
Egyptische Arabieren, waarvan een aantal zelfs direct uit Egypte weg naar de trailers toe die aan de kant stonden geparkeerd en 
waren geïmporteerd. Ik had me al heel goed ingelezen en vooral  opeens legde z'n eigenaar het halstertouw over de rug van Blue 
naar die originele, geïmporteerde paarden was ik ontzettend Diamond en de hengst liep verder los naast hem, samen richting 

de trailer terwijl enerzijds verkeer langs sjeesde en er anderzijds 
paarden en pony's voorbij kwamen. De hengst gaf geen kik maar 
was volledig op z'n eigenaar gericht. Ik stond perplex. Waren dit 
nou die wilde, drukke Arabieren waar iedereen het altijd over had?
Ik liet het bezinken totdat ik een paar maanden later de nieuwe 
uitgave van de Hoefslag binnenkreeg, waar ik op geabonneerd was. 
Uiteraard kamde ik dat blad tot op de letter uit en tot m'n grote 
verrassing liep ik tegen de uitslag van de Nationale Kampioen-
schappen Arabische Volbloeden aan. Het moet 1985 of 1986 
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Ik was 14 jaar toen ik 'm zag. Het was de eerste keer dat ik, tot op 
dat moment zeer korte, jeugdige leventje, de eerste Arabische 
Volbloed zag: Blue Diamond! Een mooie donkervos hengst, 
uit Crabbet lijnen. Ik wist toen nog helemaal niets van bloedlijnen 
af, ik was al in de zevende hemel bij het zien van deze eerste, 
echte Arabische Volbloed, en nog wel een hengst ook.  

nieuwsgierig. Het was op een zondagmiddag, mijn ouders hadden dit prachtige ras. 
zelf geen auto maar mijn zwager wilde wel met ons naar Tilburg Ik ben daarna nog vaak terug geweest 
rijden. Neefje van 4 mee en daar gingen we. We werden bijzonder bij Smaroel Arabians. Helaas volgde 
welkom ontvangen, kregen lekkere koffie met koekjes (die ik later een volgend bezoek pas in 1988, 
ook in de supermarkt tegenkwam maar tot op dat moment niet net nadat *Fikri was overleden. Voor 
wist dat die van de fabriek van de Fam. Smarius kwamen) en nadat het Amerikaanse tijdschrift Arabian 

we uitgebreid over de Arabieren hobby Visions heb ik in de jaren '90 een 
hadden gesproken, gingen we uiteindelijk artikel over hem geschreven. Bij 
de paarden bekijken. De meeste merries fotograaf Rik van Lent sr. had ik een 
stonden buiten, daar liepen we later naar aantal mooie foto's besteld en pas toen 
toe maar we gingen eerst naar hem, de werd het mij echt duidelijk wat zijn 
enige echte woestijn Arabier die direct uit impact is geweest. Wellicht was zijn 
Egypte kwam en waar ik al zoveel over had invloed niet enorm maar een overzicht van zijn nakomelingen liet 
gelezen. Dhr. Smarius (grote man!) liep wel zien hoe dominant hij heeft vererfd. Zeer sterk voor hem waren 
voorop en deed de staldeur open en ik zijn grote ogen, zijn donkere pigment, keihard en droog beenwerk, 
stond oog-in-oog met een prachtige fijn van structuur en korte, sterke hoeven. Met een *Fikri in huis, 
schimmel hengst. Ik had het eerst niet had je weinig kosten aan de hoefsmid. Qua karakter was *Fikri 
door wie ik nu voor me had staan totdat intelligent maar tegelijkertijd ook geen paard voor iedereen. 
Dhr. Smarius zei: “Fik, sta eens even stil“. *Fikri vererfde energierijke paarden, soms ook wel een tikkeltje aan 
Ik realiseerde me toen ineens dat ik de hete kant. Wie ermee overweg kon en kan, ondervindt er geen 
tegenover *Fikri stond. Een in mijn ogen problemen mee. Ik herken nog steeds zijn invloed bij mijn eigen 
klein, rassig paardje met ongelooflijk hard paarden, zelfs na een aantal generaties. Als er dan ineens weer een 
en fijn beenwerk, een hoofd zoals ik nog straffe galopspurt volgt tijdens een simpele training, denk ik 

nooit eerder had gezien, een huid dat wel van zachte zijde leek te regelmatig “Ah, daar is Fik weer” en moeten we weer even dat ZEN 
zijn, zo zuiver en dun. Zelfs na m'n eerste en enige ontmoeting in moment opzoeken. Vooral * Fikri's zonen Azal S (uit *Ayat) en 
1986, kan ik na al die jaren *Fikri nog in volle details beschrijven. Nazik S (uit *Bint Fayek) heb ik regelmatig in leven gezien. Beiden 
Ik vond hem machtig. Zo'n eerste ontmoeting vergeet je nooit zeer authentiek, op hun eigen manier uniek, een type paard wat mij 
meer! nog immer zeer sterk aanspreekt en helaas aan het verdwijnen is. 
Nadat we *Fikri hadden gezien, liepen we naar de weide waar Ook uit *Fikri's laatste jaargang kwamen twee mooie zonen, 
de merries liepen. Sommigen hadden veulens, en ik herinner me Ashour S, een donkere schimmel en Ibn Fikri S. Ik weet nog dat 

deze twee jonge mannen als jaarling naast elkaar op stal stonden en 
die boefjes hadden in de zijwand een opening naar elkaar weten te 
maken. Als ik het me nog goed herinner had Ibn Fikri op de lip van 
Ashour gebeten of andersom. Tja, jonge pubers hè!
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mooie hoofd en prachtige kruloortjes, zo kenmerkend voor de 
*Bint Fayek lijn. Jaren later kwam ik op internet in contact met 
een vrouw uit Australië die de volle bloedzuster van 
Bassima S, Moniet S, had gekocht. Deze merrie 
was op jonge leeftijd door de Fam. Bell aangekocht 
en uiteindelijk via een omweg in Australië 
aangekomen. Ik was reuze benieuwd wat er van 
haar terecht was gekomen en zij was werkelijk alles 
wat je van dit oud type paard kon verwachten; een 
donkere vliegenschimmel, weer die kenmerkende 

een schimmelmerrie met een veulen aan de voet die mij echt opviel. grote ogen, dat droge gezicht en die onmiskenbare 
Ik was natuurlijk goed voorbereid en had van te voren het hele uitstraling van een fokmerrie dat al een heel leven 
paardenbestand van de Fam. Smarius doorgenomen, al wist ik achter de rug had. In dezelfde periode dat *Fikri 
absoluut niet wie nou wie zou zijn… Ik waagde het erop en vroeg: overleed, werd Khattar verkocht naar Italië. 
“is dat misschien de merrie *Ayat?“ waarop Dhr. Smarius mij Niet lang daarna kwam ik Mw. Smarius op de 
verbaasd aankeek en zei: “hoe weet jij dat nou?“. Ik kon toen hengstenkeuring tegen die me vertelde dat 
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van mijn eerste, eigen zuiver Egyptische merrie zouden zijn. Feit Ibn Khattar S ging naar Italië om zijn vader op 
blijft wel dat deze dag bij Smaroel Arabians de grondslag voor mijn te volgen. Dit was zware periode voor de 
liefde voor de Egyptische Arabier heeft gelegd en dat deze dag Fam. Smarius, die in korte tijd hun beide 
bepalend is geweest voor mijn nog immer voortdurende passie voor prominente hengsten verloren.

Ayat in 1989

Azal en ik in 1992

Ibn Fikri als jaarling
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Door: Yannick Rademaker (v.Altis Del Sol) naar de eerste plaats met een snelheid van 
15 km/u en prachtige waardes op de keuringen. Imke Lamsma Foto's: Ruud Overes, Nathalie Lie, Rob van Olst en 
reed een keurige wedstrijd met een snelheid van 14 km/u, wat Robin Elzinga
haar en Durak (v.Sabak) een tweede plaats opleverde. Een zesde 
plaats was er voor Els Maane met Edessa (v.Monitor), zij reed Na een zomerstop van 4 weken stond op 2 en 3 augustus 
12,1 km/u gemiddeld.endurance De Wildtshof op het programma, een prachtige 

2-daagse wedstrijd in Uddel en omgeving. Deze wedstrijd vindt 
Een week later werd op zondag Kootwijkerbroek II gereden, al jaren plaats in het eerste weekend van augustus en deelnemers 
over 62, 44, 31 en 22 km. Een groot deelnemersveld en organisatie zijn dus wel wat gewend qua hoge temperaturen. 
(153 inschrijvingen), waaronder veel Arabische Volbloeden. Maar dit jaar bleken de weersgoden uitgerekend de eerste 
Op de lange klasse 2 wisten drie van hen een plaatsje in het wedstrijddag verkozen te hebben tot heetste dag in jaren. 
klassement te vergaren.  Op de tweede plaats Magnum Opus One Met een voorspelling van meer dan 35 graden op vrijdag werden 
(v.CE Magnum) met Heidi Witjes (gem. snelh. 14 km/u). Joyce veterinairen, jury en organisatie geconfronteerd met een lastige 
van den Berg reed Per Makhid, een ex-renpaard (v.Makzan), afweging: doorgaan of afgelasten. Met een verlaging van de 
in 13,4 km/u naar een derde plaats. Roald Bouman bezette een minimale snelheid en de wetenschap dat de relatief kleine groep 
vijfde plaats met Rowi's Gaspara (v.Gaspar) met een gem. snelh. deelnemers aan de 2-daagse ervaren is in deze sport, werd voor 
van 13,3 km/u. Op de korte klasse 2 wist Anouk Spoelstra met het eerste gekozen. Dit bleek achteraf een terechte keuze gezien 
Rakesh (v.Altis Del Sol) een eerste plaats te bemachtigen met het kleine aantal uitvallers. Op zaterdag was de temperatuur 
een snelheid om trots op te zijn: 17,4 km/u. Gezien de goede gelukkig een stuk aangenamer, waardoor het deelnemersveld, 
prestaties van deze jonge amazone lijkt de stap naar deelname aan nu uitgebreid met de combinaties die de 1-daagse startten, 
CEI wedstrijden nog maar een kwestie van tijd te zijn. De zesde grotendeels zonder problemen de wedstrijd volbracht. 
tot en met achtste plaats gingen eveneens naar combinaties met Op de 2-daagse presteerde Henny Hoeksma met haar 
Arabische Volbloeden: Natascha van Galen met Shatranj Akhdhar JNT Callista (v.Kais) op de afstand van 144 km (klasse 4 in een 
(v.Shaho), Gabriëlle de Koning met Pasch Gitano (v.Nard) en tweedaagse) het beste: zij volbrachten als enige de afstand in 
ondergetekende met Kumar G (v.Vatican) bezetten deze plaatsen een deelnemersveld van vijf, met een gem. snelh. van 10,5 km/u. 
met gemiddelde snelheden van respectievelijk 14,66 km/u, Op de klasse 3 (2 x 54 km) kwamen geen Arabische Volbloeden 
14,65 km/u en 14,45 km/u. voor in de uitslag. 
Op de lange klasse 1 presteerde A.F. Thabay (v.Kubay Khan), In de klasse 2 (2 x 30 km) daarentegen leverden maar liefst vier 
gereden door Silvia van der Veen, als beste Arabier, de derde prijs Arabische Volbloeden een mooie prestatie: plaats 1 tot en met 4 
ging naar deze combinatie die de afstand met een gem. snelh. waren voor respectievelijk Ad Exalto met Eenhoorn's Dahrouck 
van 12,9 km/u volbracht. Een seconde later reed Tryntsje Leenstra (v.Lobeke), José Merkx met Abakadabrah (v.Krimh), 
Lorenzo (v.Aja Shakakhan) over de finish, wat haar een vierde Anita Lamsma met Sjacour (v.Mencour) en Jeanne Linneweever 
plaats opleverde. met El Tawfiq (v.Ganimed). Scarlett van der Woude wist met 

Nadir (v.Starino) een zesde plaats te bemachtigen. Op de korte klasse 1 wisten maar liefst 14 Arabische Volbloeden 
Op zaterdag vond naast de 2-daagse tevens de 1-daagse plaats, zich te klasseren. Hiervan waren Mir el Mahdi (v.Zvara 
er werd gereden over 126 en 84 km. In de klasse 4 ging de eerste Marifnaash) en Eenhoorn's Tabal (v.Lobeke) de best presterenden, 
prijs naar de goedlachse Dominique Kolling met haar AV Cortez op plaats 1 en 2. Mir el Mahdi werd gereden door Eelke van 
Libertad (v.Louro) dankzij een gem. snelh. van 12,3 km/u. Drunen en Eenhoorn's Tabal door de piepjonge Eva van Arem, 
Ook in de klasse 3 mooie klasseringen voor de Arabische met gemiddelde snelheden van 12,9 en 12,7 km/u. 
Volbloeden: Carmen Römer reed haar zevenjarige Saladin D.a 

Onstwedde 31 augustus kende dit jaar twee klasses: er werd over 
afstanden van 29,5 en 40,5 km gestreden. Deze meest noordelijke 
wedstrijd van Nederland had een klein deelnemersveld, 
waaronder tien Arabische Volbloeden. Anita Lamsma reed 
Sjacour (v.Mencour) naar een eerste plaats in de klasse 2 met een 
gem. snelh. van 15,7 km/u. Marieke de Vos passeerde als tweede 
de finish met Firuza Telloh (v.Rh Pajkovski) met een snelheid van 
gemiddeld 14,8 km/u. Tineke Kamerling behaalde een vierde 
plaats met Bess-Faith (v.Shakaar Ibn Sanadiva) en Marion 
Kouffeld en Khannon (v.Aja Shakakhan) tekenden voor de zesde 
plaats. Een achtste plaats was er tenslotte voor Michelle Schoutens 
met La Margneta Aura (v.Aurilla Gold). 
In de klasse 1 ging de eerste plaats eveneens naar een Arabische 

ENDURANCE SUCCESSEN 
IN NEDERLAND

Ik kan mij nog goed voor de geest halen die mijn wasbeurtje niet zo waardeerde en me ineens een flinke 
dat de Fam. Smarius de eerste regionale kledder met haar achterbeen verkocht. Ik kon haar natuurlijk niet 
show organiseerden. Zij presenteerden helemaal ongelijk geven als je zo in je nachtrust wordt verstoord en 
daar tijdens “de show bij de buren” de,  je de volgende ochtend mooi moet komen opdraven. Maar we 
pas uit Egypte gearriveerde, merrie kwamen goed overeen en schoon en gewassen ging dit hittepetitje 
*Masouda. Ik zie Dhr. Smarius nog met  weer naar haar hok. Volledig uitgeput dook ik om 04.00 uur 
*Masouda langs de oprit aankomen m'n bed in, om er vervolgens om 06.00 uur weer uit te gaan. 
lopen. Zodra ze de menigte en de ring zag, Ik was echt gebroken, maar iedereen was al volop in de weer. 
veranderde ze in een ware Diva en liet De show was al redelijk op gang toen Mw. Smarius nog een leuke 
Madame even zien wie er nu werkelijk het klus voor mij had. Er had zich een radioreporter gemeld van de 
beste paard van deze dag was. Uiteraard lokale radio (radio Tilburg meen ik). Of ik deze knul effe op 
won ze haar klasse bij de oudere merries sleeptouw wilde nemen en eens een mooi verhaaltje wilde vertellen 
en werd ze eveneens kampioen. Ik stond over de Arabier. Tuurlijk wilde ik dat wel. Ik had de zuiver 
vooraan bij de ring met mijn klikklak Egyptische hengst Mubark (v.Hadban Enzahi) al eerder op
oude Agfa cameraatje (die van 25 gulden) de dag gespot, net aangekocht van Dr. Houtappel door de 
maar naast mij stonden twee wat oudere fam. Van Nes/Flaxman Arabians. Ik had hem in z'n box al een 
dames uit Capelle die er een dagje uit van aantal keer bewonderd en toen de reporter zich bij mij had gemeld, 
hadden gemaakt. Zij  hadden een hele liep ik vol overtuiging recht naar Mubark toe. Als inmiddels hevige 
mooie camera en na wat lieve blikken liefhebber van Egyptische paarden, had ik natuurlijk alleen nog 

uitgewisseld te hebben (ik was pas 18, hoor) spraken we af onze maar oog voor hen en voor niets anders. Mubark was het helemaal. 
foto's uit te wisselen en nog eens bij elkaar te komen. En daar kwam Ik was opnieuw weer helemaal onder de indruk, ditmaal van deze 
het ook echt van. De dames hadden mooie foto's van *Masouda machtige vliegenschimmel. Later die dag heb ik Mubark en Helen 

nog veelvuldig op de foto gezet toen Mubark zich mocht 
presenteren tijdens de hengstenparade. Een niet al te grote hengst 
maar prachtig qua type, rassig en ook hij was een heel authentiek 
paard. Ik vind het persoonlijk nog altijd jammer dat ik deze hengst 
niet zelf heb in kunnen zetten. Dit was een van de paarden die ik 
graag aan mijn eigen programma had toegevoegd, puur omdat hij 
zo origineel en zo echt was. Mubark heb ik op oude leeftijd nog 
terug gezien bij Flaxman Arabians. Maar ik was nog veel te jong 
voor een eigen paard, toch?
De show was een uitermate groot succes waarmee de Fam. Smarius 
de Egyptische Arabier goed op de Nederlandse kaart heeft gezet (en 
de daarop volgende, jaarlijks terugkerende shows). Ter afsluiting 
van mijn bezoeken aan Smaroel Arabians nog een anekdote die 
niets met paarden te maken heeft. Ik kan mij nog heel goed 
herinneren dat ik samen met Mw. Smarius aan tafel zat, over de 
paarden aan het keuvelen terwijl ze het eten aan het voorbereiden 
was. Of ik mee wilde eten? “Oh, jawel hoor”.  Nu ben ik van huis 
uit opgevoed, dat wat je op je 
bordje voorgeschoteld krijgt, 
je ook netjes op eet. Terwijl het eten 
geserveerd werd, keek ik toe hoe 
een bord met spruitjes en spekjes 
voor me neer werd gezet. Het zweet gemaakt en dubbele kopieën voor mij achtergehouden. Helaas ben 
brak me uit, ik lust namelijk écht ik die tijdens een verhuizing kwijt geraakt en die van mij waren van 
geen spruitjes! Ik kan me niet meer zeer wazige kwaliteit. Maar *Masouda had die dag haar entree 
herinneren hoe ik me hier uit gered gemaakt. En wat voor een!
heb maar ik geloof niet dat ik het Het jaar daarop volgde het eerste Egyptian Event en Mw. Smarius 
ooit heb durven zeggen. Toen ik had mij gevraagd of ik haar kwam helpen. De show was op zondag 
het later aan mijn moeder vertelde, en op zaterdag kwam ik aan. Meehelpen met de showtent opzetten, 
die haar hele leven geprobeerd ik weet niet hoeveel klusjes ik die dag heb gedaan, het was een hele 
heeft deze vieze dingen bij mij naar gezellige boel. De pap was al redelijk op toen ik rond 22.00 uur 
binnen te krijgen, in welke variatie m'n bedje wilde opzoeken, toen Mw.Smarius zei: “Oh, maar we 
dan ook, dacht ik dat ze erin bleef! moeten de paarden nog wassen”. Ik dacht even dat ik het niet goed 
Mocht je dit lezen, Jopie, ze waren verstond. Enfin, daar gingen we naar de stallen. Harry, de 
heerlijk..haha!jarenlange vaste kracht van Smaroel Arabians en ik gingen aan de 

wasserij. Ik weet niet meer hoeveel ik er had gedaan maar ik weet 
In het volgende magazine meer nog wel, het was inmiddels ruim na middernacht, dat ik bezig was 
memoires van een liefhebber.met de jaarling merrie Bint Khattaraa S (ook zo'n favoriet van mij) 

Bint Khattaraa S

Mubark in 1989 met een jonge Helen van Nes

Hassan S in 1979
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plaats was er voor Els Maane met Edessa (v.Monitor), zij reed Na een zomerstop van 4 weken stond op 2 en 3 augustus 
12,1 km/u gemiddeld.endurance De Wildtshof op het programma, een prachtige 

2-daagse wedstrijd in Uddel en omgeving. Deze wedstrijd vindt 
Een week later werd op zondag Kootwijkerbroek II gereden, al jaren plaats in het eerste weekend van augustus en deelnemers 
over 62, 44, 31 en 22 km. Een groot deelnemersveld en organisatie zijn dus wel wat gewend qua hoge temperaturen. 
(153 inschrijvingen), waaronder veel Arabische Volbloeden. Maar dit jaar bleken de weersgoden uitgerekend de eerste 
Op de lange klasse 2 wisten drie van hen een plaatsje in het wedstrijddag verkozen te hebben tot heetste dag in jaren. 
klassement te vergaren.  Op de tweede plaats Magnum Opus One Met een voorspelling van meer dan 35 graden op vrijdag werden 
(v.CE Magnum) met Heidi Witjes (gem. snelh. 14 km/u). Joyce veterinairen, jury en organisatie geconfronteerd met een lastige 
van den Berg reed Per Makhid, een ex-renpaard (v.Makzan), afweging: doorgaan of afgelasten. Met een verlaging van de 
in 13,4 km/u naar een derde plaats. Roald Bouman bezette een minimale snelheid en de wetenschap dat de relatief kleine groep 
vijfde plaats met Rowi's Gaspara (v.Gaspar) met een gem. snelh. deelnemers aan de 2-daagse ervaren is in deze sport, werd voor 
van 13,3 km/u. Op de korte klasse 2 wist Anouk Spoelstra met het eerste gekozen. Dit bleek achteraf een terechte keuze gezien 
Rakesh (v.Altis Del Sol) een eerste plaats te bemachtigen met het kleine aantal uitvallers. Op zaterdag was de temperatuur 
een snelheid om trots op te zijn: 17,4 km/u. Gezien de goede gelukkig een stuk aangenamer, waardoor het deelnemersveld, 
prestaties van deze jonge amazone lijkt de stap naar deelname aan nu uitgebreid met de combinaties die de 1-daagse startten, 
CEI wedstrijden nog maar een kwestie van tijd te zijn. De zesde grotendeels zonder problemen de wedstrijd volbracht. 
tot en met achtste plaats gingen eveneens naar combinaties met Op de 2-daagse presteerde Henny Hoeksma met haar 
Arabische Volbloeden: Natascha van Galen met Shatranj Akhdhar JNT Callista (v.Kais) op de afstand van 144 km (klasse 4 in een 
(v.Shaho), Gabriëlle de Koning met Pasch Gitano (v.Nard) en tweedaagse) het beste: zij volbrachten als enige de afstand in 
ondergetekende met Kumar G (v.Vatican) bezetten deze plaatsen een deelnemersveld van vijf, met een gem. snelh. van 10,5 km/u. 
met gemiddelde snelheden van respectievelijk 14,66 km/u, Op de klasse 3 (2 x 54 km) kwamen geen Arabische Volbloeden 
14,65 km/u en 14,45 km/u. voor in de uitslag. 
Op de lange klasse 1 presteerde A.F. Thabay (v.Kubay Khan), In de klasse 2 (2 x 30 km) daarentegen leverden maar liefst vier 
gereden door Silvia van der Veen, als beste Arabier, de derde prijs Arabische Volbloeden een mooie prestatie: plaats 1 tot en met 4 
ging naar deze combinatie die de afstand met een gem. snelh. waren voor respectievelijk Ad Exalto met Eenhoorn's Dahrouck 
van 12,9 km/u volbracht. Een seconde later reed Tryntsje Leenstra (v.Lobeke), José Merkx met Abakadabrah (v.Krimh), 
Lorenzo (v.Aja Shakakhan) over de finish, wat haar een vierde Anita Lamsma met Sjacour (v.Mencour) en Jeanne Linneweever 
plaats opleverde. met El Tawfiq (v.Ganimed). Scarlett van der Woude wist met 

Nadir (v.Starino) een zesde plaats te bemachtigen. Op de korte klasse 1 wisten maar liefst 14 Arabische Volbloeden 
Op zaterdag vond naast de 2-daagse tevens de 1-daagse plaats, zich te klasseren. Hiervan waren Mir el Mahdi (v.Zvara 
er werd gereden over 126 en 84 km. In de klasse 4 ging de eerste Marifnaash) en Eenhoorn's Tabal (v.Lobeke) de best presterenden, 
prijs naar de goedlachse Dominique Kolling met haar AV Cortez op plaats 1 en 2. Mir el Mahdi werd gereden door Eelke van 
Libertad (v.Louro) dankzij een gem. snelh. van 12,3 km/u. Drunen en Eenhoorn's Tabal door de piepjonge Eva van Arem, 
Ook in de klasse 3 mooie klasseringen voor de Arabische met gemiddelde snelheden van 12,9 en 12,7 km/u. 
Volbloeden: Carmen Römer reed haar zevenjarige Saladin D.a 

Onstwedde 31 augustus kende dit jaar twee klasses: er werd over 
afstanden van 29,5 en 40,5 km gestreden. Deze meest noordelijke 
wedstrijd van Nederland had een klein deelnemersveld, 
waaronder tien Arabische Volbloeden. Anita Lamsma reed 
Sjacour (v.Mencour) naar een eerste plaats in de klasse 2 met een 
gem. snelh. van 15,7 km/u. Marieke de Vos passeerde als tweede 
de finish met Firuza Telloh (v.Rh Pajkovski) met een snelheid van 
gemiddeld 14,8 km/u. Tineke Kamerling behaalde een vierde 
plaats met Bess-Faith (v.Shakaar Ibn Sanadiva) en Marion 
Kouffeld en Khannon (v.Aja Shakakhan) tekenden voor de zesde 
plaats. Een achtste plaats was er tenslotte voor Michelle Schoutens 
met La Margneta Aura (v.Aurilla Gold). 
In de klasse 1 ging de eerste plaats eveneens naar een Arabische 

ENDURANCE SUCCESSEN 
IN NEDERLAND

Ik kan mij nog goed voor de geest halen die mijn wasbeurtje niet zo waardeerde en me ineens een flinke 
dat de Fam. Smarius de eerste regionale kledder met haar achterbeen verkocht. Ik kon haar natuurlijk niet 
show organiseerden. Zij presenteerden helemaal ongelijk geven als je zo in je nachtrust wordt verstoord en 
daar tijdens “de show bij de buren” de,  je de volgende ochtend mooi moet komen opdraven. Maar we 
pas uit Egypte gearriveerde, merrie kwamen goed overeen en schoon en gewassen ging dit hittepetitje 
*Masouda. Ik zie Dhr. Smarius nog met  weer naar haar hok. Volledig uitgeput dook ik om 04.00 uur 
*Masouda langs de oprit aankomen m'n bed in, om er vervolgens om 06.00 uur weer uit te gaan. 
lopen. Zodra ze de menigte en de ring zag, Ik was echt gebroken, maar iedereen was al volop in de weer. 
veranderde ze in een ware Diva en liet De show was al redelijk op gang toen Mw. Smarius nog een leuke 
Madame even zien wie er nu werkelijk het klus voor mij had. Er had zich een radioreporter gemeld van de 
beste paard van deze dag was. Uiteraard lokale radio (radio Tilburg meen ik). Of ik deze knul effe op 
won ze haar klasse bij de oudere merries sleeptouw wilde nemen en eens een mooi verhaaltje wilde vertellen 
en werd ze eveneens kampioen. Ik stond over de Arabier. Tuurlijk wilde ik dat wel. Ik had de zuiver 
vooraan bij de ring met mijn klikklak Egyptische hengst Mubark (v.Hadban Enzahi) al eerder op
oude Agfa cameraatje (die van 25 gulden) de dag gespot, net aangekocht van Dr. Houtappel door de 
maar naast mij stonden twee wat oudere fam. Van Nes/Flaxman Arabians. Ik had hem in z'n box al een 
dames uit Capelle die er een dagje uit van aantal keer bewonderd en toen de reporter zich bij mij had gemeld, 
hadden gemaakt. Zij  hadden een hele liep ik vol overtuiging recht naar Mubark toe. Als inmiddels hevige 
mooie camera en na wat lieve blikken liefhebber van Egyptische paarden, had ik natuurlijk alleen nog 

uitgewisseld te hebben (ik was pas 18, hoor) spraken we af onze maar oog voor hen en voor niets anders. Mubark was het helemaal. 
foto's uit te wisselen en nog eens bij elkaar te komen. En daar kwam Ik was opnieuw weer helemaal onder de indruk, ditmaal van deze 
het ook echt van. De dames hadden mooie foto's van *Masouda machtige vliegenschimmel. Later die dag heb ik Mubark en Helen 

nog veelvuldig op de foto gezet toen Mubark zich mocht 
presenteren tijdens de hengstenparade. Een niet al te grote hengst 
maar prachtig qua type, rassig en ook hij was een heel authentiek 
paard. Ik vind het persoonlijk nog altijd jammer dat ik deze hengst 
niet zelf heb in kunnen zetten. Dit was een van de paarden die ik 
graag aan mijn eigen programma had toegevoegd, puur omdat hij 
zo origineel en zo echt was. Mubark heb ik op oude leeftijd nog 
terug gezien bij Flaxman Arabians. Maar ik was nog veel te jong 
voor een eigen paard, toch?
De show was een uitermate groot succes waarmee de Fam. Smarius 
de Egyptische Arabier goed op de Nederlandse kaart heeft gezet (en 
de daarop volgende, jaarlijks terugkerende shows). Ter afsluiting 
van mijn bezoeken aan Smaroel Arabians nog een anekdote die 
niets met paarden te maken heeft. Ik kan mij nog heel goed 
herinneren dat ik samen met Mw. Smarius aan tafel zat, over de 
paarden aan het keuvelen terwijl ze het eten aan het voorbereiden 
was. Of ik mee wilde eten? “Oh, jawel hoor”.  Nu ben ik van huis 
uit opgevoed, dat wat je op je 
bordje voorgeschoteld krijgt, 
je ook netjes op eet. Terwijl het eten 
geserveerd werd, keek ik toe hoe 
een bord met spruitjes en spekjes 
voor me neer werd gezet. Het zweet gemaakt en dubbele kopieën voor mij achtergehouden. Helaas ben 
brak me uit, ik lust namelijk écht ik die tijdens een verhuizing kwijt geraakt en die van mij waren van 
geen spruitjes! Ik kan me niet meer zeer wazige kwaliteit. Maar *Masouda had die dag haar entree 
herinneren hoe ik me hier uit gered gemaakt. En wat voor een!
heb maar ik geloof niet dat ik het Het jaar daarop volgde het eerste Egyptian Event en Mw. Smarius 
ooit heb durven zeggen. Toen ik had mij gevraagd of ik haar kwam helpen. De show was op zondag 
het later aan mijn moeder vertelde, en op zaterdag kwam ik aan. Meehelpen met de showtent opzetten, 
die haar hele leven geprobeerd ik weet niet hoeveel klusjes ik die dag heb gedaan, het was een hele 
heeft deze vieze dingen bij mij naar gezellige boel. De pap was al redelijk op toen ik rond 22.00 uur 
binnen te krijgen, in welke variatie m'n bedje wilde opzoeken, toen Mw.Smarius zei: “Oh, maar we 
dan ook, dacht ik dat ze erin bleef! moeten de paarden nog wassen”. Ik dacht even dat ik het niet goed 
Mocht je dit lezen, Jopie, ze waren verstond. Enfin, daar gingen we naar de stallen. Harry, de 
heerlijk..haha!jarenlange vaste kracht van Smaroel Arabians en ik gingen aan de 

wasserij. Ik weet niet meer hoeveel ik er had gedaan maar ik weet 
In het volgende magazine meer nog wel, het was inmiddels ruim na middernacht, dat ik bezig was 
memoires van een liefhebber.met de jaarling merrie Bint Khattaraa S (ook zo'n favoriet van mij) 

Bint Khattaraa S

Mubark in 1989 met een jonge Helen van Nes

Hassan S in 1979
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Genghis Khan. Weliswaar een heel ander type dan Valaam, maar Ook in de uitslag van de klasse 
niettemin ook een prachtige hengst met soms, zoals Eva kan 2 over 55 km weer veel 
beamen, hengstenstreken. Ondanks dat een mooie zesde plaats bekende namen. Gabriëlle de 
met een gem. snelh. van 11,1 km/u.  Koning ging er vandoor met 
Op de lange klasse 1 (30 km) klasseerde de combinatie Silvia van de eerste plaats, gezeten op 
der Veen met A.F. Thabay (v.Kubay Khan) zich als eerste met een haar Pasch Gitano (v.Nard). 
gem. snelh. van 12,9 km/u. Kilometervreters Tryntsje Leenstra en Zij reden de wedstrijd keurig 
Lorenzo (v.Aja Shakakhan) behaalden een mooie tweede plaats, uit met een gem. snelh. van 
met een gem. snelh. van 12,87 deden zij nauwelijks onder voor bijna 16 km/u. Ook Heleen 
Silvia en Thabay. Onze sympathieke zuiderbuur Chris Standaert Hage liet in deze laatste 
vinden we terug op een vierde plaats met de negenjarige Sharifa wedstrijd van het seizoen de 
Qameli St (v.Altis Del Sol). Zij volbrachten de afstand met een teugels letterlijk vieren: 
gem. snelh. van 12,7 km/u. Een negende plaats was er voor Mujannah Salam (v.Rks Haziz) 
Savanja Frissen met Diamo (v.Menwer), dankzij een gem. snelh. liep gemiddeld 14,3 km/u en 
van 12,1 km/u. behaalde daarmee een mooie 
De korte klasse 1 ging over 22 km. Heleen Hage reed haar tweede prijs. Eva de Vries en 
Mujannah Salam (v.Rks Haziz) naar de vierde plaats met een Gusar Khan (v.Kubinec) 
gem. snelh. van 10,4 km/u, als enige combinatie met een plaatsten zich als vijfde dankzij 
Arabische Volbloed in de top tien. een gem. snelh. van 13,9 

km/u. 

Een volle wedstrijdkalender werd op 19 oktober afgesloten met 
endurance de Peelrand in en rond Wilbertoord. Margje van der En daarmee werd het 
Starre en Nib Ducrin Star (v.Grand Duc) sloten hier een zeer wedstrijdseizoen 2013 waardig 
succesvol seizoen af met een welverdiende nummer 1 klassering afgesloten. We kunnen 
op de 82 km, dankzij een gem. snelh. van 14,834. Voor deze terugkijken op een enerverend Nederlands seizoen, met mooie 
overwinning moest echter wel gestreden worden, o.a. met Joyce prestaties voor ruiters en Arabische Volbloeden en feliciteren dan 
van den Berg met Per Makhid (v.Makzan), die genoegen moest ook alle geklasseerde combinaties van harte! 
nemen met een derde plaats vanwege een minimaal tijdsverschil Voor het tweede jaar achtereen is het aantal starts op endurance 
met Margje (Joyce reed gemiddeld 14,833). wedstrijden gegroeid, met maar liefst 10% ten opzichte van 2012. 
Net als Margje en Joyce kan ook de winnares van de vijfde prijs op In 2014 zetten we deze trend graag door en we nodigen hierbij 
een zeer succesvol seizoen terugblikken: Natascha van Galen reed dan ook alle belangstellenden van harte uit om hun Arabische 
met Shatranj Akhdhar (v.Shaho) een gem. snelh. van 14,6 km/u. Volbloed een keer uit te brengen in een kennismakingsklasse. 

Volbloed: Tryntsje Leenstra reed haar Lorenzo (v.Aja Shakakhan) 
in gemiddeld 13 km/u in de prijzen. Een derde plaats was er 
voor Janet Owen met Safiya (v.Jallad). Janneke Dijkstra 
bemachtigde de zesde plaats met gemiddeld 9,9 km/u met 
de vijfjarige Ribash (v.Aja Shakakhan).

Op 7 september maakten velen zich klaar voor de Sallandse 
Heuvelrit te Haarle. De klasse 3 over 83 km leverde Anouk 
Spoelstra met Rakesh (v.Altis Del Sol) wederom een eerste plaats 
op: het resultaat van een mooie opbouw in haar wedstrijd en een 
gem. snelh. van 15,7 km/u. Ook Natascha van Galen liet opnieuw 
van zich horen met Shatranj Akhdhar (v.Shaho), zij bezetten de 
derde plaats op deze afstand met een gem. snelh. van 15 km/u. 
Plaats 4 tot en met 6 gingen eveneens naar 'oude bekenden': 
Chantal Palfenier met Bright Magic QA (v.Aurilla Gold), Jeanette 
Wilhelm met Eenhoorn's Dahrouck (v.Lobeke) en Joyce van den 
Berg met Per Makhid (v.Makzan). Tenslotte was er een negende Arem met Eenhoorn's Tabal. Onder begeleiding van haar 
plaats voor ondergetekende, met Kumar G (v.Vatican). moeder Sara Bernard reed de jonge Eva een keurige gem. snelh. 
Op de lange klasse 2 over 61 km klasseerden drie deelnemers, van 12 km/u.  
allen met een Arabische Volbloed. Beste van de drie bleek, met 
een gem. snelh. van 13,8, Heidi Witjes met Magnum Opus One 

Op 14 september organiseerde Stichting Endurance Alive de (v.CE Magnum). José Merkx tekende voor de tweede plaats met 
wedstrijd Ginkelse Heide te Otterlo. Er werd over vier afstanden Abakadabrah (v.Krimh) met een snelheid van 13,5 km/u 
gestreden, te weten 21, 31, 51 en 81 km. Aan de klasse 3 deden gemiddeld. Olivia Eloi vond naast haar drukke bezigheden als 
geen Arabische Volbloeden mee. De klasse 2 was in dat opzicht organisator van endurance Grolloo nog tijd om haar paard 
beter bezet: acht deelnemers reden een Arabische Volbloed, allen Magic-Joy (v.Moshai) te trainen, wat resulteerde in een derde 
klasseerden zich. Een derde en vierde plaats was er voor de familie plaats met een gem. snelh. van 12,5 km/u.  
Gloy: Christian en Johanna reden Dadji (v.Darike) en El Gabani Aan de korte klasse 2 deden beduidend meer Arabische 
(v.Nahbir El Shamsin) met een gem. snelh. van 16,4 over de Volbloeden mee. Van de dertien deelnemende Arabieren wisten 
genoemde 51 km. De zesde en zevende prijs gingen naar twaalf zich te kwalificeren, waarvan maar liefst zeven in de top 10. 
respectievelijk Gabriëlle de Koning met Pasch Gitano (v.Nard) en Lesley-Ann Steehouwer legde beslag op de eerste plaats, door met 
Linda van der Horst met Shakaan Al Jarra, zoon van de recentelijk haar Resa Bint Rhea Rz (v.Vangelis) met gemiddeld 15 km/u de 
overleden dekhengst Sheikan Star. De negende plaats was voor afstand te volbrengen. Op de derde plaats vinden we Jeanne 
Sabine Wilkening uit Duitsland met de arabier Merit-Amun Linneweever met El Tawfiz (v.Ganimed) met een snelheid van 
(v.Balabu Karabau). 13,5 km/u gemiddeld en ook de volgende vijf plaatsen werden 
De lange klasse 1 resulteerde voor drie Arabische Volbloeden bezet door combinaties met Arabische Volbloeden, te weten 
in een top tien klassering. Van hen presteerde Mennovanos Scarlett van der Woude met Nadir (v.Starino), Marieke de Vos 
(v.Nougatin) het beste: hij behaalde met Martin Fikke een derde met Firuza Telloh (v.Rh Pajkovski), Veerle van de Ven met 
plaats door gemiddeld 12,8 km/u te lopen. Een zevende plaats Lht Khariton (v.Kubinec), Heleen Hage met Mujannah Salam 
was er voor Luan ten Boske met Djamal (v.Hallim's Shah JC) en (v.Rks Haziz) en Karina Rigter met Muranas Nathalia (v.Alishaar 
Puck van der Lugt legde met Safia (v.Pladykt) beslag op de tiende El Bri). 
plaats. In de korte klasse 1 tenslotte reed Tryntsje Leenstra De lange klasse 1 over 39 km resulteerde voor Tryntsje Leenstra 
zichzelf wederom in de prijzen, een mooie tweede prijs voor met Lorenzo (v.Aja Shakakhan) in een eerste plaats (12,7 km/u 
haar en Lorenzo (v.Aja Shakakhan) met een gem. snelh. van gemiddeld). Een derde 
12,9 km/u. Ook Eelke van Drunen presteerde weer met haar plaats was er voor Kirsten 
Mir El Mahdi (v.Zvara Marifnaash), zij behaalden een vijfde plaats Sawatzki met Merit-Amun 
door gemiddeld 12,4 km/u te rijden. Dat je echter (nog) niet veel (v.Balabu Karabau), zij 
wedstrijden gereden hoeft te hebben voor een mooie klassering volbrachten de wedstrijd 
bewees de combinatie Ellen Aldewereld met Marat (v.Darike). Zij met een gem. snelh. van 
bezetten met een gem. snelh. van 12,1 km/u de zevende plaats. 9,2 km/u. 

De korte klasse 1 (26 km) 
bracht wellicht geen Na Ginkelse Heide konden de enduranceruiters even op adem 
eeuwige roem, maar zeker komen, om op 5 oktober weer met frisse moed deel te nemen aan 
een welverdiende eerste Endurance by the Sea in Wassenaar. In de klasse 2, gereden over 
plaats voor Eelke van 60 km, behaalde de prachtige Arabische hengst Valaam Khan 
Drunen met Mir el Mahdi (v.Marcipan) een derde plaats. Valaam werd gereden door 
(v.Zvara Marifnaash), Hanneke Kal met een gem. snelh. van 13,5 km/u. 
dankzij een gem. snelh. Op de korte klasse 2 werd 3e  Christian en 2e Johanne Gloy 
van 12,6 km/u. Een vijfde met Dadji (v.Darike) en El Gabani (v.Nahbir El Shamsin). 
plaats was er voor Eva van Eva de Vries reed Gusar Khan (v.Kubinec), eveneens van stal Hanneke Kal en Valaam tijdens de ’Endurance by sea’

Tryntsje Leenstra en Lorenzo in Onstwedde

Janet Owen met Safiya

Natascha van Galen 
met Shatranj Akhdhar
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Genghis Khan. Weliswaar een heel ander type dan Valaam, maar Ook in de uitslag van de klasse 
niettemin ook een prachtige hengst met soms, zoals Eva kan 2 over 55 km weer veel 
beamen, hengstenstreken. Ondanks dat een mooie zesde plaats bekende namen. Gabriëlle de 
met een gem. snelh. van 11,1 km/u.  Koning ging er vandoor met 
Op de lange klasse 1 (30 km) klasseerde de combinatie Silvia van de eerste plaats, gezeten op 
der Veen met A.F. Thabay (v.Kubay Khan) zich als eerste met een haar Pasch Gitano (v.Nard). 
gem. snelh. van 12,9 km/u. Kilometervreters Tryntsje Leenstra en Zij reden de wedstrijd keurig 
Lorenzo (v.Aja Shakakhan) behaalden een mooie tweede plaats, uit met een gem. snelh. van 
met een gem. snelh. van 12,87 deden zij nauwelijks onder voor bijna 16 km/u. Ook Heleen 
Silvia en Thabay. Onze sympathieke zuiderbuur Chris Standaert Hage liet in deze laatste 
vinden we terug op een vierde plaats met de negenjarige Sharifa wedstrijd van het seizoen de 
Qameli St (v.Altis Del Sol). Zij volbrachten de afstand met een teugels letterlijk vieren: 
gem. snelh. van 12,7 km/u. Een negende plaats was er voor Mujannah Salam (v.Rks Haziz) 
Savanja Frissen met Diamo (v.Menwer), dankzij een gem. snelh. liep gemiddeld 14,3 km/u en 
van 12,1 km/u. behaalde daarmee een mooie 
De korte klasse 1 ging over 22 km. Heleen Hage reed haar tweede prijs. Eva de Vries en 
Mujannah Salam (v.Rks Haziz) naar de vierde plaats met een Gusar Khan (v.Kubinec) 
gem. snelh. van 10,4 km/u, als enige combinatie met een plaatsten zich als vijfde dankzij 
Arabische Volbloed in de top tien. een gem. snelh. van 13,9 

km/u. 

Een volle wedstrijdkalender werd op 19 oktober afgesloten met 
endurance de Peelrand in en rond Wilbertoord. Margje van der En daarmee werd het 
Starre en Nib Ducrin Star (v.Grand Duc) sloten hier een zeer wedstrijdseizoen 2013 waardig 
succesvol seizoen af met een welverdiende nummer 1 klassering afgesloten. We kunnen 
op de 82 km, dankzij een gem. snelh. van 14,834. Voor deze terugkijken op een enerverend Nederlands seizoen, met mooie 
overwinning moest echter wel gestreden worden, o.a. met Joyce prestaties voor ruiters en Arabische Volbloeden en feliciteren dan 
van den Berg met Per Makhid (v.Makzan), die genoegen moest ook alle geklasseerde combinaties van harte! 
nemen met een derde plaats vanwege een minimaal tijdsverschil Voor het tweede jaar achtereen is het aantal starts op endurance 
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Janet Owen met Safiya

Natascha van Galen 
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ENDURANCE

TRINITY
Trinity (v.Karvat x Plakarna v.Karnaval u.Plareri) en eind 2011 hebben wij 
Geboren: 10-04-2004 onze eerste internationale 
Geslacht: merrie rit (CEI) van 100km in 
Kleur: vos Mirwart, België gereden. 
Fokker/eigenaar/amazone: H. De Vries, Balgoij, NL Na diverse CEI ritten te 
Foto: Jenny Commons - www.midnight-designs.ch hebben gereden hebben 

wij in juni 2013, samen 
Trinity is in het paasweekend van 2004 geboren. Zij is onze eerste “konings-
genoemd naar de gelijknamige universiteit in Oxford, afstand”-rit over 160 km 
waar mijn man mij ten huwelijk heeft gevraagd. Plakarna (CEI***) in Schweich, 
is haar trotse moeder en ik ben de trotse eigenaar van ons Luxemburg succesvol 
eerste veulentje. uitgereden. Een hele 
Plakarna en Trinity stonden bij Dhr M.J. Giesbers, fokker ervaring!
van zowel Plakarna als Karvat, de vader van Trinity, die 
eerder door de heer Giesbers succesvol werd uitgebracht De uren die je samen 
in de rensport. traint om zover te komen, 

maken de band met je 
Trinity heeft in haar jonge jaren in de opfok gestaan in de paard heel sterk. 
Ardennen bij Yvonne van der Velde. Toen Trinity uit de opfok Onderweg beleef je 
kwam, heeft Yara de Boer haar zadelmak gemaakt, later zowel hoogtepunten als 
overgenomen door Natascha van Galen, die tevens hielp mindere momenten met 
groomen bij de eerste CEI** wedstrijden in 2012. Trinity je paard. Het behalen 
 was niet de makkelijkste met inrijden en zij heeft de nodige van het prestatiepredikaat 
'vlieglessen' gegeven. is hierbij zeker een nieuw 

hoogtepunt.
In 2009 ben ik met Trinity begonnen in de nationale 
endurance klasse I. Elk jaar zijn we een klasse verder gekomen 
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ENDURANCE 
INTERNATIONALE 

SUCCESSEN

V DVoor de meest recente endurance CEI wedstrijden verplaatsen deelnemers met 
we ons als eerste naar Nörten-Hardenberg. Deze wedstrijd in het Arabische Volbloeden 
tweede weekend van augustus kende dit jaar vier Nederlandse in deze klasse werden 
deelnemers: Esther Groen en Siska Schiphorst startten beiden helaas om diverse 
op de 160 km (CEI***) met respectievelijk Zakholy's Shadiya redenen afgekeurd of 
(v.Matador) en Marathon (v.Balasjow). Yvonne Overes en teruggetrokken. 
Helen de Vries kwamen op de 120 km (CEI**) aan de start, Dezelfde afstand maar 
Yvonne met haar paard Barq Madjied Star (v.Agar's Habi) en dan voor Young Riders 
Helen met Sumaya G (v.Monitor), een ervaren Arabische merrie gaf opnieuw een 
in bezit van de familie De Boer. mooie Nederlandse 
Esther wist in een deelnemersveld van vier combinaties als overwinning: 
enige de wedstrijd goed te voltooien en behaalde daarmee Maud Gerding won 
de eerste plaats, met een gemiddelde snelheid van 12,2 km/u. deze klasse met 
Siska moest helaas in de laatste ronde stoppen. Helen de Vries Piaf Al Jarra 
en Sumaya presteerden goed op de 120 km, met een gemiddelde (v.Grand Duc).
snelheid van 15 km/u behaalden zij een derde plaats. Helaas 
kon ook Yvonne de 120 km niet voltooien, Barq Madjied Star Dit jaar vond het 
werd in de tweede vetgate helaas afgekeurd EK plaats in Most. 
op locomotie. De bondscoach Emile Docquier selecteerde vijf combinaties: 

Marly van Ditzhuyzen met Eenhoorn's Dahman (v.Oosterveld's 
Marsaz), Theo Heldens met D-Prodigy (v.Primo), Carmen 
Römer met Oceane d'Havenne (v.Ranin), Marijke Visser met In Sartilly Mont Saint Michel vond half augustus de pre-ride 
Wamid (v.Rhapsody) en Jannet van Wijk met Ainhoa Rayon voor de WEG 2014 plaats. Marijke Visser bracht hier de Arabier 
d'Or (v.Ainhoa Shakliris). Ouadji (v.Oursene) uit op de 130 km. Het bleek een technisch 
Uiteindelijk wisten Marijke, die haar debuut maakte op een en afwisselend parcours te zijn. Marijke behaalde een negende 
senioren kampioenschap en Jannet de wedstrijd goed uit te plaats met een gemiddelde snelheid van 16,7 km/u met Ouadji, 
rijden. Marijke behaalde met een gemiddelde snelheid van een paard dat zij te leen had van een Franse endurancestal. 
18,9 km/u een prachtige 8e plaats.Van de 65 starts hebben slechts 27 combinaties de wedstrijd 
 Jannet klasseerde zich als 23ste met een gemiddelde snelheid goed uitgereden, wat een duidelijke indicatie van de zwaarte
van 15,35 km/u. Een prima prestatie van beide combinaties. van het parcours is, met vooral in de latere ronden ook veel 
Marly besloot bij de voorkeuring om Dahman niet deel te laten zwaar zand. 
nemen aan de wedstrijd. De andere twee combinaties haalden 
de eindstreep van de wedstrijd helaas niet. De volgende CEI met Nederlandse deelnemers vond plaats 

op eigen bodem en wel in Leersum. Voor vele combinaties 
St Agnant vond dit jaar plaats op 5 oktober en zeven Nederlandse een goede gelegenheid om een CEI te starten zonder lang te 
combinaties reisden af om deel te nemen aan respectievelijk hoeven reizen. 
de CEI*** over 160 km en de CEI** over 120 km. Het aantal Nederlandse combinaties was dan ook relatief groot. 
Op de 160 km leverde Carmen Römer wederom een geweldige Aan de CEI*** over 160 km namen Esther Groen met Moragh 
prestatie door de Gwizd dochter Alicia d'Havenne met een Akhdhar (v.Mendoza's Moreno), Yvonne van der Velde met 
snelheid van gemiddeld 15 km/u naar de tweede plaats te rijden. Joy NRG (v.Psydatel) en Angela Jonkman met Bayan Bin Bora 
Jannet van Wijk wist met Zaïra Star (v.Agar's Habi) beslag te (v.Bka Il Nero) deel. Esther presteerde als beste met een prachtige 
leggen op de vierde plaats in het klassement, zij reed gemiddeld tweede plaats, dankzij een gemiddelde snelheid van 15,36 km/u. 
14,4 km/u. Yara de Boer bracht op deze afstand Sumaya G Yvonne reed eveneens verdienstelijk, zij veroverde een vierde 
(v.Monitor) uit maar werd helaas op de vierde vetgate afgekeurd. plaats met een gemiddelde snelheid van 14,47 km/u. 
Op de CEI** was de beste Nederlandse combinatie Helen de Het paard van Angela werd helaas afgekeurd in de derde 
Vries met Trinity (v.Karvat), zij bemachtigden de 10e plaats vetgate op locomotie. 
met een gemiddelde snelheid van 15,8 km/u. Ook op de 120 km (CEI**) mooie resultaten voor de 

Nederlandse deelnemers. Alle lof natuurlijk voor Djilan Boelen, 
die met haar Lightning Rose QA (v.Aurilla Gold) een prachtige Weissenhorn is de laatste CEI waarvan de resultaten inmiddels 
eerste plaats behaalde dankzij een snelheid van 16,26 km/u. bekend zijn. Eén Nederlandse combinatie volbracht hier met 
Aan de CEI* over 90 km deed het grootste aantal Nederlanders een Arabisch Volbloed de 120 km, Maud Gerding reed zichzelf 
mee, maar liefst 9 combinaties, waarvan er 6 met een Arabische en Piaf Al Jarra (v.Grand Duc) naar een prachtige tweede plaats 
Volbloed. Van hen presteerde Davyenne Theunissen met Hinde bij de CEI** voor Young Riders, met een gemiddelde snelheid 
(v.Araf El Maklouf) het beste, zij behaalde een vierde plaats met van 14,3 km/u. 
een gemiddelde snelheid van 14,9 km/u. De overige Nederlandse Maud kan al terugkijken op een prachtig seizoen!

Esther Groen en Zakholy's Shadiya

 

2013 WINNAARS 
De endurancevereniging heeft de winnaars van 2013 bekend Klasse 4
gemaakt. Hieronder de winnaars met hun Arabische 1. Djilan Boelen Lightning Rose Q.A. (v.Aurilla Gold 
Volbloedpaarden: x Naomi Rose v.Taqah)

2. Marly van Ditzhuijzen Czarownica LB (v.Afganistan 
Klasse 1 x Czorna v.Wirzow)
1. Tryntsje Leenstra  Wyngaerds Lorenzo 3. Henny Hoeksma JNT Callista (v.Kais x Mykbira

(v.Aja Shakakhan x Morelba v.Akr)  v.Bora)
2. Eelke van Drunen  Mir El Mahdi (v.Zvara Marifnaash 

x Vamena v.Menes)
3. Sivlia van der Veen  A.F. Thabay (v.Kubay Khan 

x A.F. Antha v.Anthal)

Klasse 2
1. Ad Exalto Habib's Bahira (v.Poker x 

GB Habibi v.Insjallah's Fayoum)
3. Heidi Witjes Magnum Opus One 

(v.CE Magnum x SA Natsarah 
v.AS Natsir-Apal)

Klasse 3
3. Margje van der Starre Nib Ducrin Star (v.Grand Duc x 

Amarinthe EQ v.Karoun)

Djilan Boelen met haar Lightning Rose QA
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Klasse 1 x Czorna v.Wirzow)
1. Tryntsje Leenstra  Wyngaerds Lorenzo 3. Henny Hoeksma JNT Callista (v.Kais x Mykbira

(v.Aja Shakakhan x Morelba v.Akr)  v.Bora)
2. Eelke van Drunen  Mir El Mahdi (v.Zvara Marifnaash 

x Vamena v.Menes)
3. Sivlia van der Veen  A.F. Thabay (v.Kubay Khan 

x A.F. Antha v.Anthal)

Klasse 2
1. Ad Exalto Habib's Bahira (v.Poker x 

GB Habibi v.Insjallah's Fayoum)
3. Heidi Witjes Magnum Opus One 

(v.CE Magnum x SA Natsarah 
v.AS Natsir-Apal)

Klasse 3
3. Margje van der Starre Nib Ducrin Star (v.Grand Duc x 

Amarinthe EQ v.Karoun)

Djilan Boelen met haar Lightning Rose QA
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De Amerikaanse ondernemer Henry B. Babson (1875-1970) kwam voor het eerst in 
aanraking met het Arabische Volbloedpaard toen hij in 1893 op de Chicago World Fair 
de daar tentoongestelde Arabieren bewonderde. Babson werd rijk met de verkoop van 
innovatieve producten, met name platenspelers en toen hij het op zakelijk vlak wat 
rustiger aan kon doen, nam hij meer tijd voor zijn hobby: Arabische Volbloedpaarden.

Bint Serra I. Zij was weer een Bewerkt door: Marijke Slok Soede
dochter van de Crabbet gefokte 
hengst Sotamm die in 1920 Babson reisde in eerste instantie af naar Engeland, Frankrijk 
vanuit zijn geboorteland en Spanje maar de kwaliteit viel hem tegen, dus vertrok hij naar 
Engeland naar Egypte vertrok. Egypte. Bij de Royal Agricultural Society (RAS) vond hij 
De naam Fa-Serr is veelvuldig 3 merries de moeite waard om naar zijn stoeterij in de buurt 
terug te vinden in stambomen van Grand Detour, Illinois te halen. 
van zwarte Arabieren. De meest Dit waren: de vosmerrie Bint Saada 
invloedrijke zoon van Fadl (v.Ibn Samhan x Saada), de donkere 
was de hengst Fadheilan uit vosmerrie Bint Bint Durra (v.Ibn 
de Poolse merrie Kasztelanka. Rabdan x Bint Durra) en de bruine 
Fadheilan is de vader van de merrie Bint Bint Sabbah (v.Bayyad 
legendarische kampioen uit de jaren 1960 Fadjur, grootvader x Bint Sabbah), alle drie geboren 

van moederskant van in 1930. Van de stoeterij van Prins Kamel 
de hengst Khemosabi, el Dine, een voormalig voorzitter van de 
dé show en western-ridden RAS, kocht Babson de donker bruine 
kampioenshengst van de merrie Bint Serra I (v.Sotamm x Serra), 
jaren 1970. samen met haar hengstveulen Metsur 
De invloed van Fadl is terug (v.Rustem) die kort na zijn aankomst in 
te vinden in alle 'Straight Amerika overleed. Van de Menial Stud 
Babson' stambomen. van Prins Mohamed Ali van het eiland 

Roda, kocht hij twee schimmels; 
de hengst Fadl uit 1930 en zijn volle In het begin van zijn 

zus uit 1931 Maaroufa (v.Ibn Rabdan x Mahroussa). fokprogramma was Babson 
open minded en schafte 

ook Pools gefokte Arabieren aan. Hier tussen zaten de bruine Deze zes paarden zijn de grondleggers van het 'Straight Babson' 
merrie Azja IV (v.Landsknecht x Asra) gefokt door Jozef fokprogramma. Het meest invloedrijk in de Babson bloedlijnen 

Czerkawski van de is de hengst Fadl, die 
Bezmiechowa Stoeterij, 74 geregistreerde 

Arabische Volbloed-
veulens naliet voor 
hij op de respectabele 
leeftijd van 33 jaar 
stierf. Fadl was onder 
andere vader van de 
beroemde Babson 
hengst Fa-Serr uit 

jonge 'Queen' Elizabeth. Om Turfa te sparen voor de 
vernietigende bombardementen van de Duitsers, werd zij naar 
Canada verscheept waarna zij uiteindelijk in het bezit kwam 
van Babson, dragend van de hengst Hilal (v.Uns-el-ujood x 
Shejret).
Babson paarden staan bekend om hun kalme en stabiele 
karakter wat hen uitermate geschikt maakt voor gebruik. 
Volgens Babson-fans zijn ze extreem vriendelijk, veelzijdig en 
gemakkelijk te trainen. Daarnaast kenmerken zij zich ook qua 
uiterlijk door hun stevige body en benen met veel bot, correcte 
conformatie en bewegingen met veel balans. De grote ogen van 
de Babson stralen zachtheid en wijsheid uit. Ook kenmerkend de vosmerrie Rybitwa (v.Almanzar x Jasolka II), Kostrewza 
voor de Babsons is hun veelal donkere vachtkleur: bruin, koffie (v.Koheilan I x Dziewanna) en de bruine door Janów Podlaski 
vos en zwart.Stud gefokte merrie Kasztelanka (v.Koheilan I x Bialogrodka), 
De Babson Arabian Horse Farm sloot zijn deuren voorgoed in die via Engeland naar Amerika kwam drachtig van Ofir. 
1999 en de kudde werd verspreid. Straight Babson/Egyptian Zij schonk het leven aan het hengstveulen Warschau. 
(SBE) zijn alleen de nakomelingen uit een combinatie van de De enige hengst uit Polen was 
6 paarden die Babson uit Egypte importeerde. Op dit moment de schimmel Sulejman (v.Fetysz 
zijn er zo'n ruim 200 SBE's over de hele wereld en duizenden x Fasila) geboren in 1934. 
Arabische paarden met die Babson gerelateerd zijn.Zijn vader Fetysz, gefokt door 

Janow Podlaski was een goed 
renpaard die ook voor het Trakehner 
stamboek veel heeft betekend. 
Sulejman, een van de favorieten van 
Babson, werd gefokt door Baron 
William Bicker en vertrok na een 
kort raceseizoen in Polen in 1938 

naar zijn Amerikaanse stal. 
Rond diezelfde periode arriveerde de in 
1919 geboren hengst Aldebar (v.Dwarka x 
Amida). Zijn moeder Amida was een 
Crabbet merrie en zijn vader Dwarka was 
een in de woestijn gefokte hengst van de 

Anazeh stam, die in 1897 vanwege zijn enorme snelheid op de 
baan naar Bombay vertrok waar hij 'het wonder van India' 
werd genoemd. Dwarka kwam in 1901 als jachtpaard onder het 
dameszadel naar Engeland. In 1916, op 24 jarige leeftijd kwam 
hij in het bezit van de Prins van Wales (de latere koning 
Edward VIII) waar hij ter dekking stond bij de Tor Royal Stud 
in Devonshire. 
Vanaf de jaren 1960 richtte Babson's fokprogramma zich 

uitsluitend op 
uit Egypte 
geïmporteerde 
paarden en 
verkocht hij zijn 
niet-Egyptische 
paarden. 
Nieuwe imports 
waren vooral 
nakomelingen 
van de hengst 
Nazeer 
(v.Mansour x 

Bint Samiha) die weer Sotamm in zijn bloed voert en daarmee 
25% Crabbet was. 
Een bijzondere merrie die het Babson fokprogramma pas in 
1941 aanvulde was Turfa, gefokt door Z.K.H. Koning IBN 
Saoud van Nejd. Hij schonk haar en nog 3 andere paarden 
in 1937 aan George VI van Engeland als kroningsgeschenk. 
De vriendelijke merrie zou eigenlijk het rijpaard van de prinses 
worden, maar onder het zadel was ze toch iets te pittig voor de 
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Bint Bint Sabbah
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Fadl en Henry Babson
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HR Hasims Legacy, een straight Babson anno nu
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Een andere bouwsteen in de celwand is lignine, ook wel naar gedaan en gezien werd dat de waardes verschillen per 
houtstof genoemd. Lignine is geen koolhydraat maar wordt tijdstip op een dag: de hoogste waardes werden gemeten 
aangemaakt door planten gedurende veroudering om sterkte wanneer de intensiteit van het licht het grootste was en namen 
aan de celwand te geven. Lignine is negatief verbonden aan af in de ochtend en begin avond. Dit is het gevolg van het 
de verteerbaarheid: meer houtstof geeft een slechtere eigen gebruik van de plant van deze voedingsbronnen voor 
verteerbaarheid en de voedingswaarde van de plant neemt groei en de mate van fotosynthese. Tijdens fotosynthese zet 
hiermee af. Oudere planten die meer lignine in de celwand de plant onder invloed van zonlicht kooldioxide om in 
hebben, zoals hooi en stro, zijn dus een armere voedingsbron koolhydraten en wordt er zuurstof geproduceerd.
voor het paard. 

Niet-structurele koolhydraten – Zetmeel
Niet-structurele koolhydraten - Suikers Naast suiker is zetmeel een ander niet-structureel koolhydraat. 
De niet-structurele koolhydraten omvatten de inhoud van Zetmeel komt vooral voor in graankorrels, voedergewassen, 
een cel. Hieronder vallen de suikers en zetmeel die ook wel wortelen en knollen. In graan kan zetmeel wel 40 tot 70% 
de opslag koolhydraten van een plant worden genoemd. van de totale droge stof opmaken, graan is dan ook een 
De plant gebruikt niet-structurele voedselbron die veel energie kan leveren. 
koolhydraten voor de eigen energielevering. Zetmeel wordt met behulp van enzymen verteerd in de 
Fructaan maakt het grootste deel van de dunne darm. Vooral het enzym amylase breekt zetmeel af 
suikers in een plant op. Deze suiker is tot eenvoudige suikers, die vervolgens via de darmwand 
vooral in de stengel van de plant te vinden, worden opgenomen om als energiebron te dienen.
waar ketens worden gemaakt door meerdere Er is een limiet aan de hoeveelheid zetmeel die een paard 
fructaan elementen aan elkaar te koppelen. kan verteren. Deze limiet hangt samen met de beperkte 
Ondanks dat fructaan oplosbaar in water is productie van de benodigde enzymen. Wanneer er veel 
wordt het in het paardenlichaam niet in de zetmeel in één keer wordt aangeboden zal een deel in de 
dunne darm, de plek waar waterabsorptie grote darmen terecht komen. De grote darmen zijn de plek 
plaats vindt, opgenomen. Het paard heeft waar microbiotische vertering van vezels plaats vind, 
namelijk geen enzymen om fructaan in een proces dat veel tijd in beslag neemt. Zetmeel wordt 
dit deel van het verteringstelsel af te breken. echter snel verteerd door de bacteriën die hier aanwezig 
Fructaan wordt met behulp van bacteriën in de grote darmen zijn en  grote hoeveelheden zetmeel tasten de conditie van 
omgezet in vetzuren waar ze door de darmwand opgenomen de grote darmen aan. 
worden en gebruikt als energiebron. 

Fructaan komt van nature voor in het paardendieet en is 
vooral te vinden in vers gras. De hoeveelheid fructaan 
en andere water oplosbare koolhydraten (de eenvoudige 
suikers glucose, fructose en sucrose) verschilt echter per seizoen. 
Zo groeit gras in de lente snel en maakt de plant gebruik 
van de niet-structurele koolhydraten voor zijn eigen groei. 
De suikerwaarde van lentegras is hierdoor lager dan in de 
zomer, wanneer de plant minder hard groeit en suikers 
gaat opslaan. 
Een diergeneeskundige studie uit 2007 liet zien dat de 
hoeveelheid water oplosbare koolhydraten in dat jaar in 
de maand mei het hoogste waren, vergeleken met maart, 
augustus en oktober. 
Ondanks dat fructaan van nature in de voeding van het paard 
voorkomt moet er opgepast worden met een te hoge 
frutcaanopname. Dit is namelijk de oorzaak van onder andere 
hoefbevangenheid. Dezelfde studie uit 2007 liet zien dat 
de maand mei, waarin de fructaanwaarden in gras het hoogste 
waren, ook de periode in het jaar was waarin de meeste 
gevallen van hoefbevangenheid voorkwamen. 

De waarde van water oplosbare koolhydraten is erg afhankelijk 
van de omgeving. Water oplosbare koolhydraten nemen toe 
als de temperatuur laag is, bij hoge lichtintensiteit en als er 
weinig water is. Er is afname als er bemesting is en wanneer 
land gemaaid wordt. 
Verschillen zijn niet alleen te meten per jaar of maand, ook 
per dag fluctueren de waardes niet-structurele koolhydraten 
in gewassen. Ook hier werd in de studie uit 2007 onderzoek 
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In het vorige artikel zijn we ingegaan op 
het spijsverteringsstelsel van het paard 
en zijn de opbouw en specifieke 
eigenschappen van ieder onderdeel 
besproken. Aan de hand hiervan kunnen 
we zeggen dat het verteringssysteem van 
paarden nog steeds is ingesteld op de 
voedselinname zoals bij wilde paarden: 
continue grazen en opnemen van kleine 
hoeveelheden laag kwalitatief voer. 
Het verteringskanaal is vooral gebouwd 
om vezels te verteren en geen grote 
hoeveelheden zetmeel en suiker, iets 
wat in gedachten gehouden moet worden 
voor goed voermanagement.  
In dit artikel zullen we verder ingaan op de 
voedingsstoffen die paarden nodig hebben 
en de manier waarop deze voedingsstoffen 
verwerkt worden. 

VOEDINGSSTOFFEN 
ALS BOUWSTENEN 
EN ENERGIE
LEVERANCIER

VOEDING & VERTERING 
DEEL 2

W
Structurele koolhydraten Door: Jalenka van Wijk
Energie komt voornamelijk uit vertering van structurele en 
niet-structurele koolhydraten, waaronder zetmeel, suikers Water
en voedingsvezels horen. De structurele koolhydraten zijn de Water is een essentieel onderdeel van het dieet. 
onderdelen waaruit de wand van een cel zijn opgebouwd en Het transporteert voedingsstoffen door het lichaam, reguleert 
dus structuur geven aan de plant. Ze zijn de belangrijkste bron de lichaamstemperatuur en is betrokken bij stofwisseling en 
van voedingsvezels in het dieet uitscheiding van afvalproducten. Daarnaast is water erg 
van paarden en ook de grootste belangrijk voor het functioneren van het spijsverteringsstelsel 
energiebron. De celwand van van het paard. Het is dan ook niet verwonderlijk dat water 
planten is opgebouwd uit de voor een groot deel het lichaamsgewicht bepaald. Bij volwassen 
structurele koolhydraten dieren bestaat 60 tot 75% van het totale lichaamsgewicht uit 
cellulose, hemicellulose en pectine. water, terwijl dit bij veulens wel 80% is. 
Voersoorten die veel structurele Omdat water een belangrijke functie heeft moeten paarden 
koolhydraten bevatten zijn gras, hooi, stro en bietenpulp. constant schoon water tot hun beschikking hebben. 

De hoeveelheid water die een paard per dag drinkt is 
Er is vroeg in het spijsverteringskanaal geen mogelijkheid tot afhankelijk van de leeftijd, gebruik, omgevingstemperatuur 
vertering van vezels, omdat paarden niet de juiste enzymen en het soort voedsel dat het paard opneemt. 
maken om deze bouwstenen van de celwand af te breken. 
Vertering van structurele koolhydraten vindt plaats in de Het voer dat een paard eet beïnvloedt de hoeveelheid die 
grote darmen en is een proces waar bacteriën een belangrijke gedronken wordt, omdat verschillende voedingsbronnen 
rol in spelen. Tijdens de microbiotische vertering van de verschillende vochtgehaltes hebben. Ook is het belangrijk om 
koolhydraten worden de vetzuren acetaat, butylaat en het vochtgehalte mee te nemen wanneer verschillende soorten 
propionaat geproduceerd. Door opname via de darmwand voer met elkaar vergeleken worden omdat dit verbonden is 
kunnen deze vetzuren als energiebron gebruikt worden. met de hoeveelheid droge stof. In de droge stof bevinden zich 
Naast vetzuren komen er bij deze vertering ook gassen vrij, de voedingsstoffen: mineralen, vitaminen, eiwitten, vetten en 
voornamelijk kooldioxide en methaan. koolhydraten. 
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Ondanks dat fructaan oplosbaar in water is productie van de benodigde enzymen. Wanneer er veel 
wordt het in het paardenlichaam niet in de zetmeel in één keer wordt aangeboden zal een deel in de 
dunne darm, de plek waar waterabsorptie grote darmen terecht komen. De grote darmen zijn de plek 
plaats vindt, opgenomen. Het paard heeft waar microbiotische vertering van vezels plaats vind, 
namelijk geen enzymen om fructaan in een proces dat veel tijd in beslag neemt. Zetmeel wordt 
dit deel van het verteringstelsel af te breken. echter snel verteerd door de bacteriën die hier aanwezig 
Fructaan wordt met behulp van bacteriën in de grote darmen zijn en  grote hoeveelheden zetmeel tasten de conditie van 
omgezet in vetzuren waar ze door de darmwand opgenomen de grote darmen aan. 
worden en gebruikt als energiebron. 

Fructaan komt van nature voor in het paardendieet en is 
vooral te vinden in vers gras. De hoeveelheid fructaan 
en andere water oplosbare koolhydraten (de eenvoudige 
suikers glucose, fructose en sucrose) verschilt echter per seizoen. 
Zo groeit gras in de lente snel en maakt de plant gebruik 
van de niet-structurele koolhydraten voor zijn eigen groei. 
De suikerwaarde van lentegras is hierdoor lager dan in de 
zomer, wanneer de plant minder hard groeit en suikers 
gaat opslaan. 
Een diergeneeskundige studie uit 2007 liet zien dat de 
hoeveelheid water oplosbare koolhydraten in dat jaar in 
de maand mei het hoogste waren, vergeleken met maart, 
augustus en oktober. 
Ondanks dat fructaan van nature in de voeding van het paard 
voorkomt moet er opgepast worden met een te hoge 
frutcaanopname. Dit is namelijk de oorzaak van onder andere 
hoefbevangenheid. Dezelfde studie uit 2007 liet zien dat 
de maand mei, waarin de fructaanwaarden in gras het hoogste 
waren, ook de periode in het jaar was waarin de meeste 
gevallen van hoefbevangenheid voorkwamen. 

De waarde van water oplosbare koolhydraten is erg afhankelijk 
van de omgeving. Water oplosbare koolhydraten nemen toe 
als de temperatuur laag is, bij hoge lichtintensiteit en als er 
weinig water is. Er is afname als er bemesting is en wanneer 
land gemaaid wordt. 
Verschillen zijn niet alleen te meten per jaar of maand, ook 
per dag fluctueren de waardes niet-structurele koolhydraten 
in gewassen. Ook hier werd in de studie uit 2007 onderzoek 
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In het vorige artikel zijn we ingegaan op 
het spijsverteringsstelsel van het paard 
en zijn de opbouw en specifieke 
eigenschappen van ieder onderdeel 
besproken. Aan de hand hiervan kunnen 
we zeggen dat het verteringssysteem van 
paarden nog steeds is ingesteld op de 
voedselinname zoals bij wilde paarden: 
continue grazen en opnemen van kleine 
hoeveelheden laag kwalitatief voer. 
Het verteringskanaal is vooral gebouwd 
om vezels te verteren en geen grote 
hoeveelheden zetmeel en suiker, iets 
wat in gedachten gehouden moet worden 
voor goed voermanagement.  
In dit artikel zullen we verder ingaan op de 
voedingsstoffen die paarden nodig hebben 
en de manier waarop deze voedingsstoffen 
verwerkt worden. 

VOEDINGSSTOFFEN 
ALS BOUWSTENEN 
EN ENERGIE
LEVERANCIER

VOEDING & VERTERING 
DEEL 2

W
Structurele koolhydraten Door: Jalenka van Wijk
Energie komt voornamelijk uit vertering van structurele en 
niet-structurele koolhydraten, waaronder zetmeel, suikers Water
en voedingsvezels horen. De structurele koolhydraten zijn de Water is een essentieel onderdeel van het dieet. 
onderdelen waaruit de wand van een cel zijn opgebouwd en Het transporteert voedingsstoffen door het lichaam, reguleert 
dus structuur geven aan de plant. Ze zijn de belangrijkste bron de lichaamstemperatuur en is betrokken bij stofwisseling en 
van voedingsvezels in het dieet uitscheiding van afvalproducten. Daarnaast is water erg 
van paarden en ook de grootste belangrijk voor het functioneren van het spijsverteringsstelsel 
energiebron. De celwand van van het paard. Het is dan ook niet verwonderlijk dat water 
planten is opgebouwd uit de voor een groot deel het lichaamsgewicht bepaald. Bij volwassen 
structurele koolhydraten dieren bestaat 60 tot 75% van het totale lichaamsgewicht uit 
cellulose, hemicellulose en pectine. water, terwijl dit bij veulens wel 80% is. 
Voersoorten die veel structurele Omdat water een belangrijke functie heeft moeten paarden 
koolhydraten bevatten zijn gras, hooi, stro en bietenpulp. constant schoon water tot hun beschikking hebben. 

De hoeveelheid water die een paard per dag drinkt is 
Er is vroeg in het spijsverteringskanaal geen mogelijkheid tot afhankelijk van de leeftijd, gebruik, omgevingstemperatuur 
vertering van vezels, omdat paarden niet de juiste enzymen en het soort voedsel dat het paard opneemt. 
maken om deze bouwstenen van de celwand af te breken. 
Vertering van structurele koolhydraten vindt plaats in de Het voer dat een paard eet beïnvloedt de hoeveelheid die 
grote darmen en is een proces waar bacteriën een belangrijke gedronken wordt, omdat verschillende voedingsbronnen 
rol in spelen. Tijdens de microbiotische vertering van de verschillende vochtgehaltes hebben. Ook is het belangrijk om 
koolhydraten worden de vetzuren acetaat, butylaat en het vochtgehalte mee te nemen wanneer verschillende soorten 
propionaat geproduceerd. Door opname via de darmwand voer met elkaar vergeleken worden omdat dit verbonden is 
kunnen deze vetzuren als energiebron gebruikt worden. met de hoeveelheid droge stof. In de droge stof bevinden zich 
Naast vetzuren komen er bij deze vertering ook gassen vrij, de voedingsstoffen: mineralen, vitaminen, eiwitten, vetten en 
voornamelijk kooldioxide en methaan. koolhydraten. 
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MASADA

Door: Sandra Scheffer huis stallen. Na 17 jaar 
bij de familie Doets te 

We kwamen bij de fokker Van de Zwet die twee prachtige hebben gestaan 
producten produceerde, namelijk de mooiste rozen die ik ooit kwamen ze hem 
had gezien en Volbloed Arabieren. Wij bezochten de mooie hoogst persoonlijk 
stallen en het betreffende veulentje werd gekocht. Helemaal brengen. Onder tussen 
alleen in de hoek stond een zeer aanwezig veulentje die mijn hebben we 4 pony's. 
aandacht trok. In zijn jonge leventje was hij al drie keer Twee E pony's voor 
verkocht en na enkele dagen weer terug gebracht. Masada mijn oudste dochter 
heette hij en keek mij recht in mijn ogen aan. en een D Welsh voor 
Ik had zelf nog niet eens een plek om te wonen maar ik wist de jongste dochter. 
deze is van mij. Zelf begon ik mijn bedrijf in Hilversum Masada is zijn hele 
(Sandra Haute Couture) en via mijn klant Rita Reys kwam ik leven kerngezond en 
met Masada in Loosdrecht terecht op stal Hilverszicht bij de nooit kreupel geweest. 

familie Doets. Haar dochter Leila En ik denk dat er maar 
stond daar ook met haar weinig paarden zijn die zoveel kilometers in de benen hebben 
renpaarden. De eerste paar dagen als hij en bijna alles in rengalop…
waren een ramp. Ik kon niet eens In mei 2011 kreeg hij koliek. Zijn tanden laten hem in de steek 
in de stal komen. Ik besloot in de dus krijgt hij speciaal voer. Nu gaat het prima. Sinds die tijd 
stal te blijven net zo lang totdat hij loopt hij los op ons terrein. Hij kan de wei in als hij dat wilt. 
naar mij toe zou komen. Daar Meestal staat hij in de middag met de andere 3 ruinen in de 
ging ik dan, met een emmer voer wei. Soms loopt hij in zijn eentje onze lange oprijlaan af. 
en een slaapzak. Zo kwam het Mensen die op de A2 rijden kunnen dat zien. Zo nu en dan 
eerste contact. Het sloeg echter wordt de politie gebeld omdat ze vanuit de auto niet kunnen 

door naar de andere kant. Als ik hem in de paddock zette en zien dat het hek dicht is. De 3 kinderen van mijn zus en onze 2 
weer terugliep naar stal, liep hij binnen enkele ogenblikken eigen kinderen hebben allemaal op Masada leren paardrijden. 
weer naast mij. Zelfs het hoogste hek was niet hoog genoeg. Niet iedereen vond dat een goed idee. Als baby'tje bij mij 
Op een dag bleef hij hangen en zijn been had een wond. Vanaf voorop en later zelf op een Pinoccio zadeltje. 
die dag kreeg hij respect voor zelfs het kleinste hek. Op 24 april 2014 wordt hij 29 jaar. Voor mij is Masada een 
Ik ben twee keer met hem naar de hengstenkeuring geweest. bijzonder dier waar 29 jaar geschiedenis aan kleeft. Ik was 20 
De reis en het verblijf waren erg spannend hij brulde alles bij toen ik hem kocht en heb zo veel meegemaakt (en nog steeds) 
elkaar en hij maakte een salto uit de trailer. Toen hij drie jaar samen met hem. Voor ons is Masada geen paard maar een 
oud was reed ik zo op hem weg. Hij had al een paar keer voor onderdeel van ons gezin. Masada neemt dat wel heel nauw 
een sulky gestaan. Mijn man baalde van het feit Masada sneller want als de keukendeur open staat komt hij gewoon naar 
was dan zijn draver. Masada is eigenlijk gefokt voor de renbaan binnen gelopen om vervolgens de fruitschaal leeg te stelen…
en dat hebben we ook geprobeerd. Ik rende met Masada samen 
met de renpaarden van Leila Jacobs en met het grootste gemak 
liep hij 66 km per uur. Binnen de 2 minuten was hij dan ook 
weer volledig hersteld zonder een druppeltje zweet. Ik kreeg het 
advies te stoppen, want hij is een doodloper. Knal hard was hij 
en is hij nog steeds. 
Wij waren altijd erg aanwezig tijdens onze ritten. Zowel bij 
Doets, op de baan, in de bak, als op de Hilversumse hei, kregen 
wij van iedereen vrij baan. Ik moest altijd een stukje door 
Loosdrecht rijden voor ik op de hei was. Bijna 15 jaar reed ik 
iedere zondagochtend tussen rond 7 uur weg. Ik weet zeker dat 
er veel mensen zijn in Loosdrecht die dat hebben gehoord. In 
1994 zijn we samen over de kop geslagen. Voor mij bijna met 
dodelijke afloop. 
In december 2002 zijn we verhuisd en konden wij Masada bij 

Vetten en olie groei, botontwikkeling en de werking van het afweersysteem. 
Het dieet van paarden bevat in principe weinig vet en olie, Er zijn water oplosbare vitaminen zoals vitamine C en B complex 
maar ondanks dat deze in de natuurlijke voedselbronnen en vitaminen die in vet oplossen zoals vitamine A, E, D en K. 
niet tot nauwelijks voorkomen worden vet en olie snel en Deze laatste groep vitaminen worden tijdens vertering met 
makkelijk verteerd. In de dunne darm waar enzymen verteerde vetten opgenomen en via de bloedstroom door 
betrokken zijn bij de vertering is ook lipase actief: een enzym het lichaam gebracht. Ze kunnen ook in vetweefsel in het 
speciaal gericht op de afbraak van vetten. Ook deze worden lichaam worden opgeslagen. 
na vertering opgenomen door de darmwand en gebruikt als Omdat water oplosbare vitaminen niet opgeslagen kunnen 
een energiebron. worden is er een dagelijkse toevoer van deze voedingsstoffen 
Vetten en olie zijn een zeer geconcentreerde energiebron en nodig. In het voer zitten de bouwstenen van deze water 
bevatten wel twee keer zoveel energiewaarde als koolhydraten. oplosbare vitaminen en deze worden in het lichaam omgezet 
Paarden vereisen geen vet en olie in het dieet maar kunnen tot de benodigde elementen. In de grote darmen zorgt de 
het wel goed verdragen, waardoor het een effectieve optie is microbiotische omgeving voor de productie van vitamine B. 
om energielevels in voer te verhogen. Als de omgeving van de grote darmen is aangetast, bijvoorbeeld 
Er kan, op een opbouwende manier, een redelijke hoeveelheid door grote hoeveelheden zetmeel in het voer, zal de productie 
vet en olie aan het dieet toegevoegd worden. Er moet wel van vitamine B ook afnemen. In de lever wordt vitamine C 
uitgekeken worden met een overschot, omdat olie en vetten geproduceerd.  
vezels aan elkaar kunnen laten klonteren. Dit vermindert 
de verteerbaarheid van vezels en schadelijk is voor de grote Mineralen zijn betrokken bij groei, de activiteit van enzymen 
darmen. en transport van energiebronnen door het lichaam. De plek 

waar zij voornamelijk geabsorbeerd worden uit het voer zijn 
Eiwitten de dunne darmen, maar een kleiner deel wordt later in de 
Eiwit is een essentiële voedingsstof in het dieet en wordt grote darmen opgenomen. 
gebruikt voor verschillende processen in het lichaam. Micromineralen zijn ook wel bekend als spoorelementen en 
Het is een onderdeel van verschillende structuren zoals haar, van deze soort mineralen heeft een paard maar kleine 
spier- en huidweefsel. Ook is productie van hormonen en hoeveelheden (milligrammen) nodig. Onder andere koper, 
enzymen, die onder andere belangrijk zijn bij vertering in zink, selenium, ijzer, jodium en chroom zijn micromineralen. 
de dunne darm, afhankelijk van eiwitten. Van de macromineralen zijn grotere hoeveelheden (grammen) 
We kunnen een voorstelling van een eiwit maken door aan nodig in het lichaam. Macromineralen zijn calcium, natrium, 
een ketting te denken. De kralen waaruit deze ketting bestaat magnesium , fosfor, kalium, chloor en zwavel. 
zijn aminozuren. Er zijn aminozuren die het lichaam zelf kan De ratio tussen de verschillende mineralen is net zo belangrijk 
aanmaken, deze noemen we de niet-essentiële aminozuren. als de hoeveelheid die via het voer aangeboden wordt. 
Essentiële aminozuren, zoals lysine en histidine, moeten De belangrijkste mineraalverhouding is die tussen calcium 
via het dieet in het lichaam komen. en fosfor, waar in ideale ratio 2 delen calcium tegenover 
Eiwitafbraak begint in de maag, waar zuren en vitaminen aan 1 deel fosfor staan. 
de eerste afbraak beginnen. Ook de stof pepsine is hier actief Vooral in dieren die in de groei zijn kan een verstoorde balans 
en knipt eiwitten in kleinere fragmenten die ook wel bekend tussen deze mineralen grote effecten hebben. Graan is een 
zijn onder de naam peptides. voedingsbron waar de verhouding scheef is omdat het veel 
De peptides vertrekken vervolgens naar de dunne  darm fosfor maar weinig calcium bevat. 
waar ze met behulp van enzymen verder verteerd worden. 
Deze enzymen zijn de proteases en zij kunnen peptides knippen We weten nu hoe het verteringssysteem is opgebouwd en op 
tot aminozuren, de bouwstenen van eiwitten, overblijven. welke plek de benodigde voedingsstoffen worden verwerkt 
Aminozuren kunnen daarna door de darmwand worden en opgenomen. 
opgenomen en door het lichaam verplaatst naar de plek Paarden hebben echter onderling verschillende behoeftes 
waar ze nodig zijn. die mede afhankelijk zijn van de leeftijd en het gebruik. 
Eiwitten die verbonden zijn aan de celwand van planten Om een goed voerschema op te zetten is het belangrijk te 
worden niet afgebroken in de dunne maar in de grote darmen, kijken naar de voedselbronnen, en hun voedingswaarde, 
omdat zij alleen verwerkt kunnen worden met behulp van die we het paard aanbieden.
microbiotische vertering. Er zijn aanwijzingen dat er in In het volgende deel van de serie zullen we verder ingaan 
de grote darmen maar weinig opname is van aminozuren op de eigenschappen van verschillende soorten voer. 
en dit betekent dat de dunne darm essentieel zijn voor de 
toevoer van voldoende bouwstenen in het lichaam. Toch is 
eiwitvertering in de grote darmen geen onnodig proces Bronnen: Online cursus 'Equine Nutrition' Edinburgh 
want het help de darmomgeving gezond te houden en de University 
hoognodige bacteriën in voldoende hoeveelheid aanwezig. Artikel 'Starch, sugar and fructans: what are they and 

how important are they in diets for horses' door AC Longland, 
Vitaminen en mineralen 2007.  
Hoewel er maar kleine hoeveelheden vitaminen nodig zijn in 
het paardendieet zijn ze essentieel voor meerdere functies en 
processen. Vitaminen zijn onder andere betrokken bij zicht, 

34

Precies 28 jaar heb ik deze bijzondere hengst (v. Purper x Marscha v. Marsh) in mijn 
bezit. Als veulentje van 5 maanden kocht ik hem van de fokker. Ik was net terug uit 
Amerika waar ik in 1984/1985 woonde. Kennissen vroegen mij mee te gaan kijken 
naar een veulen dat ze wilden kopen. 

Dochter op Masada

Masada op de wei zomer 2013
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Precies 28 jaar heb ik deze bijzondere hengst (v. Purper x Marscha v. Marsh) in mijn 
bezit. Als veulentje van 5 maanden kocht ik hem van de fokker. Ik was net terug uit 
Amerika waar ik in 1984/1985 woonde. Kennissen vroegen mij mee te gaan kijken 
naar een veulen dat ze wilden kopen. 

Dochter op Masada

Masada op de wei zomer 2013
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DAWRA:
CROSSING 

Door: Saskia Klaassen aanslaat, blijkt uit de genereuze ondersteuning van de plaatselijke 
voerhandel, een homeopaat, een heuse prinses en een aantal 
enthousiaste vrijwilligers.Maar wat gebeurt er 

met zo'n merrie als 
ze te oud is om in de Brigitte kwam op het idee van een paardenopvang nadat zij een 
sport uit te komen oud wedstrijdpaard had gekocht om rustige bosritten te maken. 
of om veulens te Zij beleefde aan dit oudje zoveel plezier, dat zij dit graag met 
krijgen? In het beste anderen wilde delen.
geval gaat ze met Het is ontroerend om te zien hoe de Arabische dames door de 
eervol pensioen en juiste verzorging en Brigitte's aandacht en liefde opbloeien tot 
slijt ze haar laatste prachtige koninginnen van hun ras.
jaren bij haar Indien mogelijk verrichten de merries nog lichte werkzaamheden 

eigenaar die haar een liefdevolle verzorging geeft als dank voor als bijvoorbeeld les paard of voor avontuurlijke bosritten. 
alle bewezen diensten. Ze loopt in een fijne wei samen met Hierdoor blijven de oude dames langer fit, zowel lichamelijk als 
soortgenootjes en krijgt speciaal voer om op krachten te blijven. geestelijk. Arabieren zijn intelligente paarden en houden er niet 
En als haar tanden ver zijn afgesleten, krijgt ze heerlijke voedzame van om zich dood te vervelen op een weitje waar verder niets te 
slobber. Ze wordt vertroeteld en krijgt elke dag aandacht, haar beleven valt. Daarom wordt bij aanmelding goed gekeken of het 
gezondheid wordt goed in de gaten gehouden en als het echt niet paard binnen de kudde past en inderdaad nog gezond genoeg is 
meer kan, slaapt ze rustig in haar eigen vertrouwde omgeving in, om bereden te kunnen worden. De oude koninginnen ontvangen 
gestreeld en liefdevol toegesproken door haar baasje. de beste verzorging met uitstekend voer, een mooi weiland, 

massages en homeopathische en osteopathische ondersteuning. 
Die laatste jaren kunnen er vele zijn. We kennen allemaal wel Paarden die binnenkomen hebben elk 'een verhaal' en daarom 
verhalen over Arabische oudjes die de dertig of zelfs veertig jaar besteedt Brigitte veel aandacht aan het om- of bijscholen van de 
halen. Het kunnen bereiken van een oude leeftijd hoort bij het oude dames. Dit geldt ook voor gepensioneerde fokmerries die 
ras, mits de paarden natuurlijk goed verzorgd worden. Maar je eigenlijk nooit of nauwelijks bereden 
geliefde Arabier goed verzorgen tot de laatste dag, spreekt niet zijn en waarvoor het best spannend is 
altijd als vanzelf. Tussen droom en daad staan praktische en om voor het eerst een zadel op te 
economische bezwaren. Hoe valt anders te verklaren dat er krijgen en de bosrijke omgeving te 
regelmatig oude Arabische paarden te koop worden aangeboden? verkennen. Wat vooral opvalt bij deze 
De eigenaren worden misschien wel gedwongen door de paarden is hoe ze opbloeien door de 
economische crisis. Of nobelere motieven zetten hiertoe aan, aandacht die ze krijgen. Soms hebben 
ze zoeken simpelweg een thuis waar een oude merrie een ze dat gemist in een grote kudde 
spannender dagbesteding krijgt dan die van grasmaaier. fokmerries of als minder opvallend 
De motieven voor verkoop kunnen heel divers zijn. Soms worden lid van een grote stal. Nu worden ze 
voormalige sportpaarden ook herplaatst om na jaren trouwe vertroeteld en ondernemen ze allerlei 
dienst bij een recreatie ruiter een nieuw thuis te vinden. nieuwe dingen die hen ook meer 
De oudjes verdienen het om in goede handen te komen en zelfvertrouwen geven. Ze zijn nog niet 
niet achteloos te worden door verhandeld tot aan hun dood. afgeschreven, ze betekenen nog iets! 

En met hun levenservaring, om niet te 
spreken van levenswijsheid, zijn ze een Gelukkig zijn er mensen die zich het lot van deze paarden 
fijne partner voor de wat jongere of aantrekken. Er zijn rusthuizen voor oude paarden, waarvan de 
beginnende ruiter.bekendste 'De Paardenkamp' te Soest is. Brigitte Kilian heeft 

Stichting Samira in het leven geroepen speciaal voor de opvang 
van oudere Arabische merries. Onder de 4 Arabische merries die Wij zeggen allemaal van Arabieren te houden. Als we dat echt 
zij nu heeft staan, lopen twee voormalige endurance paarden in menen, dan doen we dat tot hun laatste ademtocht. En als we 
de leeftijd van 20-21 jaar. Ze is van plan in de toekomst het aantal een Arabiertje dat niemand meer wil te hulp schieten en een 
uit te breiden, afhankelijk van de hoeveelheid weidegrond die zij fijne oude dag bezorgen, laten we zien dat die liefde niet alleen 
hoopt beschikbaar gesteld te krijgen van landeigenaren met hart met de mond beleden wordt maar echt in ons hart woont.
voor haar stichting. Dat de opvang voor oude Arabische merries 

DE OUDE KONINGINNEN

Merries vormen de ruggengraat van het ras en doen hun werk veelal in stilte. Lang niet 
alle merries combineren een show of sportcarrière met het moederschap, maar hun rol 
als fokmerrie, thuis in de wei, is eigenlijk net zo belangrijk als die van hun nakomelingen 
die in het openbaar schitteren.

Parabola, voormalig endurance merrie

Valentina schonk als 
fokmerrie het leven 
aan 13 veulens

2013 was voor de DAWRA het jaar van haar 
15 jarig bestaan. Dit heugelijke feit werd 
gevierd tijdens het Lustrumweekend in 
Kootwijkerbroek. O.a. met foto's uit de oude 
doos, die herinnerden aan het prille begin 
toen enkele enthousiastelingen buiten de 
gebaande paden traden en samen kwamen 
om vooral clinics te organiseren: want er 
was aan kennis over en vaardigheden in 
western rijden groot gebrek.

Priscilla Hazenboom en Nazjaira

Nenaa Puik en Ziggy

Jannes Prins en Erogon

Myrna Vlug en Yack F

I
Door: Yvonne Wink
Foto's: Jetty Bult

In de daarop volgende 15 jaar hebben het western rijden en de 
DAWRA zich zowel kwantitatief als kwalitatief gestaag ontwikkeld. 
Dat zeker het niveau van DAWRA leden hoog is, bleek wel tijdens 
hun optreden buiten de landsgrenzen deze zomer. DAWRA ruiters 
behaalden op het ECAHO in Denemarken goud en brons bij de 
Europese Allround titels. 
In eigen land zocht de DAWRA dit jaar de samenwerking op met 
de commissie Gebruik van het AVS. Dit resulteerde in een 
gezamenlijke western en dressuurwedstrijd in Renswoude, waarbij 
ruiters een 'uitstapje' konden maken naar de andere rijstijl en 
mogelijk aanwezige vooroordelen in termen van goed of fout en 
'hokjesdenken' weggenomen konden worden.  Om vervolgens te 
ontdekken dat er in de diversiteit ook veel overeenkomsten 
schuilen. Wat een rijkdom! 
En zo ook liet dressuurruiter Ilona Bax in een hooggewaardeerde 
clinic tijdens het Lustrumweekend zien dat het trainen voor 
western en dressuur veel overeenkomsten kent. Initiatieven van 
enkele DAWRA ruiters leidden tot het uitschrijven van een western 
ridden class tijdens de Tulip Cup en de Nationale AVS Show in 
Raalte. Mooi dat het gebeurt, mooi dat het kan. Diversiteit 
waarderen, respect voor elkaar.
3 november organiseerde de DAWRA weer haar inmiddels 
befaamde Western Snuffeldag. Ook een mooi voorbeeld van 
buiten de geijkte grenzen treden. In de kantine van 
Ruitersportcentrum Ermelo verzamelden 's ochtends acht ruiters. 

Bekende, maar ook nieuwe gezichten. Jong en iets minder jong, 
met Arabieren en andere rassen, dressuur- en enduranceruiters. 
Een mooie mix.
Hoewel ieder zijn eigen leerdoelen had, wilden ze allemaal 
'snuffelen' aan het western rijden. Zelf te paard ervaren hoe het is 
een trailparcours te rijden. Pleasure en horsemanship, het kwam 
allemaal aan bod. Zo'n dag levert de DAWRA misschien concreet 
één nieuw lid op – en daar zijn we heel blij mee, want ieder lid is 
er één. Breder kijkend echter, hebben toch weer een aantal 
dappere ruiters het aangedurfd om over de grenzen van hun eigen 
discipline heen te kijken en hebben ze aan den lijve ondervonden 
wat western rijden inhoudt. Het plezier straalde er van af. 
En daar doen we het voor, ook in 2014.
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2014. Dus lever tijdig de kopij cq uw advertentie in! De 
redactie verzoekt u de tekst aan te leveren in Word en als bijlage 
per e-mail. Foto’s dienen te voldoen aan een resolutie van min. 
300 dpi op ware grootte en voorzien te worden van de naam 
van het paard/persoon waarover het artikel gaat. Foto’s waar 
uitsluitend een nummer aanhangt, zullen niet worden gebruikt.
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We hadden er al weken kopzorgen en buikpijn van. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en werd Plato in een 
De verhuizing was tot in het kleinste detail geregeld. recordtijd van anderhalf uur geladen.
Het nieuwe huis strak in de verf, de stallen op orde en alle 
huisraad op de nieuwe stek. We waren klaar om onze intrek Helaas was ik in alle tumult vergeten foto's te maken voor 
te nemen. Er was nog slechts één obstakel dat overwonnen deze column. Jammer, want het had vast leuke plaatjes 
moest worden. Alsof ze het onderling hadden afgesproken, opgeleverd. Rode hoofden, zweetdruppels en Plato 
hadden onze verhuishulpen ineens geen tijd meer. Hadden vernielzuchtig op de auto af. Dus besloot ik achteraf maar 
allemaal vage afspraken, last minute reisjes of vreemde foto's te maken. 
tropische ziekten. Ik gaf vriendlief de opdracht in de trailer en buiten beeld 
Misschien hadden ze er lucht van gekregen dat Plato nog te gaan staan. De trailer stond niet gekoppeld want vrijwillig 
verhuisd moest worden. Plato verhuizen betekent dat hij gaat Plato er toch niet op. Terwijl vriendlief de trailer inliep 
op de trailer moet. Dat is zacht gezegd een uitdaging. en ik verwachtte dat Plato stokstijf en met een boos hoofd 
De hengst heeft zich jaren geleden voorgenomen niet vóór de laadklep zou blijven staan, gebeurde het ondenkbare! 
zonder slag of stoot de trailer in te gaan. Hij liep stoïcijns en zonder morren, zó de trailer in!!

Aangezien de hulptroepen zich massaal hadden afgemeld Je zou hem toch……
zaten we met de handen in het haar. De dierenarts had ook 
al te kennen gegeven het plots heel erg druk te hebben. 
Ik verdenk hem van een flauwe smoes. De laatste keer dat 
hij hielp met het laden was hij 2 verdovingsspuiten, 1 liter 
vocht en 4 uur van zijn kostbare tijd kwijt. 
Ik besloot de hoefsmid maar eens te polsen. Hij heeft volgens 
ZIJN zeggen een goede band met Plato. Of het omgedraaid 
ook zo is waag ik te betwijfelen. Maar de eerlijkheid gebied 
me te zeggen dat hij de enige is die zich tot nu toe niet heeft 
laten verjagen. Een telefoontje bracht duidelijkheid. 
De 'paarden pedicure' zou ons uit de brand helpen. 
“10 minuutjes Inge! Dan staat hij op de wagen!” Terwijl 
ik me bijna verslikte van het lachen, drong ik er bij de 
optimistische smid op aan vooral zijn hele dag vrij te plannen...

Vol goede moed pakte de smid Plato van me over. “Laat mij 
maar, is zo gepiept!” Na een half uur zagen we de eerste 
zweetdruppels op zijn voorhoofd verschijnen. Na een uur 
verloor hij zijn geduld, wat hij beter niet had kunnen doen. 
Daardoor verloor ook Plato zijn geduld. Die vervolgens, 
opstandig stampend in zijn achteruit, dreigde op de motorkap 
van de gloednieuwe Mercedes te gaan zitten. 
Na anderhalf uur raakten we allemaal (inclusief Plato) 
nogal geïrriteerd. Zeker de smid, die natuurlijk verzuimd 
had zijn dag vrij te houden van verdere afspraken. Met een 
laatste gefrustreerde krachtsinspanning wisten we Plato de 
trailer in te duwen. We konden vertrekken.

De reis verliep voorspoedig en bij aankomst was Plato in 
behoorlijk 'opgewonden staat'. Briesend en stampvoetend 
waar we hem nu weer naar toe hadden getransporteerd, 
bekeek hij zijn nieuwe onderkomen. 
De smid bood aan zijn transportbeschermers af te doen. 
“Een hengst in deze woeste toestand is geen vrouwen-
speelgoed”, sprak hij mij vermanend toe. Na 10 mislukte 
pogingen moest ik het uiteindelijk nog zelf doen. Ook 
zijn poging Plato naar zijn nieuwe stal te begeleiden werd 
vroegtijdig afgebroken. “Pak jij hem maar Inge!! Ik ben niet 
zo handig met tijgers.”
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Bosrubber

Te koop aangeboden: Kea Dvoska 

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

v:Dosator. Lieve 18 jarige merrie. 
L2 dressuur met winst bij de paarden. 
Gesprongen bij de ponyclub. Makkelijk 
te rijden en in de omgang, wordt al 2 jaar 
door een 10 jarig meisje gereden. Inclusief 
toebehoren. Vraagprijs € 2500,- Telefoon 06-10057193 
e-mail dianakwaks@gmail.com
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