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Stonden we bij het uitkomen van het vorige magazine nog aan 
de vooravond van het nieuwe seizoen, op dit moment zitten we 
er al midden in. De meeste veulens zijn inmiddels geboren en 
er hebben een aantal succesvolle evenementen plaats gevonden. 
In de sport; denk aan het gezellige en succesvolle weekend in 
IJzerlo waar Western en Engelse dressuur naast en met elkaar 
plaats vond. Het zonnige NK Dressuur en de koersen op 
Duindigt en elders in Europa. Maar ook in de show; de 
Internationale Tulip Cup en Amateurkeuring op de nieuwe 
locatie in Houten. 
Nu we toch wat achterom aan het kijken zijn, wil ik ook nog 
even terug kijken op het financiële jaar 2013. Na de verliezen 
van de afgelopen jaren kunnen we zeggen dat we 2013 
financieel positief hebben afgesloten. Het eigen vermogen 
van de vereniging is weer zodanig op niveau dat we eventuele 
grote tegenvallers goed op moeten kunnen vangen. 

Uiteraard gaat zo'n 
ommekeer niet vanzelf, 
hiervoor zijn ingrijpende 
maatregelen genomen. 
De leden hebben meer 
contributie betaald, 
waardoor we de 
inkomsten van de 
dalende ledenaantallen 
weer op konden vangen. 
Carmen Brink-Van den 
Boogaard die na het 
gedwongen vertrek van 
haar collega Carola van 
Saaze-Weijers alleen op 
het stamboek kantoor 
achterbleef, heeft de taken van haar collega moeten overnemen. 
Bovendien verhuisde het stamboekkantoor waardoor haar 
werkomgeving behoorlijk veranderde. En wat te denken van 
de vrijwilligers die hebben geholpen het stamboekkantoor te 
verhuizen, de organisatoren en vrijwillige medewerkers van 
de shows die met minder middelen toch mooie shows hebben 
neergezet of ons hebben vertegenwoordigd op evenementen. 
Kortom, met zijn allen hebben we er voor gezorgd dat het 
AVS weer financieel gezond is. Dank hiervoor!

Nu weer terug naar het heden. Voor 2014 is de verwachting 
dat de opbrengsten nog weer wat terug zullen lopen. Gelukkig 
hebben de genomen maatregelen het effect dat de kosten 
blijvend omlaag zijn gebracht waardoor het gemis aan 
inkomsten opgevangen zal kunnen worden. We zullen 
echter op onze uitgaven moeten blijven letten. 

Met nog een aantal mooie evenementen in het vooruitzicht, 
wensen wij jullie een eersteklas zomer toe!

Namens het bestuur,

Sandra Boogaard
Penningmeester

AVS Magazine

VAN DE 
BESTUURSTAFEL

Op de cover: A.F. Apache 
(v.Aparan x A.F. Baya v.Kubay Khan)  
uit 2007 gefokt door Arabian Fantasie 
en in eigendom van Jessica Oxfoort.
Gold Medal Winner Amateurkeuring 
ruinen én Liberty 2014
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KORTE BERICHTEN
DANK AAN DE HEER COLIJN VERSLAGEN SECRETARIS EN PENNINGMEESTER

IN MEMORIAM DOSATOR 1985-2014OPROEP GALA

COLLECTIEVE VERZEKERING DEKHENGSTEN

OPGEHEVEN

IN MEMORIAM JP SHAHNELL

RECTIFICATIE

De redactie wil graag AVS lid de heer L. Colijn uit Wapenveld 23 mei jl. heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden 
in Ermelo. Tijdens deze vergadering zijn de onder andere de bedanken voor het aanleveren van oude Hoefslagen en APS 
verslagen van de secretaris en penningmeester voorgelezen. Deze nieuwsbrieven uit de jaren '70 en '80. Wie wat bewaard die 
verslagen zijn te downloaden van onze website: www.avsweb.orgheeft wat!

Door: Eveline CalisHet bestuur wil de eigenaren van de geprimeerde hengsten, 
ruinen en merries alsmede de paarden waarvoor een fok- of Toen wij Dosator (Murmansk x Pipinka v. Pesniar) op 30 april 
prestatiepredikaat is afgegeven er nogmaals op attent maken 1990 aankochten had hij al een heel bewogen en zwaar leven 
dat zij van harte welkom zijn om tijdens het NK Show in Raalte achter zich. In 1985 
op zaterdag 23 augustus 2014 deel te nemen aan het gratis gala geboren op Tersk waar hij 
om hun paarden in het zonnetje te zetten. Er zal gelegenheid zeer verdienstelijk als 2 en 
worden geboden om alle paarden die ooit een premie of predikaat 3 jarige op de renbaan was 
hebben behaald aan het publiek voor te stellen in de hoofdring. uitgebracht. De Russen 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verkochten hem aan 
stamboekkantoor. Georgiërs voor de polo 

sport en deze waren voor 
een demo naar Oldenzaal 

afgereisd. Voor de toevoer van nieuw bloed werd Dosator als 
laatste paard in de veiling gekocht, 40 graden koorts, mager, Alle dekhengsten met een deklicentie van het AVS zijn sinds 
gewond maar toch die heldere blik was naast zijn beweging de enkele jaren collectief verzekerd via de Federatie van Bonden 
voornaamste reden van aanschaf. Nooit kunnen bedenken dat hij van Hengstenhouders met een Hengstenhouderij All-in Dek- 
zo'n grote persoonlijkheid was; hij verloor je nooit een moment en Opzichtverzekering. 
uit het oog, hield alles en iedereen in de gaten, hetgeen hem zo De afgelopen jaren is tijdens bestuurs- en ledenvergaderingen 
trouw maakte als een hond en goud eerlijk voor ons. Maar zag van de Bond van Hengstenhouders de zorg uitgesproken dat 
hij een schimmel in zijn ooghoeken… oei die kon hij wel dooien. het aantal deelnemers aan deze verzekering terugliep. Door 
Dosator was veelzijdig in alles wat hij deed of je nu buiten ging deze afname van het  aantal deelnemers én dekkingen is door 
rijden of een wedstrijd, dressuur, springen of samengesteld alles het bestuur van de Federatie van Bonden van Hengstenhouders 
was mooi. Als hij het hoofdstel zag dan kwam er een vrolijk (FvBvHH) nog geprobeerd om de deelnemers rechtstreeks bij de 
gehinnik. Shows vond hij ook machtig, vooral als hij dan zijn verzekeringsmaatschappij onder te brengen. De premie zou dan 
gangen kon showen. Wat dat betreft had hij in Jan een maatje circa € 10,00 per gedekte/geïnsemineerde merrie worden. Dit is 
gevonden. Heel wat bekers en linten heeft hij gewonnen, maar in deze huidige tijd veel te kostbaar en dus niet interessant voor 
ineens zo rond zijn 18e gaf hij aan dat het genoeg was en ging de deelnemers. Daarom heeft het bestuur van de FvBvHH 
hij met pensioen, zomers lekker in de tuin. Achteraf bleek dat een besloten om met ingang van 2014 deze verzekering op te heffen. 
goede keuze want hij had problemen met zijn hart. In zijn 

De afdracht per gedekte merrie is met ingang van 2014 met (klein)kinderen zien wij veel van zijn kwaliteiten terug, op show 
€ 1,30 verlaagd op de AVS tarievenlijst. Schades, voortvloeiend gebied; denk hierbij aan D-Justin; op sport we noemen hier de 
uit spermaverwisseling tot en met 2013, kunnen uiteraard nog Z dressuur volbloeds Tobarah vd Pakop, Astarosjnia en Saela 
wel ingediend worden. De schade meldtermijn, ontstaan door maar ook op de renbaan Mator en Sattarov, deze laatste deed het 
spermaverwisseling, is conform de polisvoorwaarden 42 maanden uitmuntend in de endurance.
na inseminatiedatum. 

Kortom met zijn dood voelt het voor ons als een einde van een 
tijdperk.

Tot groot verdriet van haar trotse 
fokkers en eigenaren Judith en 

In het vorige magazine stond bij de uitslagen van de endurance Pim Valk hebben zij recent totaal 
competitie een fout in de afstamming van het paard van Daniëlle overwachts afscheid moeten nemen 
van Egmond. Zij en haar 10-jarige schimmelruin Mazuna's van hun engeltje JP Shahnell, een 

Marid werden vierde in de fokproduct van hun eigen hengst 
competitie van de klasses 1 Gandanteg Khan uit merrie Fabriska 
en 2. Mazuna's Marid is een (v.Kubinec). 
zoon van IBN Orashaan uit Shanell is aan de gevolgen van 
Dorata (v.Gudjar). Excuses een noodlottig ongeval om het 
voor het ongemak Daniëlle, leven gekomen en slechts 1 jaar 
ter compensatie hierbij een oud geworden.
prachtige foto van jullie.

ARABIERENFORUM VERSLAG PREMIEKEURING

IN MEMORIAM PLAGOM 30-4-1992 - 5-5-2014

Het 'arabierenforum' is voor veel Arabische volbloedliefhebbers Door: Gideon Reisel 
een bekende manier om on line met elkaar in contact te blijven en Foto: Sjoert Pegge

informatie uit te wisselen. Na zich 
meer dan 10 jaar te hebben ingezet 
voor dit onafhankelijke 
internetforum, heeft Maertijne 
Verweij begin 2013 het stokje 
overgedragen aan Saskia van den 

Berg en Rose Helwig. Vol trots hebben zij het vernieuwde 
platform arabischevolbloeden.com overgenomen. Naast Arabier 
gerelateerde artikelen en foto's kun je al je ervaringen en vragen 
delen op het forumgedeelte. Saskia en Rose wensen iedereen veel A.F. Montoyo, voshengst  geboren 17-02-2008
plezier op het nieuwe platform en hopen dat er vele mooie v.A.F. Umoyo u.Atalante 
verhalen en ervaringen met elkaar op het forum worden gedeeld. v.Abakan u.Adina

Fokker: Arabian Fantasie, Rijssen 
Eigenaar: Jessica van Bronckhorst, Dordrecht

Op 5 mei jl. heb ik helaas, A.F. Montoyo is voorjaar 2012 ter keuring aangeboden op 
op 22 jarige leeftijd een leeftijd van 4 jaar. Hij is een hoogbenige hengst met ruime 
Plagom (v. Gomel x Plareri Arabische uitstraling. Het hoofd is voldoende sprekend. 
v. Plakat) moeten laten Het oog had iets groter en geprononceerder mogen zijn. 
inslapen. Plagom is gefokt De kaaklijn is expressief. De hals is goed bespierd en sluit 
door de heer Giesbers en vloeiend aan op een goede hoge schoft. De borst is wat smal,  
heeft ruim 7 jaar een de borstkas is ook wat ovaal. De rug is mooi kort en sterk, de 
succesvolle carrière op de lendenen zijn goed gesloten, wat ruimte geeft voor een lange 
renbaan gehad, waarvoor croupe eindigend in een mooie staartimplant. De bespiering 
hij in 1999 een van de achterhand laat nog iets te wensen over. Het beenwerk 

prestatiepredikaat ontving. Ook was hij 'paard van het jaar'. heeft vooral te lijden onder de hoogbenigheid. De voorpijpen 
Daarna is hij recreatief gereden en via de familie De Boer op 13 zijn aan de lange kant en koten zijn wat aan de weke kant. 
jarige leeftijd bij Metha Fennis gekomen. Tot op 21 jarige leeftijd Het gehele beenwerk zou wat forser moeten zijn. De beweging 
hebben we heerlijk recreatief gereden. Het laatste jaar heeft hij van is voldoende tot ruim voldoende waarbij de stap en de draf 
zijn pensioen genoten in de wei met zijn grote vriend. Plagom had opvallen in kracht en takt.
een gouden karakter. Het was een geweldig paard. 2e premie

22 juni DAWRA Arabian Summer Show 
White Socks Stables te Zeist

4 – 6 juli DAWRA Weekend bij Dop Heets Del 
te Kootwijkerbroek

13 juli Nationale C-Show West 
Drafbaan te Alkmaar

13 juli Premiekeuring ruinen en merries tijdens 
Nationale C-Show West te Alkmaar

18 – 20 juli Europese Sport Kampioenschappen 
ECAHO, Janow Podlaski te Polen

2 – 3 aug. Arabissimo, KNHS Centrum te Ermelo

2 augustus Premiekeuring hengsten (bij voldoende ruimte 
ook ruinen en merries) KNHS Centrum te Ermelo

23 augustus AVS National Championship Show 
Manege de Hooge Weg te Raalte

4 – 7 sept. NK DAWRA / Dutch Western Riding 
Festival, Hippisch Centrum te Wanroy

12 oktober Finale dressuurcompetitie (indoor) 
Manege de Pijnhorst te Sint-Oedenrode

2 november DAWRA Snuffeldag 
White Socks Stables te Zeist

13 december DAWRA Kerstborrel 
White Socks Stables te Zeist

Meer informatie vind je ook in de agenda op www.avsweb.org

EVENEMENTENKALENDER 2014
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renbaan gehad, waarvoor croupe eindigend in een mooie staartimplant. De bespiering 
hij in 1999 een van de achterhand laat nog iets te wensen over. Het beenwerk 
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een gouden karakter. Het was een geweldig paard. 2e premie

22 juni DAWRA Arabian Summer Show 
White Socks Stables te Zeist

4 – 6 juli DAWRA Weekend bij Dop Heets Del 
te Kootwijkerbroek

13 juli Nationale C-Show West 
Drafbaan te Alkmaar

13 juli Premiekeuring ruinen en merries tijdens 
Nationale C-Show West te Alkmaar

18 – 20 juli Europese Sport Kampioenschappen 
ECAHO, Janow Podlaski te Polen

2 – 3 aug. Arabissimo, KNHS Centrum te Ermelo

2 augustus Premiekeuring hengsten (bij voldoende ruimte 
ook ruinen en merries) KNHS Centrum te Ermelo

23 augustus AVS National Championship Show 
Manege de Hooge Weg te Raalte

4 – 7 sept. NK DAWRA / Dutch Western Riding 
Festival, Hippisch Centrum te Wanroy

12 oktober Finale dressuurcompetitie (indoor) 
Manege de Pijnhorst te Sint-Oedenrode

2 november DAWRA Snuffeldag 
White Socks Stables te Zeist

13 december DAWRA Kerstborrel 
White Socks Stables te Zeist

Meer informatie vind je ook in de agenda op www.avsweb.org
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AR Sivamayall-zoon AR Sinan Azim 
van Jeanet de Bruin wist net als 
Linda de Groot's Linton (v.Honorrs) 
geen winst te behalen. Kampioenen 
bij de L-paarden werd uiteindelijk de 
jonge combinatie Jaizel Mayenburg 
met Vinc F.
Bij de L waren er twee pony-
combinaties, maar dan wel meteen 
hele goede. Maud Tillemans en 
vosmerrie Ysabella F (v.Almonito x 
Yosraya) wisten van de winter nog 
KNHS Dressuur Kampioen van 
Brabant te worden in de klasse B. 
Zij starten inmiddels niet 
onverdienstelijk in de L1 wat 
beloond werd met 201 en 194 
punten. Maud is een fanatieke 
jongedame die op Annelieke Stoop's 
merrie mag rijden, waar alle knopjes 
t/m M al opzitten. In de klasse L2 
reed Lotte Simons ook een prestatie 
predikaat paard, Nagrim, die 

kreeg daarom het kampioenslint en de bijbehorende bekers eerder door zijn eigenaresse Debbie Wijland in het Z werd 
uitgereikt. uitgebracht. Zij behaalden 194 en 193 punten. Daarmee 
Bij de L1 paarden met vijf deelnemers won Jaizel Mayenburg moesten zij hun meerdere erkennen in Maud die het 
met Vinc F (v.Kais x Valeta F) met 190 en 186 punten twee kampioenslint kreeg omgehangen. 
keer de eerste prijs. De ook altijd goed presterende Cindy Bijl Met name de Russisch gefokte Arabische Volbloeds voerden 
en haar schimmelmerrie Angel Elegantka (v.Amurath Muntahi vandaag de boventoon in de dressuur. Met alle linten, bekers 
x Markitanka) hadden last van de omgeving in de tweede proef en ook nog eens € 50,= cash keerden alle dressuurkampioenen 
waardoor zij daar geen winst behaalden, toch werden zij netjes aan het eind van de dag moe maar voldaan huiswaarts. 
tweede in ring 1 met 187 punten. Bianca Vriend kreeg bijna 
dezelfde beoordeling in beide proeven met haar bruine 

De commissie gebruik hoopt iedereen terug te mogen zien Russische merrie Agnia (v.Gordon x Arina) en kreeg 184 en 
op de andere AVS dressuurwedstrijden, zodat zij wellicht 183 punten waarmee zij op plaats twee en drie stond. 
nog meer prijzen kunnen opstrijken in de dressuurcompetitie.Suzanne de Vos en haar Dosator nakomeling Saamir en 

Samantha Oerlemans met 
IBN Orashaan nazaat 
Aragon wisten geen 
winst te behalen.
In de L2 paarden zagen 
we vier combinaties. 
In ring 1 won Amber 
Heijman met haar bruine 
merrie Mair's Marene 
(v.Madras Kossack x 
Amira)  met 186 punten, 
in ring 2 werd zij tweede 
met 183 punten. 
In ring 2 zagen we 
Bianka van de Klomp 
bovenaan staan met haar 
schimmelmerrie Nakura 
(v.Kubinec x Nasrin) 
met 185 punten, terwijl 
zij in ring 1 niet verder 
kwam dan een gedeelde 
derde plaats met 173 
punten. 
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Rijfoto's: Samantha van Dijk van www.senzfoto.weebly.com Galino (v.Prognoz x Gvardeika) met 175 en 181. Ook weer 
paraat was de kleine schimmelmerrie EM Pinacolada (v.Exotic 
US x Papreszka) van Charissa Schutte, forse schimmelmerrie De organisatie had de ringen dicht tegen het terras geplaatst 
Majeeda v/d Pakop (v.Dosator x Marree vd Pakop) van zodat het publiek kon meegenieten van de wedstrijd. Dit werd 
Getty Ketels, grote bruine ruin Aquileja (v.Anthal x Rigilya) echter niet door alle Arabieren en hun berijders gewaardeerd, 
met Nicole van Slooten en de vosruin Sharif (= Yoffry want er viel natuurlijk veel te zien voor de paarden. Dit is 
v.Almonito x Yafit) van Margriet van der Wiel. Zij deden echter gewoon een onderdeel van de sport en op elke wedstrijd 
goed hun best maar wisten niet met winst naar huis te gaan. heb je te maken met invloeden van buitenaf. 
Bij de M pony's waren er twee combinaties die in handicap In de Z-dressuur moesten Marijke Slok Soede en Brenda Gols 
tegen elkaar moesten strijden om de eer. Het betrof twee het tegen elkaar opnemen. Toen Vestival van Marijke bij 
prestatiepredikaat Arabieren die met andere amazones al in het binnenkomst meteen bodemspoken zag, leek het 
Z+ zijn uitgebracht. In de M2 reed de 16 jarige Mariëlle kampioenschap verkeken. Echter vond jury mevrouw Bontrop-
Nieuwenhuis op Biblion (v.Balaton x Bulon) een droomproef Boer de combinatie de proef goed hervatten en werden zij beide 
in de eerste ring. Op één keertwending na was er weinig aan proeven beloond met kleine winst van 207 en 205 punten. 
te merken op de proef die werd beloond met 210 punten. FHJ Remezida (v.Sha Lazio x Moon's Reza) van Brenda liet 
De tweede proef was de concentratie van de amazone wat een stabiel beeld zien in beide proeven maar kon in de ogen 
minder wat resulteerde in 189 maar genoeg voor twee eerste van de jury niet echt pieken en bleef hangen op 194 en 193 
prijzen. De 14 jarige Daphne Plaisier die Nicolai H punten. Dus tegen alle verwachtingen in werd bij de Z-paarden 
(v.Alexander x Shanel Z) zadelde, reed ook netjes en behaalde Marijke Slok Soede met haar vosruin Vestival (v.Karnaval x 
186 en 181 punten. De moeder van Daphne vertelde dat Verdjina) kampioen, waarmee zij hun trucje van enkele jaren 
Nicolai lange tijd geblesseerd is geweest, dit rentree was dus geleden in de klasse L herhaalden.
fantastisch. Met het hoogste puntenaantal van de dag mocht 

Na het verkleinen van de ringen kwamen de M combinaties Mariëlle zich oprecht kampioen noemen bij de M-pony's.
aan bod. De ervaren Annelieke Stoop met haar zelf gefokte 

Bij de B-paarden waren er door afmeldingen slechts twee merrie Amira Lazize (v.Poker x Paroeska) liet twee keurige 
deelnemers. Tamara Jongmans met AR Noah (v.Applause x proeven zien in de klasse M2 paarden. Hiermee verdienden zij 
Zolitha) won met 189 en 191 punten van Lilian Hemmelder 202 en 186 punten wat ruimschoots voldoende was voor twee 
en haar Spaans gefokte vosmerrie Princesa (v.Sarmiento x eerste prijzen in deze klasse. Haar tegenstander Carola Hansen 
Arabesque) die in de eerste proef 171 punten behaalde en de met Grafite (v.Karat x Gertruda) zien wij regelmatig terug op 
tweede proef de ring vrijwillig heeft verlaten. Tamara, die lid is AVS wedstrijden, maar het niveau wat in de M2 wordt 
van de rijvereniging Zilfia's Hoeve en een thuiswedstrijd reed, verlangd werd niet gehaald waardoor zij geen winstpunten 

behaalden. In de M1 paarden met 
7 deelnemers reed Vera Dopper 
haar reus Cuba (v.Arben x 
Djaikha). Zij hebben samen 
de juiste klik en lol in de 
dressuursport en dat was ook 
te merken aan hun twee eerste 
plaatsen met 195 en 187 punten. 
Fijn dat Annemiek Heuzen haar 
grote vosruin Safir X (v.Elton x 
G Cyklamen) weer fit genoeg 
had om deel te nemen. Zij pikten 
twee tweede plaatsen in met 
178 en 183. Tweemaal op de 
derde plaats “oude” bekende 
Wendy Delvalle en haar koffievos 

Aan de rand van het buitenterras, wat met het schitterende weer goed bezet was, 
werd tegelijk met de Amateurkeuring vanaf 11:00 uur 's ochtends het Nederlands 
Kampioenschap Dressuur voor Arabische volbloedpaarden en pony's verreden. 
De banen lagen erbij als Olympische dressuurringen. 

Annemieke Heuzen en Safir X, tweemaal tweede M1 paarden

Marielle Nieuwenhuis en Biblion 
kampioen M ponies verlaten 
tevreden de ring

Mede organisator van het NK: Getty Ketels en Majeeda v.d. Pakop
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TULIP CUP DEURNE 

 
INTERNATIONALE ECAHO B-SHOW 

WEER GROOT SUCCES

combinatie Forelock's Arabians / Linden Arabians. Als derde 
mocht FA Maximilian zich aansluiten. Dit veulen is gefokt door 
Flaxman Arabians uit België uit hun hengst Pristice Kossack x 
Anjali Aneekha.
Het dagkampioenschap bij de veulens kon dan ook niet meer 
missen voor de familie Kuijf, uiteindelijk won Forelock's Yakim 
met bovengemiddeld Arabisch type, fraaie halspartij en sierlijke 
beweging het veulen kampioenschap van zijn halfzus.
De dag vervolgde zich met de klassieke en western rijrubrieken. 
In het klassieke kampioenschap stonden twee fokproducten uit 
dezelfde moeder; Aicha SVA van Mw. I. Lopez y van Breemen van 
Arabian Ranch tegenover elkaar. De hengst AR Fayyim (v.Valerio 
IBN Enternity IV) moest het echter afleggen tegen zijn halfzus 
AR Manisha'h (v.AR Sivmayall) die naar de mening van de 
juryleden Mw. Toto Modderman en Dhr. Cedes Bakker vooral 
in de galop en qua totaalbeeld sterker uit de bus kwam.

Bij de westernpaarden uit Emanda uit de befaamde E-lijn van de staatsstoeterij Janow 
was het de ruin Fabanco Podlaski in Polen. Een zeer compleet paard met bovengemiddelde 
(v.Dinar x Passionata) die punten voor alle onderdelen. Hij werd gefokt door Michalow Stud 
volgens juryleden Van de uit Polen en is thans in eigendom van Daniela Konig en Gregor 
Kruijs-Bouterse en Aymar uit Duitsland.  De tweede plaats werd bezet door de door 
Modderman een solide Janow Podlaski gefokte Polmir (v.Om el Shamaan x Pohulanka) 
beeld liet zien in alle die in eigendom is van Flaxman Arabians uit België. De in 
gangen, vooral een Nederland gefokte Cadanz Charif (v.Gilly J x Bess Chandirah) 
sterke lope en een zeer gefokt door Cadanz Arabians en in eigendom van Sara van de Ben 
gebalanceerd totaalbeeld, plaatste zich als derde.
wat met een eerste plaats Twee groepen jaarling merries maakten hierna hun opwachting. 
beloond werd.  Fabanco In de eerste groep nam AJ Barari uit de Versace zoon Vervaldee en 

werd gereden door zijn eigenaresse Paulette Zorn. De als tweede moeder La Belle Versace (v.Versace) de leiding, dit zeer typische 
geplaatste Erogant (v.WH Justice x Raville P) werd gereden door merrietje heeft een bijzonder mooi hoofd en hals. Zij is gefokt 
Monica van Duijvenbode. De door Anja Diephout gereden door en in eigendom van de Ajman Stud uit de Verenigde 
Nepass (v.Persist x Markisja) plaatste zich als derde. Arabische Emiraten. Van dezelfde fokker/eigenaar was ook de als 
Een leuke verassing was de showrubriek voor de ruinen. Voor tweede geplaatste AJ Anwar (v.Marwan al Shaqab x AJA 
het eerst sinds jaren had de Tulip Cup weer een mooi gevulde Angelica). Fahda Atbah van vader Fadi al Shaqab en moeder 
ruinenrubriek. Waar een hengst uit topbloedlijnen toch te kort Magnolia Apal werd derde geplaatst. Zoals haar naam al doet 

schiet als dek- vermoeden is fokker/eigenaar van dit merrietje de Athbah stud 
hengst, kan hij uit Saoedi Arabië.
jarenlang aan 
de top staan als 
showruin. Niet 
minder was het 
geval voor de 
winnaar van deze 
rubriek El Emando 
van vader en 
wereld-
kampioen 
QR Marc en 

Door: Sandra Boogaard fokker nog steeds de eigenaar is. Een stimulans bedacht door 
de organisatie om de kleinere fokker te motiveren om met hun Foto's: Jan Kan
fokproducten naar de Tulip Cup te komen.
Op zaterdag begon de show op het schappelijke tijdstip van Juryleden waren; Mw. Deirdre Heyde uit de Verenigde Arabische 
09:30 uur met de veulentjes. Overduidelijke winnaar was Emiraten, Dhr. Ali Sharaawi uit Egypte, Dhr. Manfred Hain uit 
Forelock's Arabians uit Nieuwkoop die met de kampioensbeker Duitsland en Dhr. Cedes Bakker uit ons eigen Nederland. Zij 
bij zowel de merrieveulens als de hengstveulens aan de haal ging. beoordeelden de paarden op zes onderdelen; type, hoofd, hals, 
Een beloning voor het gebruik van de kampioenshengst Bashir romp & bovenlijn, benen en bewegingen. De opsplitsing van 
Al Shaqab (v.Marwan al Shaqab) die door hen voor twee hoofd en hals werd door zowel juryleden, trainers én het publiek 
seizoenen geleased is en vaderdier van beide veulens. gewaardeerd als een positieve en informatieve ontwikkeling. 
Het merrieveulen Forelock's Valmorel komt uit moeder 
Virginia F (v.Elton), het hengstveulen Forelock's Yakim komt 
uit moeder Yakima (v.Niznij).
Een tweede plaats bij de merrieveulens werd ingenomen door 
Elisaah CB (v.Van Gogh AM x Ellona J) gefokt en in Belgisch 
eigendom van Brugman Arabians. Yazahra Hayati (v.Jazzmeen x 
Yentl) plaatste zich als derde. Zij is gefokt en in eigendom van de 
Nederlandse Yildiz Horsten.
Bij de hengstveulens nam de tweede plaats Badeeh LF (v.Bashir al 
Saqab x Coco JIA) in, hij is gefokt door en in eigendom van de 

Dankzij sponsoring van de Atbah Stud was het dit jaar mogelijk 
om de hele show via de livestream te volgen. Een mooi alternatief 
voor de thuisblijvers. Door sponsoring van de Al Khalediah Farm 
uit Saoedi Arabië, kon er, net zoals vorig jaar, in iedere rubriek aan 
de hand geldprijzen van € 250, € 125 of € 75 worden uitgereikt 
voor respectievelijk de eerste drie geplaatste paarden waarvan de 

In het  weekend van 2 en 3 mei  vond de  12e editie plaats van de de Tulip Cup Holland, 
te Deurne. Na een succesvolle doorstart van dit populaire evenement in 2011 onder de 
enthousiaste leiding van Aad Kuijf, Wendy Delvalle en Gideon Reisel, is het duidelijk dat 
dit evenement niet meer weg te denken is van de ECAHO showkalender. Ook dit jaar was 
er weer een onverwacht hoog aantal inschrijvingen van 121 paarden.

Forelock's Yakim 

AR Manisha'h AJ Barari

EA Arjen el  Marwteyn

Bashir al Khaled

Fabanco 
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Flaxman Arabians uit België uit hun hengst Pristice Kossack x 
Anjali Aneekha.
Het dagkampioenschap bij de veulens kon dan ook niet meer 
missen voor de familie Kuijf, uiteindelijk won Forelock's Yakim 
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derde. AJ Maysan is van Psytadel uit de merrie Marwa al Nasser.
DA Magic Moment (v.WH Justice x DA Enfidha) die vorig jaar 
nog zilver won in het jaarling kampioenschap mocht zich als 
tweejarige als eerste opstellen in de rubriek 2 jarige merries. 
Fokker/eigenaar is Cornelia Kolnberger uit Duitsland. 
De door Knocke Arabians gefokte Penelope KA (v.QR Marc x 
Polonia )plaatste zich met een halve punt achterstand als tweede. 
Nederlands succes op plaats drie. Yzy F, moeder van de bij de 
tweejarige hengsten als derde geplaatste Forelock's Shaheen 
leverde ook hier de derde geplaatste. Forelock's Yzabeau komt 
uit vader Makisa Adaggio. Een mooi resultaat voor deze grote 
rubriek van 11 paarden.

De tweede groep jaarling merries werd aangevoerd door de 
bruine Estelle (v.Espressivo x Kilena M) fokker en eigenaar 

Ook bij de tweejarige hengsten stond een WH Justice zoon op Mw. Catharine Tamsin uit België. Ajmana OS volgde haar in 
kop; RP Burj al Arab uit de Psytadel merrie Pamira bint Psytadel. puntentotaal op de voet. Ajmana OS is van Ajman Moniscione 
Deze goed bewegende hengst is gefokt door Gestut de Grazia uit de merrie AB Nastrapsy. Gefokt door Karl Heinz Stockle en 
uit Duitsland en momenteel in het bezit van Agmal Arabians uit thans in eigendom van de Ajman Stud. De zwarte Enigma SLM 
Zuid Afrika. Tweede werd geplaatst; D Bab el Shams (v.Ajman (v.Sobek x Om el Ebony Dream) van fokker Sandra Menzel en 
Moniscione x Nefertarji) gefokt door Dubai Arabian Stud en in eigenaar Marhaba Arabians, plaatste zich als derde.
eigendom van Hanaya Arabians uit Zwitserland. Op plaats drie Ook bij de jaarling hengsten twee groepen. De eerste groep werd 
ook een Ajman Moniscione zoon, dit keer uit de Khidar dochter aangevoerd door de ZT Marwteyn zoon EA Arjen el  Marwteyn 
Nesj el Khimala. Deze Nesj el Machiatto is gefokt door Nesj uit Ancholy Ali. Deze jonge hengst scoorde maar liefst 3 maal 
Arabians uit België en in eigendom van Al Mohamedia Stud uit twintig punten op hoofd en ook hoge punten voor hals en type. 
Saoedi Arabië.Hij is gefokt door EOS Arabians en in eigendom van Kathrin 
Ajman Moniscione drukte ook Hampe-Klingebiel beiden uit Duitsland. Als tweede geplaatst 
zijn stempel op de rubriek van werd El D'Gyo AO (v.Makisa Adaggio x Nesj el Kyara) van 
de driejarige merries. Zowel de fokker/eigenaar Arabian Obsession uit België. De Nederlandse 
eerste en derde geplaatste Forelock's Shaheen van vader Magic Magnifique uit Yody F 
paarden zijn dochters van deze plaatste zich als derde. 
hengst. Al Loubna uit moeder De WH Justice zoon Bashir al Khaled (m. Pandoraah) mocht zich 
Al Aliha (v.DWD Tabasco) als eerste opstellen in de tweede rubriek jaarling hengsten. Fokker/ 
mocht zich als eerste opstellen. eigenaar Al Khaled Farm. Tweede werd Armani DD (v.Ajman 
Deze chique merrie is gefokt Moniscione x Lady Cassandra DD) van fokker en eigenaar 
door en in eigendom van DD Arabians uit België. De in Duitsland gefokte AJ Maysan van 
Al Hambra Arabians uit fokker/eigenaar Ajman Stud uit de Arabische Emiraten werd 
Oostenrijk. 

De als derde geplaatste Ermonia uit moeder Erigone is gefokt door Als tweede plaatste 
Lutetia Arabians uit Frankrijk die deze merrie ook nog in Etoryk (v.Om el 
eigendom heeft. De als tweede geplaatste Magenta KA komt uit Shamaan x Etnologia) 
de combinatie QR Marc x Migracja van Knocke Arabians uit zich met een hoog 
België. puntentotaal op 

beweging. Janow De combinatie QR Marc x Elerina (v.Ekstern) bezorgde Knocke 
Podlaski Stud uit Polen Arabians uit België de winst bij de laatste rubriek van de zaterdag, 
is fokker, de hengst de driejarige hengsten. De typevolle Emerson KA scoorde hoog 
is thans in eigendom op type, hoofd en hals. Gotico bracht met een tweede plaats een 
van Flaxman Arabians mooi resultaat voor zijn Poolse fokker/eigenaar Piotr Podgorny 
uit België. Eternal die zijn merrie Ginga dekte met WH Justice. De door Frank 
(v.FS Bengali x Spönle gefokte FS Reflection (v.Ajman Moniscione x BB Mara) 
Ewitacja) werd ook bezette de derde plaats. Dit paard is in eigendom van Al Rashediah 
gefokt in Polen door Stud uit Bahrein.
Jan Glowacki die de De zondag was geheel 
hengst ook nog in ingericht voor de 
eigendom heeft. senioren en de 
Eternal plaatste zich kampioenschappen. 
als derde. In de rubriek Aangevangen met de 
7 tot 9 jarige merries rubriek 4 tot 6 jarige 
namen helaas maar merries. Deze werd 
twee paarden deel. overtuigend gewonnen 
JB Prizcilla (v.El Amin door een fokproduct 
x Estetica) gefokt door van Knocke Arabians. 
Oppreva Araber uit De vosmerrie Orfa 
Zweden is de fokker Dárab KA (v.QR Marc 
van deze merrie. x OSO Axotica) liet 
Al Fares Arabians uitstekende bewegingen 
uit Noorwegen is zien. De als tweede geplaatste Desha Bahreyn van vader Laheeb al 
de huidige eigenaar. Naser uit de merrie Bint Katyah is gefokt door Se Shazer Arabians 
De tweede geplaatste uit Amerika en in eigendom van Hanaya Arabians uit Zwitser-
schimmel merrie Bint Tahanie uit de hengst Suhal al Nasser x land. De derde plek werd bezet door de merrie Jumanah-D 
Tahanie (v. LM Limaal) is in Amerika gefokt door Linda Lashley (v.WH Justice x Classic Junah-D) is gefokt door en in eigendom 
en in eigendom van de Zwitserse Hanaya Arabians.van Dion Arabians uit België. 
Nederlands succes ook bij de 7 tot 9 jarige hengsten. De door Hoewel de fokker/eigenaar van BS Mashalla de Duitse Brigitte 
Forelocks Arabians geleasde hengst Bashir al Shaqab (v.Marwan Sprave is, deed zijn overwinning bij de 4 tot 6 jarige hengsten toch 
al Shaqab x SWF Valencia) verkeerde in top conditie en liep aan Nederlands aan. BS Mashallah (v.QR Marc FS Mona Lisa) staat 
de hand van handler Tom Oben naar de overwinning in deze al enige tijd in Zunderdorp op stal bij Jan 
rubriek. Bashir al Shaqab is gefokt door David Cains uit Amerika en Eveline Calis die veel vertrouwen 
en in eigendom van Al Shaqab Stud. Met maar  0,6 punten hebben in de hengst. 

achterstand volgde zijn halfbroer uit de zelfde vader en 
eveneens in Amerika gefokt; GR Marvel (m.LC Ferrarity). 

GR Marvel is in eigendom van Sarah Mets uit België. 
Hypnotic Ibn Eternity-D (v.Eternity IBN 

Navarrone-D x H Marissa Rose) van 
fokker Dion Arabians en eigenaar 
Marijke Detremmerie uit België 
mocht zich als derde opstellen.

DA Magic Moment

Penelope KA

RP Burj al Arab 

Magenta KA

Bashir al Shaqab

Emerson KA 

Orfa Dárab 

Chammur 
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AVS INFORMATIEDAG

Tussen alle dagelijkse mailtjes vond ik een berichtje met de vraag of ik het leuk zou vinden 
om mee te gaan naar een Informatiedag van het AVS op 22 maart j.l. Tuurlijk, altijd! 
De dag werd georganiseerd door de fokkerijcommissie in samenwerking met de commissie 
Lowland Arabian Cup. 

Door: Marije Metselaar

Het programma in de mail zag er interessant uit, dus trokken we 
er met z'n drieën op uit, op naar Schoonoord. Wat een prachtige 
omgeving! Ook de manege, Recreatiecentrum “Rijmaaran”, zag 
er prima uit. Toen we binnenkwamen stonden de koekjes en cake 
al op tafel, en met een kopje thee erbij waren we er helemaal klaar 
voor. 

Dierenartsen 
Rieks Hatzman 
en Willemijn 
Kleijn begonnen 
met een praatje 
over hoe je je Hoewel de cake mij na het verhaal van de dierenartsen nog zwaar 
paard gezond op de maag lag, was het alweer tijd voor de Drentse Koffietafel. 
kunt houden. Een heerlijk uitgebreid buffet stond klaar, met niet alleen koffie 
Volgens Rieks en krentewegge, maar nog veel meer lekkere dingen. Ook leuk 
zijn de drie R's om tijdens het eten bekende, maar ook nieuwe mensen te 
erg belangrijk in ontmoeten met een interesse in het Arabisch Volbloed.
een paarden-
leven: Rust, 

Met volle magen begaven we ons een uurtje later richting de Reinheid en 
binnenbak. Daar stonden al twee prachtige merries op ons te Regelmaat. Niet te veel drukte op stal, een nette, opgeruimde 
wachten. De groep werd in tweeën verdeeld, waardoor elk omgeving voor de paarden, en vooral een duidelijke routine. 
groepje onder zeer deskundige leiding van een ECAHO-jurylid Dat is volgens hem het recept voor gezonde, tevreden paarden.
zelf een paard kon beoordelen. Cedes Bakker en Gideon Reisel 

Willemijn Kleijn hield een interessant verhaal over opkomende gaven elk op hun eigen manier tekst en uitleg bij het 
paardenziektes. Niet om paniek te zaaien, maar om beoordelingsformulier en de paarden voor onze neus. Want waar 
bewustwording te creëren en duidelijkheid te geven over de zit nou eigenlijk het kruis van een paard? En hoe beoordeel je de 
verspreiding van deze ziektes. Aandoeningen als de Afrikaanse schouderligging? En wat maakt nu precies dat mensen zeggen: 
Paardenpest of Equine Infectieuze Anemie klinken vreselijk, 'Dát is nog 's een mooi dier!' Die laatste vraag bleek wel degelijk 
maar er is geen reden om gelijk naar de dierenarts te rennen om je met smaak te maken te hebben. Natuurlijk moet een gezond 
paard tegen van alles en nog wat te laten enten, aldus Willemijn. paard beschikken over bepaalde kenmerken, zoals een goede 

De bedoeling van het beenstand en fijne, krachtige bewegingen.  Maar tussen beide 
verhaal was om inzicht juryleden bleken na het wisselen van de groepjes wel degelijk 
te geven in het kleine verschillen te bestaan in hun oordeel. Het leukste vond ik 
ontstaan, het verloop om te ontdekken dat zelfs bij toppaarden altijd wel iets te 
en eventuele verbeteren is: een nét iets fijnere keeluitsnijding, een nét iets 
behandelmethodes krachtiger draf, of een nét iets rondere ribwelving, en ga zo maar 
van verschillende door. Maar andersom geldt ook: elk paard heeft goede punten! 
opkomen-de ziektes. Toch leuk om te weten als je zelf ook zo'n geweldige Arabier hebt 
Natuurlijk hou je als die misschien niet direct zou opvallen tussen al het showgeweld, 
paarden-eigenaar maar waarbij je na zo'n inkijkje in het jureren toch duidelijk 
altijd je ogen goed sterke punten kunt vinden!  
open, maar het was erg 

De dag werd afgesloten met een discussieforum. Iedereen die nuttig om weer eens 
een vraag of opmerking had kon hiermee terecht bij het bestuur. specifieke dingen te 
Na afloop reden we tevreden naar huis, in de wetenschap dat de horen waar je op kunt 
allermooiste Arabier van de wereld thuis in z'n paddockje al op letten en rekening mee 
me stond te wachten!  kunt houden. 
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beweging beoordeeld. De Pools gefokte Papaya van Brugman 
Arabians uit België spande daar de kroon met een uitmuntende 
draf zoals wij die kennen van haar vaderpaard Ekstern. De sterk 
op zijn vader Gasir lijkende Al Brasil van fokker en eigenaar 
Al Hambra Arabians uit Oostenrijk plaatste zich als tweede. De 
door Bessewacht Arabians gefokte Bess Fanestha (v.Shakaar Ibn 
Sanadiva x Ayala BW) in bezit van de Nederlandse Kelly Polet 
mocht zich als derde opstellen.
Ook dit jaar had de organisatie de jaarlingen een eigen kampioen-
schap gegeven. Deze populaire afsplitsing van de rest van de 
"junioren" wordt steeds vaker toegepast. Na een indrukwekkende 
voorselectie was het een hattrick voor de Ajman Stoeterij uit de 
Verenigde Arabische Emiraten die in het kampioenschap jaarling 
merries er met plek één, twee én drie er vandoor ging. De zelf 
gefokte AJ Barari en AJ Anwar gingen de door de in Duitsland 
gefokte en door de Ajman Stud gekochte Ajmana OS voor.
Bij de jaarling hengsten was een eer voor fokkers/eigenaren die 
de eerste drie plaatsen van het kampioenschap bezetten voor een Bij de tien jaar oudere merries was Chammur (v.Don el Chall 
gouden, zilveren en bronzen plek met respectievelijk de door x SC Murya) duidelijk favoriet bij de jury. Met maar liefst 
EOS Arabians uit Duitsland gefokte EA Arjen El Marwteyn, 3 x 20 punten op type plaatste zij zich als eerste. De door 
de door de Al Khaled Farm uit Saudi Luiz Viscardi in Brazilië gefokte merrie in nu in eigendom van 
Arabië gefokte Bashir Al Khaled en Athbah Stud uit Saoedi Arabië. De als tweede geplaatste Ejrene 
de Belgische El D'Gyo AO van (v.Gazal al Shaqab x Emocja) is gefokt door Michalow Stud en 
Arabian Obsession.in eigendom van Ajman Stud uit de Arabische Emiraten. Derde 

werd geplaatst Athena SA (v.Nuzyr HCF x Dell Touch). Fokker is Bij de junioren van twee en drie jaar 
Jose Vierira uit Brazilië en eigenaar Lutetia Arabians uit Frankrijk. waren het de Oostenrijkse merrie 

DA Magic Moment van Diamond De trotse Zweedse eigenaren van Al Fares Arabians en Sandra 
Arabians en de jonge hengst Arabians namen voor hun hengst Rohara Bacara (v.Padrons 
RP Burj Al Arab in eigendom van Psyche x Sidia) het oranje lint in ontvangst. De hengst werd gefokt 
Liezl Els uit Zuid Afrika, beiden door Rohara Arbians uit Amerika en ontving van alle juryleden 
van vader en kampioenen vererver 20 punten voor beweging. De door Michalow Stud gefokte Lissar 
WH Justice, die met de kampioenstitels naar huis mochten.  (v.Gazal al Shaqab x Larissa) plaatste zich als tweede. Eigenaar is 

de Deense Turban Stud. Gharam (v.Ffatal Attraction x Gemini) Bij de senioren sprongen er al gauw wat potentiële kampioenen in 
plaatste zich als derde. Fokker is Eva Persson uit Zweden en het oog tijdens de voorselectie. De Zweeds geregistreerde hengst 
eigenaar is Cuyx- Comhair uit België. Rohara Bacara van vader Padrons Psyche liet het gehele weekend 

bovengemiddeld type en indrukwekkende beweging zien in een Een altijd vrolijk onderdeel is 
groep met sterke concurrenten. In het kampioenschap konden de rubriek Liberty. 
de juryleden daar niet meer omheen en werd hij kampioen van Paarden worden dan in 
de senior hengsten. vrijheid getoond en 

vooral op hun Bij de senior merries was het de klassiek getypeerde Chammur 
van eigenaar Athbah Stud uit Saoedi Arabië, waar bijna geen 
tekortkomingen bij te constateren waren. Het was dan ook 
geen verrassing dat deze merrie er niet alleen met het senior 
merrie kampioenschap werd beloond, maar ook als weekend-
kampioen van alle andere kampioenen werd bekroond met 
de Tulip Cup Award.
Al met al een zeer indrukwekkend weekend met paarden van 
hoge kwaliteit. Hopelijk blijft het NHB te Deurne voortbestaan 
zodat dit jaarlijkse evenement hier plaats kan blijven vinden.

Rohara Bacara

Papaya 

El D'Gyo AO
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over hoe je je Hoewel de cake mij na het verhaal van de dierenartsen nog zwaar 
paard gezond op de maag lag, was het alweer tijd voor de Drentse Koffietafel. 
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een paarden-
leven: Rust, 
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Iedereen die een ideaal heeft probeert daar op eigen wijze invulling aan te geven. Zo ook 
ondergetekende. Na al op jonge leeftijd met het Arabieren virus te zijn besmet, werd het al 
heel snel duidelijk voor mij dat mijn wens zich begon af te tekenen. Ik wilde een Arabieren 
fokkerij opzetten. 

23

AVS Magazine

Abbah kwam uit de *Salha lijn en met in mijn achterhoofd het wat een ellende. Op 
commentaar van een aantal fokkers in Nederland en België, maandagnacht 6 mei  
verdween de foto in het grote archief. Ik ging verder met mijn 1996 ging ik om 
eigen plannen. Niet veel later leerde ik Joop Oordijk kennen, 01.00 's nachts kijken. 
een zeer bedreven kenner van Egyptische bloedlijnen. Ik dacht Ik kan me Maseeda's 
dat ik veel over afstammingen wist, maar deze man was een blik nog zo goed 
wandelende encyclopedie. Ik vertelde hem over mijn mogelijke herinneren: “Wat doe 
plannen om Maseeda te dekken en op een gegeven moment jij nou weer hier, ga 
kwam Abbah ter sprake. Hij bleek een ware aanhanger van slapen man!“ Het was 
Abbah te zijn en heeft me subtiel gestimuleerd om toch eens te het moment waarop ik 
gaan kijken bij deze zwarte hengst. Eerlijk gezegd was ik er er zo klaar mee was, 
nogal geërgerd over want ik had zelf zulke duidelijke plannen dat ik m'n slaapzak 
en stond nou niet echt open voor advies van buitenaf. indook om vervolgens 
Uiteindelijk heb ik toch contact gezocht met de toenmalige om 03.15 verschrikt wakker te worden en opnieuw te gaan 
eigenaresse Johanna Vellinga en haar vader. Een vriendin van kijken. Et voilà, veulentje lief liep al helemaal opgedroogd 
mij wilde Abbah ook wel zien, dus op een zonnige dag in april rond, Maseeda als een moederkloek erachter aan, het geen 
pakten we de trein naar Deventer waar Johanna ons ophaalde. moment uit het oog verliezend. Daar stond m'n eerste kleine 

veulentje, ik tilde het staartje op en zag dat het een Eenmaal aangekomen werd ik toch wel heel nieuwsgierig naar 
merrieveulen was. Ik geloof ik dat ik de hele buurt bij elkaar deze hengst. Wij stonden buiten te wachten toen Abbah naar 
heb geschreeuwd. Uiteraard heb ik een fotoalbum vol van dit buiten werd gebracht door Johanna. Mijn eerste indruk? Ik was 
eerste plaatje. Eén ding was duidelijk, de combinatie met niet direct verkocht. Een mooie hengst, zeker, maar geen 
Abbah was uitermate geslaagd en in ieder opzicht had het mijn kippenvel moment. Tot op dat moment kende ik vooral de 
gedachten en verbeeldingen overtroffen. expressieve paarden met veel bravoure en vooral veel type. 

Of ze nu goed beenwerk, sterke hoeven of een correcte bouw Vele jaren later werd Abbah verkocht naar Duitsland, alwaar ik 
hadden, daar lette ik totaal niet op. Afstamming en type, hem diverse keren heb bezocht. Hij heeft een heerlijk leven, 
daar ging het mij om! geniet van zijn merries en veulens waar hij dagelijks mee samen 

in de wei loopt. De laatste keer toen ik hem zag, was hij intens Echter, dit keer heb ik me niet meteen uit het veld laten slaan 
gelukkig, z'n 4 maanden oude zoon wat maniertjes bijbrengend bij het wel of niet hebben van zo'n 'WOW' moment waarop je 
om vervolgens de moeder eens vriendelijk te begroeten. Hoe vervolgens slapeloze nachten hebt en de meest impulsieve 
zeer Abbah in Nederland ook is afgekraakt, deze die hard is beslissingen maakt. Nee, over Abbah heb ik echt serieus 
inmiddels 27 jaar oud en heeft in Duitsland een prachtige nagedacht en alles eens rustig laten bezinken. 
collectie veulens gebracht uit zowel zuiver Egyptisch als related En langzamerhand kwam het besef dat Abbah een prima hengst 
merries. Een paard met een spat zuiver karakter, vriendelijk en was met vele sterke, aanvullende pluspunten. We kregen een 
aanhankelijk en ik zie zoveel van hem in zijn zoon bij ons terug. aantal jonge nakomelingen te zien, waaronder een zwarte 
Recentelijk sprak z'n huidige eigenaresse nog zo vol lof over jaarling dochter uit een Babson/Davenport merrie: Rashid. Ik 
hem. Maar vooral dat ze het zo spijtig vindt dat de tijd zo snel was zeer verrast toen ik zag waar Abbah toe in staat was en dat 
gaat en dat ze graag nog een extra tien jaar met hem door zou zette alles in een ander daglicht. Begon ik de erfelijkheidsleer te 
willen brengen, puur omdat het zo'n geweldig paard qua begrijpen? Abbah was de schakel die ik nodig had voor 
karakter is. Ik kan inmiddels oprecht zeggen dat ik Abbah altijd Maseeda. 
een warm hart zal toedragen. Ik weet waar hij toe in staat is en Ik begreep waarom ik deze hengst moest zien en Johanna 
wat hij, hoe kleinschalig en onbeduidend het ook mag zijn, maakte het mij tevens ook nog eens logistiek aantrekkelijk dus 
bereikt heeft voor de mensen die hem waarderen en hebben zo geschiedde het. Maseeda werd gedekt als 3 jarige merrie door 
gewaardeerd. Deze zomer gaan we weer met een zak wortels en Arabah Abbah. Van de dekking zelf heb ik nooit spijt gehad, 
een kist appels op naar Duitsland!sterker nog, er volgden later nog 3 andere Abbah veulens, maar 

de eerste beginnersfout was gemaakt: ik zal nooit meer een 
3-jarige merrie dekken. Al lijken merries met hun 3 jaar nog zo 
volwassen en zouden ze met hun 4 jaar fysiek gezien makkelijk 
een veulen kunnen krijgen, tussen de oren moeten ze ook nog 
moeder kunnen worden en daar had ik niet bij stil gestaan. 
De eerste dracht van Maseeda leek een eeuwigheid te duren. 
Ik denk dat iedere eigenaar de dracht en geboorte van zijn/haar 
eerste veulen zich nog goed kan herinneren. Na maanden van 
twijfel, opvoelen door dierenartsen: “Ja, Peter ze is écht 
drachtig, het komt vanzelf!”, tegen de 9 maanden denken dat 
het veulen kwam (gelukkig een paniekaanval om niets), tegen 
de 11 maanden talloze slapeloze nachten, terugrekenen op 
hoeveel dagen ze zat, symptomen zien die er niet waren … 

Door: Peter van Ingen Egyptische merrie kostte eind jaren 80 tussen de 20.000,- en 
30.000,- gulden en dan heb je het over slechts 1 paard. En met 
1 paard kan van alles gebeuren. Ik had de wildste plannen, had er heel duidelijk over 
Ik was 21 en ik had m'n eerste merrie veulen. Het was eigenlijk nagedacht, welke paarden ik zou aanschaffen, waar ik zou 
een onverantwoordelijke uitgave en investering. Het was al een willen wonen, wat de kosten van al dat onderhoud zou zijn, 
wonder op zich hoe ik al dat geld bij elkaar had gekregen. Maar ik had zo'n duidelijk overzicht…NOT! Als jongen uit een 
ik was vastberaden. Uiteraard kom je er dan heel snel achter dat eenvoudig gezin en zonder financieel support, kun je nog zulke 
die stoeterij ineens heel ver weg lijkt. Vooral als je zelf geen mooie plannen hebben, maar hoe ze dan van de grond komen 
mogelijkheden tot stalling hebt en je afhankelijk bent van een is natuurlijk een tweede. En als je jong bent en je vol met 
pensionstal. En die kenden de prijzen wel. Tel daar je kosten ideeën zit, heb je er dan een duidelijk beeld bij, wat je er 
van onderhoud, dierenarts, voer, hoefsmid maar bij op en je allemaal voor over moet hebben en met welke aspecten je te 
kunt je mooie plannetjes stuk voor stuk bij gaan stellen. En zo maken krijgt om een fokkerij op te gaan zetten? De gemiddelde 
gebeurde het ook.
Mijn merrieveulen Maseeda ontwikkelde zich langzaam tot een 
jonge merrie en daar kwam het moment dat ik serieus begon na 
te denken over een toekomstige partner. Uiteraard had ik al tig 
hengsten uitgekozen maar ja, je kunt er maar één tegelijk 
inzetten anders wordt het zo'n rommeltje. Ik had al een 
plannetje gemaakt, wat echter logistiek een beetje lastig uit te 
voeren bleek. Op een middag viel er een envelop in de 
brievenbus met daarin een foto van Arabah Abbah, een zwarte 
zuiver Egyptische hengst. Ik zag dat het een zoon van *Kasr el 
Nile was, maar ook uit een Saklawi familie kwam. Feitelijk 
kwam Abbah uit lijnen van de Fam. Thierer uit Duitsland. Zij 
importeerden een aantal paarden uit Egypte begin jaren 70, 
waaronder de merries *Moneera en *Salha. Beiden Saklawi 
merries, echter beiden uit twee verschillende lijnen. Terwijl 
iedereen in Europa en daarbuiten letterlijk en figuurlijk achter 
*Moneera en d'r kroost aanliep, werd er over *Salha door een 
aantal fokkers wat minderwaardig gedaan. Ik kan me nog 
herinneren dat een fokker uit België mij afraadde om me ooit 
met die lijn in te laten want “die paarden lijken allemaal op 
koeien”. Later ontdekte ik de echte waarde van deze lijn en 
bleek dat dit een van de beste families ooit is! Desalniettemin, 

Marsina *1982 v.Kaisoon x Moneera

Arabah Abbah v.Kasr el Nile x Samohga

Arabah Abbah en ik

Samohga v.Ibn Galal x Salima u.Salha
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Iedereen die een ideaal heeft probeert daar op eigen wijze invulling aan te geven. Zo ook 
ondergetekende. Na al op jonge leeftijd met het Arabieren virus te zijn besmet, werd het al 
heel snel duidelijk voor mij dat mijn wens zich begon af te tekenen. Ik wilde een Arabieren 
fokkerij opzetten. 
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Abbah kwam uit de *Salha lijn en met in mijn achterhoofd het wat een ellende. Op 
commentaar van een aantal fokkers in Nederland en België, maandagnacht 6 mei  
verdween de foto in het grote archief. Ik ging verder met mijn 1996 ging ik om 
eigen plannen. Niet veel later leerde ik Joop Oordijk kennen, 01.00 's nachts kijken. 
een zeer bedreven kenner van Egyptische bloedlijnen. Ik dacht Ik kan me Maseeda's 
dat ik veel over afstammingen wist, maar deze man was een blik nog zo goed 
wandelende encyclopedie. Ik vertelde hem over mijn mogelijke herinneren: “Wat doe 
plannen om Maseeda te dekken en op een gegeven moment jij nou weer hier, ga 
kwam Abbah ter sprake. Hij bleek een ware aanhanger van slapen man!“ Het was 
Abbah te zijn en heeft me subtiel gestimuleerd om toch eens te het moment waarop ik 
gaan kijken bij deze zwarte hengst. Eerlijk gezegd was ik er er zo klaar mee was, 
nogal geërgerd over want ik had zelf zulke duidelijke plannen dat ik m'n slaapzak 
en stond nou niet echt open voor advies van buitenaf. indook om vervolgens 
Uiteindelijk heb ik toch contact gezocht met de toenmalige om 03.15 verschrikt wakker te worden en opnieuw te gaan 
eigenaresse Johanna Vellinga en haar vader. Een vriendin van kijken. Et voilà, veulentje lief liep al helemaal opgedroogd 
mij wilde Abbah ook wel zien, dus op een zonnige dag in april rond, Maseeda als een moederkloek erachter aan, het geen 
pakten we de trein naar Deventer waar Johanna ons ophaalde. moment uit het oog verliezend. Daar stond m'n eerste kleine 

veulentje, ik tilde het staartje op en zag dat het een Eenmaal aangekomen werd ik toch wel heel nieuwsgierig naar 
merrieveulen was. Ik geloof ik dat ik de hele buurt bij elkaar deze hengst. Wij stonden buiten te wachten toen Abbah naar 
heb geschreeuwd. Uiteraard heb ik een fotoalbum vol van dit buiten werd gebracht door Johanna. Mijn eerste indruk? Ik was 
eerste plaatje. Eén ding was duidelijk, de combinatie met niet direct verkocht. Een mooie hengst, zeker, maar geen 
Abbah was uitermate geslaagd en in ieder opzicht had het mijn kippenvel moment. Tot op dat moment kende ik vooral de 
gedachten en verbeeldingen overtroffen. expressieve paarden met veel bravoure en vooral veel type. 

Of ze nu goed beenwerk, sterke hoeven of een correcte bouw Vele jaren later werd Abbah verkocht naar Duitsland, alwaar ik 
hadden, daar lette ik totaal niet op. Afstamming en type, hem diverse keren heb bezocht. Hij heeft een heerlijk leven, 
daar ging het mij om! geniet van zijn merries en veulens waar hij dagelijks mee samen 

in de wei loopt. De laatste keer toen ik hem zag, was hij intens Echter, dit keer heb ik me niet meteen uit het veld laten slaan 
gelukkig, z'n 4 maanden oude zoon wat maniertjes bijbrengend bij het wel of niet hebben van zo'n 'WOW' moment waarop je 
om vervolgens de moeder eens vriendelijk te begroeten. Hoe vervolgens slapeloze nachten hebt en de meest impulsieve 
zeer Abbah in Nederland ook is afgekraakt, deze die hard is beslissingen maakt. Nee, over Abbah heb ik echt serieus 
inmiddels 27 jaar oud en heeft in Duitsland een prachtige nagedacht en alles eens rustig laten bezinken. 
collectie veulens gebracht uit zowel zuiver Egyptisch als related En langzamerhand kwam het besef dat Abbah een prima hengst 
merries. Een paard met een spat zuiver karakter, vriendelijk en was met vele sterke, aanvullende pluspunten. We kregen een 
aanhankelijk en ik zie zoveel van hem in zijn zoon bij ons terug. aantal jonge nakomelingen te zien, waaronder een zwarte 
Recentelijk sprak z'n huidige eigenaresse nog zo vol lof over jaarling dochter uit een Babson/Davenport merrie: Rashid. Ik 
hem. Maar vooral dat ze het zo spijtig vindt dat de tijd zo snel was zeer verrast toen ik zag waar Abbah toe in staat was en dat 
gaat en dat ze graag nog een extra tien jaar met hem door zou zette alles in een ander daglicht. Begon ik de erfelijkheidsleer te 
willen brengen, puur omdat het zo'n geweldig paard qua begrijpen? Abbah was de schakel die ik nodig had voor 
karakter is. Ik kan inmiddels oprecht zeggen dat ik Abbah altijd Maseeda. 
een warm hart zal toedragen. Ik weet waar hij toe in staat is en Ik begreep waarom ik deze hengst moest zien en Johanna 
wat hij, hoe kleinschalig en onbeduidend het ook mag zijn, maakte het mij tevens ook nog eens logistiek aantrekkelijk dus 
bereikt heeft voor de mensen die hem waarderen en hebben zo geschiedde het. Maseeda werd gedekt als 3 jarige merrie door 
gewaardeerd. Deze zomer gaan we weer met een zak wortels en Arabah Abbah. Van de dekking zelf heb ik nooit spijt gehad, 
een kist appels op naar Duitsland!sterker nog, er volgden later nog 3 andere Abbah veulens, maar 

de eerste beginnersfout was gemaakt: ik zal nooit meer een 
3-jarige merrie dekken. Al lijken merries met hun 3 jaar nog zo 
volwassen en zouden ze met hun 4 jaar fysiek gezien makkelijk 
een veulen kunnen krijgen, tussen de oren moeten ze ook nog 
moeder kunnen worden en daar had ik niet bij stil gestaan. 
De eerste dracht van Maseeda leek een eeuwigheid te duren. 
Ik denk dat iedere eigenaar de dracht en geboorte van zijn/haar 
eerste veulen zich nog goed kan herinneren. Na maanden van 
twijfel, opvoelen door dierenartsen: “Ja, Peter ze is écht 
drachtig, het komt vanzelf!”, tegen de 9 maanden denken dat 
het veulen kwam (gelukkig een paniekaanval om niets), tegen 
de 11 maanden talloze slapeloze nachten, terugrekenen op 
hoeveel dagen ze zat, symptomen zien die er niet waren … 

Door: Peter van Ingen Egyptische merrie kostte eind jaren 80 tussen de 20.000,- en 
30.000,- gulden en dan heb je het over slechts 1 paard. En met 
1 paard kan van alles gebeuren. Ik had de wildste plannen, had er heel duidelijk over 
Ik was 21 en ik had m'n eerste merrie veulen. Het was eigenlijk nagedacht, welke paarden ik zou aanschaffen, waar ik zou 
een onverantwoordelijke uitgave en investering. Het was al een willen wonen, wat de kosten van al dat onderhoud zou zijn, 
wonder op zich hoe ik al dat geld bij elkaar had gekregen. Maar ik had zo'n duidelijk overzicht…NOT! Als jongen uit een 
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kunt je mooie plannetjes stuk voor stuk bij gaan stellen. En zo maken krijgt om een fokkerij op te gaan zetten? De gemiddelde 
gebeurde het ook.
Mijn merrieveulen Maseeda ontwikkelde zich langzaam tot een 
jonge merrie en daar kwam het moment dat ik serieus begon na 
te denken over een toekomstige partner. Uiteraard had ik al tig 
hengsten uitgekozen maar ja, je kunt er maar één tegelijk 
inzetten anders wordt het zo'n rommeltje. Ik had al een 
plannetje gemaakt, wat echter logistiek een beetje lastig uit te 
voeren bleek. Op een middag viel er een envelop in de 
brievenbus met daarin een foto van Arabah Abbah, een zwarte 
zuiver Egyptische hengst. Ik zag dat het een zoon van *Kasr el 
Nile was, maar ook uit een Saklawi familie kwam. Feitelijk 
kwam Abbah uit lijnen van de Fam. Thierer uit Duitsland. Zij 
importeerden een aantal paarden uit Egypte begin jaren 70, 
waaronder de merries *Moneera en *Salha. Beiden Saklawi 
merries, echter beiden uit twee verschillende lijnen. Terwijl 
iedereen in Europa en daarbuiten letterlijk en figuurlijk achter 
*Moneera en d'r kroost aanliep, werd er over *Salha door een 
aantal fokkers wat minderwaardig gedaan. Ik kan me nog 
herinneren dat een fokker uit België mij afraadde om me ooit 
met die lijn in te laten want “die paarden lijken allemaal op 
koeien”. Later ontdekte ik de echte waarde van deze lijn en 
bleek dat dit een van de beste families ooit is! Desalniettemin, 
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ENDURANCE SEIZOEN
GOEDE STARTMAAKT 

O
afstand van 62 km vinden we de eerste Arabier terug op plaats 5: Door: Yannick Rademaker
Roald Bouman reed zijn Rowi's Gaspara (v.Gaspar) rond met Foto's: Ruud Overes
een keurige gemiddeld snelheid van 15,5 km/pu. Jeanet Markink 
was in Kootwijkerbroek ook weer van de partij, haar Shiva Op zaterdag 8 maart ging het endurance seizoen van start in 
(v.Monsun) volbracht de afstand met een snelheid van Ysselsteyn, Limburg. In tegenstelling tot vorig jaar waren de 
14,9 km/pu. Ook in de uitslag van de kortere afstand in de klasse weersgoden de deelnemers goed gezind en met een 
2 (44 km) vinden we de nodige bekenden terug: Eelke van voorjaarszonnetje gingen zij van start voor een afstand van 
Drunen trapt zijn seizoen keurig af met een 3e prijs voor Mir el 20,5 km (klasse 0 en korte klasse 1), 30,5 km (lange klasse 1), 
Mahdi (v.Zvara Marifnaash), gevolgd door Chantal Palfenier op 41 km (korte klasse 2), 61 km (lange klasse 2) of 81 km (klasse 3). 
een 4e plaats met Bright Magic Qa (v.Aurilla Gold). Een 8e plaats In de kennismakingsklasse was Sirja van den Nouland met 
tenslotte was er voor Marion Kouffeld met Khannon (v.Aja Bashim (v.G Basgier) de enige deelneemster met een Arabisch 
Shakakhan). Omdat er in twee groepen gestart werd zijn er ook Volbloed, zij behaalde een vijfde plaats met een gemiddelde 
twee uitslagen voor de korte klasse 2. In de tweede groep gingen snelheid van 10,38 km/pu. In de klasse 1 over dezelfde afstand 
de 2e en 3e prijs naar respectievelijk Silvia van der Veen met ging de 1e prijs naar Jo-Linda Godee met haar zevenjarige 
A.F. Thabay (v.Kubay Khan), op de voet gevolgd door Tryntsje Hadaya (v.Arjuno). In de uitslag van de 
Leenstra met Lorenzo (v.Aja Shakakhan). Combinaties die vorig lange klasse 1 vinden we de eerste 
seizoen zeer goed presteerden en waar we dit seizoen veel van combinatie met een Arabisch Volbloed 
verwachten. De volgende Arabische volbloed in de uitslag meldt terug op plek 5: Désiré Hanen met haar 
zich op plaats 6: Dadji, een 15-jarige hengst, nakomeling van de Kascheera D.A. (v.Khajura-san). 
Franse hengst Darike, gereden door Mandy Bertens. Zij wist De 9e en 10e plek werden bezet door 
Olivia Eloi net voor te blijven, die haar Magic-Joy (v.Moshai) respectievelijk Eva van Arem met 
naar een zevende plaats reed. Jeanne Linneweever bracht haar Eenhoorn's Tabal (v.Lobeke) en 
zesjarige El Tawfiq (v.Ganimed) mee en samen bemachtigden Corinna Leeflang met Lht Khariton 
zij 8e prijs. De hekkensluiter in de top 10 vinden we op de (v.Kubinec). Eva, die normaal onder 
10e plaats: deze ging naar Karina Rigter met Muranas Nathalia 'streng toezicht' van haar moeder rijdt, 
(v.Alishaar El Bri). mocht dit keer onder begeleiding van 

Corinna starten. En dat was hard 
De klasse 1 over 31 km kende maar liefst 54 deelnemers: werken voor deze pupil, want zonder het 
Kootwijkerbroek is een 'ouderlijk gezag' van haar moeders 
geliefde wedstrijd om het merrie probeerde de jonge Tabal uit hoe 
seizoen mee te starten. ver hij kon gaan bij Eva. Die liet zich 
Voor Mirte Meuter, die echter niet gek maken en reed een fijne 
we ook al in Ysselsteyn in wedstrijd. In de korte klasse 2 ging de 
de uitslag terugzagen, 4e plek naar Yvonne Overes met haar ervaren Barq Madjied Star 
verliep de wedstrijd het (v.Agar's Habi). Na haar kwam Eline Burgers over de finish met 
beste: zij behaalde een 5haar Samir (v.Mayroun De). Anita Lamsma bezette de 6e plek 
e plek met G.M. Mona met Sjacour (v.Mencour). Een wedstrijd zo dicht bij de grens 
Lisa (v.Chuih). Eva van trekt natuurlijk ook de nodige deelnemers uit Duitsland: de 9e 
Arem reed eveneens haar en 10e plek gingen naar onze oosterburen: Akosua Viktoria Adu 
tweede wedstrijd van het met Khauri (v.Karacal) en Ralf Huschke met Salman 
seizoen en bekroonde (v.Dormane). De overige Arabierencombinaties uit Nederland 
deze met een 8e prijs vielen  buiten de top 10. De lange klasse 2 had slechts drie 
met Eenhoorn's Tabal combinaties in de uitslag, waarvan twee met een Arabisch 
(v.Lobeke). Corinna Volbloed: Yannick Rademaker behaalde de 2e plaats met Kumar 
Leeflang bemachtigde G (v.Vatican). In de klasse 3 waren er helaas geen Arabisch 
eveneens een plekje in de Volbloeden in de uitslag. De eerste wedstrijd van het seizoen was 
top 10, haar Lht dankzij de uitstekende organisatie, de fijne sfeer en het heerlijke 
Khariton (v.Kubinec) voorjaarsweer een groot succes!
bracht haar de negende 
plek. Deze dames zien we Twee weken later verscheen er een groot deelnemersveld aan 
hopelijk snel terug in de de altijd goed bezochte wedstrijd in Kootwijkerbroek. Er werd 
hogere klasse! gestreden over in totaal vier afstanden in twee klassen. Op de 

Jo-linda Godee en 
Hadaya, 1e plaats op 
20,5 km in Ysselsteyn

Yvonne Overes met Barq Madjied 
Star, 4e op de 41 km in Ysselsteyn

Recent bereikte ons het 
droevige bericht dat op 
26 april jl. de trouwe 
echtgenoot van Toto 
Modderman, de heer 
Arent Modderman, op 
74 jarige leeftijd in zijn 
woonplaats De Steeg is 
overleden.

Arent Modderman was oud reserve Ritmeester der Cavalerie en 
oudgediende van het voormalige 43e Tankbataljon Regiment 
Huzaren van Sytzama. Daarnaast was hij lid van de Veteranen 
en Vriendenkring "Wij Huzaren". paarden en plaatsvervangend escortecommandant. Hij nam 

ondere andere deel aan het Concours Saint Georges in Parijs en 
Hij vond zijn grote paardenpassie in de draf- en rensport en de was drager van het Militair Ruiterbewijs in Goud.
militaire ruitersport. Als amateurjockey in de horderennen met In de jaren '70 behoorde Arent Modderman tot het bestuur van 
halfbloeds behaalde hij een kampioenstitel. Op reeds jonge het APS. Mede door zijn inzet kreeg begin 1979 ons stamboek 
leeftijd trad hij toe tot het rencomité en later tot het erkenning bij de WAHO door de verwezenlijking van correct 

studbook. Vanaf augustus 1979 werd het APS bestuurd door 
een beheercommissie bij de afsplitsing APS/NRPS/AVS met 
Arent als toegewijde secretaris en penningmeester. Hij was in 
oktober 1979 voorzitter van de organisatie die ondanks alle 
tumult in die periode toch de Nationale Keuring doorgang liet 
vinden. Ook heeft hij aan de beginjaren van de Arabissimo op 
de achtergrond meegewerkt en de rekenkamer bemand.
Van 1989 tot 2013 was Arent Modderman bestuurslid van de 
Vereeniging tot bevordering der Paardenfokkerij in Gelderland. 
Deze vereniging organiseert al 109 jaar het nationale 
evenement Concours Hippique op het landgoed bij kasteel 
Hoekelum in Bennekom. 

draverijcomité waarbinnen hij ruim 52 jaar als official optrad 
op lange- en kortebaan. Daarnaast was hij lid van de diverse In 1991 na het overlijden van 
keuringscommissies. Arent Modderman oogstte binnen deze zijn markante vader Daan 
sector veel waardering en respect. Zijn kennis van sport en Modderman die zich voor het 
reglementen was schier onuitputtelijk en niet zelden fungeerde AVS veelvuldig heeft ingezet 
hij als vraagbaak voor collega's en deelnemers. Tot begin 2014 onder andere als jurylid, zijn 
bleef hij actief als comitélid van de Nederlandse Draf en Arent en Toto “De Haverkist” 
Rensport (NDR) met een voorliefde voor de kortebaan gaan bewonen. Op 30 april jl. 
draverijen. is Arent Modderman vanaf 

“De Haverkist” naar Als ritmeester van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' 
begraafplaats Heiderust in (MRV) bleef hij tot zijn overlijden zeer betrokken bij de 
Rheden overgebracht in de militaire ruitersport. Voor zijn verdiensten werd hij benoemd 
zwarte lijkkoets van zijn vader,  tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en onderscheiden 
gevolgd door een colonne aan met het Erekruis in de Huisorde van Oranje. 
koetsen en de Cavalerie van het Als lid van het hoofdbestuur van de MRV werd hij in 2001 
Regiment Huzaren van benoemd tot erelid. Vanaf 1966 nam hij deel aan de Militaire 
Sytzama.Ruiterkampioenschappen Samengestelde Wedstrijd in de rang 

van Korporaal tijdens zijn opleiding aan de School Reserve-
Officieren Cavalerie. Van 1972 tot 2002 was hij betrokken bij Ons medeleven en onze 
het Cavalerie Ere-Escorte, in eerste instantie als ruiter en gedachten gaan uit naar Toto, 
pelotonscommandant en later als instructeur, regelingsofficier familie, vrienden en dierbaren.

 

IR. ARENT HENDRIK 
TONCO MODDERMAN

 
IN MEMORIAM

Hordenren16.07.1969.Duindigt rechts A. Modderman

Numizmat en Arent Modderman
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ENDURANCE SEIZOEN
GOEDE STARTMAAKT 
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Roald Bouman reed zijn Rowi's Gaspara (v.Gaspar) rond met Foto's: Ruud Overes
een keurige gemiddeld snelheid van 15,5 km/pu. Jeanet Markink 
was in Kootwijkerbroek ook weer van de partij, haar Shiva Op zaterdag 8 maart ging het endurance seizoen van start in 
(v.Monsun) volbracht de afstand met een snelheid van Ysselsteyn, Limburg. In tegenstelling tot vorig jaar waren de 
14,9 km/pu. Ook in de uitslag van de kortere afstand in de klasse weersgoden de deelnemers goed gezind en met een 
2 (44 km) vinden we de nodige bekenden terug: Eelke van voorjaarszonnetje gingen zij van start voor een afstand van 
Drunen trapt zijn seizoen keurig af met een 3e prijs voor Mir el 20,5 km (klasse 0 en korte klasse 1), 30,5 km (lange klasse 1), 
Mahdi (v.Zvara Marifnaash), gevolgd door Chantal Palfenier op 41 km (korte klasse 2), 61 km (lange klasse 2) of 81 km (klasse 3). 
een 4e plaats met Bright Magic Qa (v.Aurilla Gold). Een 8e plaats In de kennismakingsklasse was Sirja van den Nouland met 
tenslotte was er voor Marion Kouffeld met Khannon (v.Aja Bashim (v.G Basgier) de enige deelneemster met een Arabisch 
Shakakhan). Omdat er in twee groepen gestart werd zijn er ook Volbloed, zij behaalde een vijfde plaats met een gemiddelde 
twee uitslagen voor de korte klasse 2. In de tweede groep gingen snelheid van 10,38 km/pu. In de klasse 1 over dezelfde afstand 
de 2e en 3e prijs naar respectievelijk Silvia van der Veen met ging de 1e prijs naar Jo-Linda Godee met haar zevenjarige 
A.F. Thabay (v.Kubay Khan), op de voet gevolgd door Tryntsje Hadaya (v.Arjuno). In de uitslag van de 
Leenstra met Lorenzo (v.Aja Shakakhan). Combinaties die vorig lange klasse 1 vinden we de eerste 
seizoen zeer goed presteerden en waar we dit seizoen veel van combinatie met een Arabisch Volbloed 
verwachten. De volgende Arabische volbloed in de uitslag meldt terug op plek 5: Désiré Hanen met haar 
zich op plaats 6: Dadji, een 15-jarige hengst, nakomeling van de Kascheera D.A. (v.Khajura-san). 
Franse hengst Darike, gereden door Mandy Bertens. Zij wist De 9e en 10e plek werden bezet door 
Olivia Eloi net voor te blijven, die haar Magic-Joy (v.Moshai) respectievelijk Eva van Arem met 
naar een zevende plaats reed. Jeanne Linneweever bracht haar Eenhoorn's Tabal (v.Lobeke) en 
zesjarige El Tawfiq (v.Ganimed) mee en samen bemachtigden Corinna Leeflang met Lht Khariton 
zij 8e prijs. De hekkensluiter in de top 10 vinden we op de (v.Kubinec). Eva, die normaal onder 
10e plaats: deze ging naar Karina Rigter met Muranas Nathalia 'streng toezicht' van haar moeder rijdt, 
(v.Alishaar El Bri). mocht dit keer onder begeleiding van 

Corinna starten. En dat was hard 
De klasse 1 over 31 km kende maar liefst 54 deelnemers: werken voor deze pupil, want zonder het 
Kootwijkerbroek is een 'ouderlijk gezag' van haar moeders 
geliefde wedstrijd om het merrie probeerde de jonge Tabal uit hoe 
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Voor Mirte Meuter, die echter niet gek maken en reed een fijne 
we ook al in Ysselsteyn in wedstrijd. In de korte klasse 2 ging de 
de uitslag terugzagen, 4e plek naar Yvonne Overes met haar ervaren Barq Madjied Star 
verliep de wedstrijd het (v.Agar's Habi). Na haar kwam Eline Burgers over de finish met 
beste: zij behaalde een 5haar Samir (v.Mayroun De). Anita Lamsma bezette de 6e plek 
e plek met G.M. Mona met Sjacour (v.Mencour). Een wedstrijd zo dicht bij de grens 
Lisa (v.Chuih). Eva van trekt natuurlijk ook de nodige deelnemers uit Duitsland: de 9e 
Arem reed eveneens haar en 10e plek gingen naar onze oosterburen: Akosua Viktoria Adu 
tweede wedstrijd van het met Khauri (v.Karacal) en Ralf Huschke met Salman 
seizoen en bekroonde (v.Dormane). De overige Arabierencombinaties uit Nederland 
deze met een 8e prijs vielen  buiten de top 10. De lange klasse 2 had slechts drie 
met Eenhoorn's Tabal combinaties in de uitslag, waarvan twee met een Arabisch 
(v.Lobeke). Corinna Volbloed: Yannick Rademaker behaalde de 2e plaats met Kumar 
Leeflang bemachtigde G (v.Vatican). In de klasse 3 waren er helaas geen Arabisch 
eveneens een plekje in de Volbloeden in de uitslag. De eerste wedstrijd van het seizoen was 
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Jo-linda Godee en 
Hadaya, 1e plaats op 
20,5 km in Ysselsteyn

Yvonne Overes met Barq Madjied 
Star, 4e op de 41 km in Ysselsteyn
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IR. ARENT HENDRIK 
TONCO MODDERMAN

 
IN MEMORIAM

Hordenren16.07.1969.Duindigt rechts A. Modderman

Numizmat en Arent Modderman
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Overige geplaatste Arabieren op de afstand van 31 km zijn terug 20 jaar) Amorin Star (v.Aron) de beste tijd neer te zetten: 
te vinden op de lijst buiten de top 10. zij reed gemiddeld 13,4 km/pu en werd daarmee 2e. Derde werd 

L. van der Horst met de inmiddels 15-jarige Shakaan Al Jarra 
(v.Sheikan Star). De jonge Eva van Arem volgde op gepaste Op de korte klasse 1 over 22 km wederom een groot 
afstand met haar zesjarige Eenhoorn's Tabal (v.Lobeke) en werd deelnemersveld: hier melden zich 53 deelnemers aan de start. 
daarmee vierde. In de uitslag van de 33 km vinden we slechts één Heidi Witjes startte haar seizoen met een mooie 2e plaats met 
combinatie met een Arabisch Volbloed terug: Heleen Hage werd Magnum Opus One (v.CE Magnum), met een gemiddelde 
6e met haar Mujannah Salem (v.Rks Haziz). Op de afstand van snelheid van 12,8. Ilonka de Wit reed haar Arabisch Volbloed 
25 km deden beduidend meer Arabisch Volbloeden mee, van de A.F. Adilah (v.Nadir I) naar een keurige 6e plaats met een 
vijf combinaties wisten er vier hun Arabier succesvol door de snelheid van 12,3 km/pu. Puck van der Lugt en Luan ten Boske 
nakeuring te loodsen. Dat resulteerde voor Jacqueline Veeninga legden beslag op plaats 9 en 10 met respectievelijk Safia 
in een 6e plaats met haar Za Myandoura (v.Dolci's Don Diego). (v.Pladykt) en Djamal (v.Hallim's Shah JC). Beiden reden 
De twaalf jarige Désirée Warmenhoven werd met Carlée's Zarif gemiddeld 12,1 km/pu. Overige geplaatste Arabisch Volbloeden 
(v.Al Whaid El Dine) 9e, een knappe prestatie voor de op de afstand van 22 km vinden we niet terug in de top 25.
combinatie die nog maar net samen is. 

Op 12 en 13 april viel er weer veel te kiezen voor wie endurance-
Resultaten tweedaagsewedstrijden rijdt: in Leersum was er de keuze uit meerdere 
Op de tweedaagse over 160 km wisten helaas beide deelnemers afstanden, zowel als eendaagse als tweedaagse. Op zaterdag startte 
de afstand niet te volbrengen. De tweedaagse over 107 km een bescheiden deelnemersveld van 7 combinaties op de 60 km. 
resulteerde voor Lilian Wasman met de 12-jarige Nib Rebi Star, Henny Hoeksma werd derde over deze afstand met Jnt Callista 
een nakomeling van Agar's Habi, in een 3e plaats, zij reed een (v.Kais), zij reed gemiddeld 12,5 km/pu. Een vijfde plek was er 
gemiddelde snelheid van 11,6 km/pu. Op de 85 km reed Meyke voor Ralf Huschke met Salman (v.Dormane). Op de afstand van 
Kalms haar ZSAA Astrachan (v.Daimir) met een gemiddelde 45 km verschenen er zeven combinaties met een AVS aan de start, 
snelheid van 11,8 km/pu, wat haar als enige deelneemster de drie daarvan volbrachten de wedstrijd: van hen wist Ingrid 
1e plaats opleverde op deze afstand. Op de klasse 2 over 64 km Langen met haar veteraan (met de respectabele leeftijd van 
wist Bianca Jansen een mooie eerste plek te bemachtigen door 
een gemiddelde snelheid van 12,7 km/pu te rijden met haar 
Bb Sheqell (v.Psytadel). Miriam Luxwolda reed haar Belgisch 
Arabisch Volbloed naar de 2e plaats (gemiddelde snelheid 
eveneens 12,7 km/pu). FA Caruso is een zoon van Sennefer De. 
Ook de 3e en 4e plaats waren voor combinaties met Arabische 
Volbloeden: Daniëlle van Egmond wist haar Mazuna's-Marid „
(v.Ibn Orashaan) iets eerder over de eindstreep te brengen dan 
Marly van Ditzhuyzen, die met Czarawnica Lb (v.Afganistan) 
daardoor 4e werd. Yvonne Overes bemachtigde met haar pupil 
Yair (v.Eenhoorn's Dahman), een fokproduct van Marly, een 
keurige 6e plaats.

Op zondag konden er eveneens wedstrijden over 85, 60, 45, 33 
en over 25 km gereden worden. Op de langste afstand werd Ulla 
Huschke met Ismene (v.Ainhoa Eclipse) tweede, zij reden met 
een gemiddelde snelheid van 13,8 km/pu. Anita Lamsma zat 
Ulla op de hielen met Sjacour (v.Mencour) en werd 3e met een 
marginaal verschil. Mandy Bertens reed eveneens een keurige 
wedstrijd, zij werd 4e met Dadji, een Belgisch Arabisch Volbloed, 
afstammeling van Darike. Op de 60 km finishte alleen Jeanet 
Markink met haar 9-jarige Shiva (v.Monsun), zij behaalde met 
een gemiddelde snelheid van bijna 12 km/pu het oranje lint. 

Door alleen de combinaties te benoemen bestaat het risico dat 
vergeten wordt dat, zeker op de langere afstanden, paard en ruiter 
niet zouden kunnen finishen zonder een goed groom team. 
De grooms die bij elke wedstrijd weer in grote getalen aanwezig 
zijn en moeiteloos af en aan sjouwen met water, hooi, zadels en 
wortels, beleven de wedstrijd op hun eigen wijze. Een citaat uit 
het briljante verslag van een van de grooms op de 60 km, Jurgen 
Keejos: “In plaats van de mensonterende wekker om half 4 's 
nachts voor het Wassenaar/Katwijk-debacle werden we deze 

wedstrijddag pas om 6 uur 's ochtends uit bed geschreeuwd door diskwalificatie voor deze 'zondagsrijders'. Best presterend 
onze wekker. De vooravond aan de wedstrijd was alles aan Arabisch Volbloed op deze 33 km was Dessert, gereden door 
paardentroep en een maandrantsoen aan water reeds in het Susan Snijders. Deze zoon van Melizar volbracht de wedstrijd 
monster geladen. Zo had ik dus een heel uur de tijd voor koffie met een gemiddelde snelheid van bijna 13/km/pu en werd 
drinken, tanden poetsen, mezelf vervloeken, laatste troep inladen daarmee 4e. Josephine Woltman Elpers werd 6e met Ter Waele 
en de sleurhut achter het monster hangen, zodat we konden Hamir (v.Emir Ibn Essteema). De andere geplaatste Arabische 
vertrekken. 7:05 uur laden, 7:10 uur vertrek. Tegen 7:40 Volbloeden op de 33 km op zondag vielen buiten de top 10.
aangekomen op het wedstrijdterrein en rustig alle troep uit de  
auto gehaald en overal neergezet. Aangezien ik zo lui als de pest Op de afstand over 25 km opnieuw veel AV's aan de start. 
ben, was ik erg te spreken over onze parkeerplek die (zo bleek) Op de 6e plaats vinden we de best presterende terug: 
hemelsbreed zo dichtbij de vetgate lag als dat maar kon liggen. N.D.'s Matrix (v.Mat) gereden door Mariëlle Dekker. Dinja 
Dit in tegenstelling tot eerdere wedstrijden (bijv. Otterlo) waarin Spenkelink deed maar weinig voor haar onder: met een minimaal 
ik mezelf een viervoudige sleephernia aanbracht om 60 liter water tijdsverschil werd zij zevende 
van plek A naar plek B te slepen. In Kootwijkerbroek was dat – met Nouran (v.Pelaton). Een 
voor ons althans – keurig geregeld! Chief vrolijk, Iel vrolijk, 10e plaats was er voor Petri 
Kuiken vrolijk en zelfs de vrijwilligers waren vrolijk. Als ik niet van de Kraats met Bouzian 
volledig wereldvreemd zou zijn voor enige vorm van affectie, zou V.S. (v.A.F. Barabay). 
zelfs ik een glimlach kunnen opbrengen op zo'n moment.” Overige geplaatste Arabisch 

Volbloeden op de 25 km op 
Op de 45 km twee oude bekenden: Joyce van den Berg haalde zondag eindigden niet in de 
haar Bas de Cardonne (v.Barour de Crodonne) weer 'van stal'. top 10.
Deze beproefde combinatie leidde als vanouds tot een mooie  
klassering: een 1e plaats voor Joyce dankzij een gemiddelde Na het overweldigende 
snelheid van 15,2 km/pu. Heidi Witjes liet zich echter niet wedstrijdaanbod in Leersum 
onbetuigd en bemachtigde met de eveneens zeer ervaren kon enduranceminnend 
Magnum Opus One (v.CE Magnum) de 2e prijs. Zij reden Nederland twee weken 
gemiddeld 14 km/pu. Corinna Leeflang nam de 4e prijs mee naar bijkomen, om op 27 april in 
huis, dankzij Lht Khariton (v.Kubinec) en een gemiddelde Renesse aan de start te 
snelheid van 13,5 km/pu. verschijnen. Deze prachtige 

wedstrijd over de stranden 
Een opvallend groot aantal deelnemers aan de klasse 1 reed de van Zeeland is een absolute 
wedstrijd uit met een te lage snelheid, wat leidde tot aanrader, de langere 
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Femke Roufs met Klava, 5e plaats 41 km Renesse

David Permentier met El Majied 
de Alborada, 2e plaats op de 
35 km in Renesse

Mariëtte Schellingerhout met Asqan, 6e plaats op de 20 km 
in Renesse
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2014

ENDURANCE 
COMPETITIE 

De AVS Endurance Commissie bestaande 
uit Esther Groen, Marly van Ditzhuyzen, 
Nienke Klomp en Yannick Rademaker 
houdt ook dit jaar weer de AVS Endurance 
Competitie. 
Schijf je dus zo snel mogelijk in, en houd 
de berichten over de prijsuitreiking eind 
november goed in de gaten, want we zijn 
bezig met een hele leuke leerzame spreker!

in een aantal klassen (bij te weinig deelnemers in één klasse 
behoudt de organisatie het recht voor om klassen samen te 
voegen): 
- Klasse 1
- Klasse 1/2

Door: Esther Groen - Klasse 2/3
Foto's: Ruud Overes - Klasse 3/4

- Speciale klasse voor paarden die internationaal FEI rijden, 
bij voldoende aanmeldingen. Internationale ruiters wordt Lees goed door wat de voorwaarden voor deelname zijn. 
dan ook speciaal gevraagd om mee te doen om een mooie De sluitingstermijn voor opgave is 1 juli 2014 en de competitie is 
Nationale- en Internationale competitie te krijgen.gratis voor alle leden van het AVS. Niet-leden kunnen voor € 10,- 

meedoen met een geregistreerde Arabisch Volbloed van welk 
stamboek dan ook. De puntentelling voor 2014: 

- Per uitgereden 1-daagse Nationale wedstrijd worden de km's 
Voorwaarden voor deelname 2014: gedeeld door 10
- De competitie staat open voor elke combinatie met een KNHS - Per uitgereden meerdaagse Nationale wedstrijd worden de 

Endurance startkaart en een Arabisch Volbloedpaard, totale km's gedeeld door 15
onafhankelijk van het WAHO stamboek waarin deze is - Per uitgereden 1-daagse FEI wedstrijd worden de km's gedeeld 
geregistreerd door 8

- Niet-leden/niet-donateurs van het AVS betalen € 10,- - Per uitgereden meerdaagse FEI wedstrijd worden de totale 
inschrijfgeld. AVS leden en AVS donateurs kunnen gratis km's gedeeld door 12
meedoen aan de competitie. - Per wedstrijd wordt de gemiddelde 

- De competitie wordt bijgehouden per paard en niet per snelheid gedeeld door 2
combinatie, dus meerdere ruiters kunnen op één paard hun - Voor afkeuringen op nationale 
resultaten laten tellen. De eigenaar van het paard zal de prijzen wedstrijden geldt dat men geen 
ontvangen, tenzij er duidelijk met de commissie andere punten krijgt
afspraken zijn gemaakt.

- Voor afkeuringen op FEI 
- De volgende wedstrijden komen in aanmerking: wedstrijden geldt dat men punten 

- Nationale Federatie wedstrijden in Nederland (KNHS) of krijgt als de combinatie tot en met 
in het buitenland (onder de respectievelijke Nationale de 3e vetgate nog is goedgekeurd. 
Federatie regels) Punten zijn dan het aantal 

- Internationale Federatie wedstrijden (FEI) kilometers tot laatste goedkeuring 
gedeeld door 8- Terugtrekking en afkeuring worden meegenomen in de 

berekeningen - Bij vrijwillig terugtrekken tellen wèl 
de punten voor de goedgekeurde - Het paard moet minimaal 3 wedstrijden gelopen hebben om 
afgelegde kilometers en gemiddelde in de uiteindelijke klassering te kunnen komen. Voor de 
snelheidinternationale rubriek mogen dit minimaal 2 wedstrijden zijn.

- Het totaal aantal behaalde punten - Bij voldoende aanmeldingen zal de competitie worden gesplitst
wordt gedeeld door het aantal  
tellende wedstrijden.

 

ENDURANCE: 

 
PRESTATIEPREDIKAAT 

BASHIM

BBashim (v.G. Basgier x Silvana v.G. Silkustat u.Nicole) Nederland weer eens 
opgezocht en hebben we 
in Groesbeek 105 km Geboren: 09/04/1998
uitgereden. In 2007 Geslacht: ruin
werd de overstap naar Kleur: bruin
klasse IV gemaakt, de Fokker: Scheel-de Kruijf, Mussel, NL
eerste poging was in Eigenaar/amazone: Juliette Vervoorn, Nuenen, NL Zelhem maar helaas 

Prestatiepredikaat: endurance werd Bashim op de 
90 km afgekeurd. 

Juliette schrijft over Bashim: Hij is sinds 11-11-1999 in mijn Op 1 september 2007 in 
eigendom. Wat kan daar nu van terechtkomen als je een paard op Holten was onze tweede 
zo'n datum koopt. poging een klasse IV uit 
Sinds ik in 1998 met het endurance virus was besmet, werd het een te rijden en dit keer werd 
droom om ooit een 160 km goed uit te rijden. Het streven was om hij wel goedgekeurd. 
deze droom met Bashim te verwezenlijken. Of hij dezelfde droom Begin 2008 zijn we weer 
had weet ik niet, maar hij werkte altijd vol enthousiasme goed mee. verhuisd naar Nederland 
Na veel wandelen en grondwerk lukte het uiteindelijk om erop te en ondanks de drukte 
blijven zitten. Hij was zelfs zo braaf dat hij hengst mocht blijven. rondom de verhuizing is 
In 2002 hebben we onze 1e wedstrijd gereden te Langdorp, België. het gelukt om voldoende 
In dat jaar zijn we ook in België gaan wonen. Op onze 3e wedstrijd te trainen om nog eens 
te Lanaken zijn we 1e geworden. We hebben 8 initiatiewedstrijden een poging te wagen in 
(klasse I in Nederland) gereden en toen zijn we overgestapt naar de Zelhem de 120 km uit te rijden. Met goed resultaat en hierna 
Q1 (klasse II in Nederland). Bashim was nog steeds hengst maar werden de plannen om naar de Heidedistanz in Duitsland te gaan 
werd steeds heftiger tijdens de keuringen en na lang wikken en definitief. Op 19 juli 2008 was het dan zover, gestart om 24:00 uur 
wegen is hij in 2005 gecastreerd. Nadat we een aantal Q1 voor onze 1e 160 km rit en het is gelukt, we behaalden een 
wedstrijden hadden gereden was de Q2 aan de beurt en in gedeelde 3e plaats! Bashim voldoet al enige jaren aan alle eisen voor 
november 2005 hebben we onze eerste klasse I (=klasse III in het presatatiepredikaat, maar pas na het plotse overlijden van onze 
Nederland) wedstrijd te Gruitrode gereden en behaalden we een andere Arabier Bangil SVA komt het besef dat dit predikaat alleen 
tweede plaats met Best Condition!  In 2006 hebben we ook een bij nog levende paarden kan worden aangevraagd en besluit ik dat 
aantal wedstrijden in België gereden en in september van dat jaar alsnog te toen. Dus Basje, deze is voor jou!

reisafstand die sommigen hiervoor hebben moeten afleggen werd Voor ondergetekende verliep de wedstrijd iets minder glorieus: 
ruimschoots gecompenseerd door de prachtige route en het mijn Agar's Shugran (v.Grand Duc) besloot op de terugweg zijn 
genot van een frisje of biertje op het zonnige terras van manege oude rencarrière weer op te pakken, wat hem een te hoge hartslag 
Grol na afloop van de wedstrijd. Onder het heerlijke bij de finish opleverde. 
voorjaarszonnetje werd er gestreden over 20, 35 en 41 km. Desalniettemin hadden ook wij onze mooie momenten tijdens 
Femke Roufs presteerde als beste met haar Arabische Volbloed de wedstrijd, getuige bijgevoegde foto.
Klava (v.Kupol) in de klasse 2 over 41 km: zij werd 5e met een 
gemiddelde snelheid van 10,17 km/pu. In de lange klasse 1 
(35 km) wordt de uitslag gedomineerd door inwoners van het 
Belgische Meulebeke, die niet alleen in de uitslag duidelijk 
aanwezig waren, maar ook na afloop op het terras… We vinden 
de best presterende Arabier terug op de 2e plaats: El Majied de 
Alborada bracht David Permentier met een gemiddelde snelheid 
van 12,8 km/pu terug op de plek van vertrek. Lindsey Machielse 
en Elynn Vollebregt hielden de Nederlandse eer nog enigszins 
hoog in al dit Belgische 'geweld' door de 6e en 7e prijs te claimen 
met respectievelijk Djep (v.Marwan I) en A.F. Palmass 
(v.Massimo Ibn Mirokan). Op de 20 km vinden we op de 6e 
plaats Mariëtte Schellingerhout terug met de zesjarige Asqan 
(v.Aparan). Een mooie prestatie voor Mariëtte, zeker als je 
bedenkt dat ze twee weken daarvoor aan het roer stond van de 
wedstrijd in Leersum. Jacqueline Bier behaalde de 10e plaats met 
haar Mashour al Shama (v.Mawshour Son). Yannick Rademaker met Shugran in Renesse
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TOTO MODDERMAN: 
ORDE

ORANJE NASSAU
RIDDER IN DE 

VAN 

Op donderdagmiddag 3 april verzamelde 
zich een gemêleerd gezelschap van speciaal 
genodigde paardenmensen op het zonnige 
terras van het Wapen van Athlone, in het 
Veluwezoom dorp De Steeg. Velen in de 
veronderstelling om Toto Modderman 
namens de stamboeken in het zonnetje te 
zetten voor 50 jaar verenigingswerk voor 
APS (later AVS), NRPS en het Nederlandse 
Lippizanerstamboek.

Door en foto's: Gideon Reisel

De verrassing was dan ook compleet toen Burgemeester 
Petra van Wingerden van de gemeente Rheden de koninklijke 
onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje Nassau kwam 
uitreiken. Het heuglijke eind van een proces waar de drie 
stamboeken gezamenlijk een jaar tevoren aan begonnen waren.
50 jaar verenigingswerk is dan ook uitzonderlijk te noemen!

Via het APS naar het AVS is Toto Modderman een fenomeen wat 
Paul Rollman zo mooi beschreef in het AVS Jubileumboek als 
"...onlosmakelijk verbonden met het Nederlandse Arabische 
Volbloedpaard..."
Wat begon met een paardenmeisje dat gevraagd werd door 
Dr. Houtappel om de hengst Noran in te rijden, groeide uit tot Volbloedpaard in het bijzonder, kunnen observeren en zijn wij er 
een veelvoud aan functies in de paardenwereld. Van jurylid voor van overtuigd dat zij in zeer klein gezelschap verkeert wat zich 
fokkerij, KNHS dressuur en ECAHO shows, van bestuurslid "echte Nederlandse paardenmensen" mag noemen. Haar kennis 
naar secretaris, van Valerio naar de Arabissimo, van premie- en tomeloze inzet binnen de diverse stamboeken, paardensport-
keuringsjurylid naar voorzitter van de hengstenkeurings- verenigingen, de sportfederatie, de internationale betrekkingen 
commissie van het AVS, van voorzitter van de commissie gebruik op het gebied van Arabische Volbloedpaarden en Lipizzaners 
naar voorzitter van de Europese Sportcommissie van ECAHO, dwingt eenvoudigweg respect af.
om maar wat te noemen...
Zowel binnen als buiten het verenigingsleven hebben wij de Rita Koogje van het NRPS schrijft: 
toewijding en de zorg van mevrouw Modderman aangaande "....Mw. Modderman is vanaf de oprichting in 1981, betrokken 
de paardenwereld in het algemeen, en die van het Arabische geweest bij het NRPS. Het NRPS is destijds ontstaan uit het APS 

met dien verstande dat het NRPS paarden registreert die 
minimaal 12,5% Arabisch bloed voeren. Door deze verplichte 
inbreng van Arabisch bloed is er regelmatig door de fokker 
gebruik gemaakt van een Arabische Volbloedhengst. Om de 
juiste combinatie te vinden is nogal wat informatie nodig. 
Voor dit soort vragen kunnen NRPS fokkers altijd terecht bij 
mw. Modderman. Van 2000 tot 2009 heeft mw. Modderman 
binnen het NRPS deel uit gemaakt van de Foktechnische 
Commissie. Een belangrijk onderdeel van deze functie was de 
leden van de hengstenkeuringscommissie adviseren bij het al 
dan niet goedkeuren van een toekomstig vaderdier, waarbij haar 
enorme kennis van de Volbloed Arabier vaak van 
doorslaggevende betekenis is geweest. Vooral in de jaren dat 
mw. Modderman deel uitmaakte van de Foktechnische 
Commissie heeft zij veel tijd gestoken in het NRPS. Zij woonde 

keuringen bij, bezocht fokkers thuis en maakte uitgebreide inzetbaarheid en stamboekvoering, zijn eenmalig en 
verslagen die nu nog regelmatig als naslagwerk worden indrukwekkend te noemen...". 
gebruikt...".

Het laatste citaat uit de prachtige brief van Jan Hartkamp, dekt 
Zoals gezegd was ook de Lippizaner Vereniging in Nederland wat ons allen betreft de lading, waarom de drie stamboeken 
(LVN) deel van het snode plan. In de eeuwen na 1580 werden gemeend hebben dat de tijd rijp was om Toto Modderman te 
vanuit geheel Europa paarden met Spaans bloed ten behoeve van loven voor haar "paarden-oeuvre". Citaat Jan Hartkamp: 
Lipica aangekocht. Voornamelijk in de 19e eeuw werd ook veel "...Met alle respect die hierbij hoort kunnen wij 
Arabisch bloed in de fokkerij gebracht. Eén van de huidige acht Mw. Modderman derhalve niet anders kwalificeren als een 
actieve Lippizaner-hengstenlijnen gaat terug naar de uit Syrië "hippisch instituut" van de oude stempel - een paardenvrouw pur 
geïmporteerde hengst Siglavi 1810, die een eigen Lippizaner sang, die zich voortdurend belangeloos inzet om de paarden-
dynastie heeft weten te behouden. Behalve veredeling heeft het fokkerij en het gebruik van het paard volgens traditionele 
Arabische bloed ook gezorgd voor de dominante schimmelkleur waarden en normen in stand te houden én te verbeteren. 
bij de Lippizaners. Secretaris Jan Hartkamp van de LVN schreef Haar kennis draagt zij 
een prachtig stuk proza voor Toto. Hieronder een aantal treffende met genoegen over aan 
citaten: een volgende 

generatie...". 
"...Nadat zij in de jaren '60 via haar schoonvader reeds in 
Hongarije en Nederland kennis had gemaakt met dit Bovenop de 
eeuwenoude Midden-Europese adellijke paardenras, werd zij koninklijke 
eind jaren '80 jurylid bij de toenmalige 'Fokrichting Lippizaners' onderscheiding 
van het KWPN én lid van de Technische Commissie, Fokrichting schonken APS/AVS/ 
Lippizaners...". NRPS en LVN Toto 

Modderman als 
paardenvrouw Pur Sang Lippizaner credentials van Toto Modderman:
- in de breedste zin van Nederlands afgevaardigde bij de jaarvergaderingen van de 
het woord -  een Lippizan International Federation, lid van de overgangs-
klassiek beeld van commissie van KWPN fokrichting naar verzelfstandiging, actief 
Willem van Beelen. internationaal Lippizaner jurylid en lid van de fokkerijraad en 
Het zij haar gegund voorzitter van de hengstenkeuringscommissie van de LVN. 
want zij heeft het "...Haar inzet, gedrevenheid en bovenal haar onnavolgbare 
verdiend!vakkennis op het gebied van paarden, en dan met name op het 

gebied van fokkerij, exterieurleer, functionaliteit, praktische 

Bron: De Telegraaf 17 mei 2014 tegenliggers als hij rechts hield. Dat had tot 
gevolg dat het een zootje op de weg werd. Paard-
en-wagens rechts, paarden links, handkarren en In ongeveer een derde van alle landen ter wereld 
mensen ertussendoor… wordt tegenwoordig met de auto links gereden. 
De Franse Revolutie heeft een grote invloed Vroeger, in de tijd dat men zwaarden droeg en te 
gehad op de keuze voor rechts. De aristocratie paard ging, hield echter bijna iedereen links. Om 
reisde voor die tijd namelijk aan de linkerkant praktische redenen: men vocht met rechts, dus 
van de weg en de boeren rechts. Om na de moest je links houden voor het geval je een 
bestorming van de Bastille niet op te vallen, ging vijand tegen kwam. Daarnaast was het veiliger 
ook de adel rechts rijden. In Parijs werd in 1793 om aan de linkerkant van de weg een paard te 
een officiële regel 'rechts houden' uitgevaardigd. bestijgen. Zo had je ook geen last van je zwaard, 
Later werd dit via Napoleon onder meer in dat links hing. 
Nederland ingevoerd. De koloniën bleven echter Logischerwijs bleef men dan ook maar links 
links houden. Na de val van Napoleon werd rijden. In de loop van de achttiende eeuw 
soms weer van de regels afgeweken, maar begon men een ander type paard-en-wagen als 
uiteindelijk koos Europa grotendeels voor rechts. transportmiddel te gebruiken. Dit werd door 

Het duurde echter tot ver in de 20e eeuw totdat dit officieel was paarden getrokken en de bestuurder zat graag links op het 
geregeld. Zo was pas op 7 mei 1917 de straat in Rotterdam niet achterste paard of reed er op een paard linksachter, om met de 
langer 'vrij'. In navolging van onder meer Amsterdam en zweep in zijn rechterhand het span te kunnen mennen. Vanaf 
Den Haag was het voortaan verplicht om er rechts te rijden. die plek had de paardenmenner beter zicht op schade door 

WIST DAT?JE 
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met dien verstande dat het NRPS paarden registreert die 
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gebruikt...".

Het laatste citaat uit de prachtige brief van Jan Hartkamp, dekt 
Zoals gezegd was ook de Lippizaner Vereniging in Nederland wat ons allen betreft de lading, waarom de drie stamboeken 
(LVN) deel van het snode plan. In de eeuwen na 1580 werden gemeend hebben dat de tijd rijp was om Toto Modderman te 
vanuit geheel Europa paarden met Spaans bloed ten behoeve van loven voor haar "paarden-oeuvre". Citaat Jan Hartkamp: 
Lipica aangekocht. Voornamelijk in de 19e eeuw werd ook veel "...Met alle respect die hierbij hoort kunnen wij 
Arabisch bloed in de fokkerij gebracht. Eén van de huidige acht Mw. Modderman derhalve niet anders kwalificeren als een 
actieve Lippizaner-hengstenlijnen gaat terug naar de uit Syrië "hippisch instituut" van de oude stempel - een paardenvrouw pur 
geïmporteerde hengst Siglavi 1810, die een eigen Lippizaner sang, die zich voortdurend belangeloos inzet om de paarden-
dynastie heeft weten te behouden. Behalve veredeling heeft het fokkerij en het gebruik van het paard volgens traditionele 
Arabische bloed ook gezorgd voor de dominante schimmelkleur waarden en normen in stand te houden én te verbeteren. 
bij de Lippizaners. Secretaris Jan Hartkamp van de LVN schreef Haar kennis draagt zij 
een prachtig stuk proza voor Toto. Hieronder een aantal treffende met genoegen over aan 
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generatie...". 
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Modderman als 
paardenvrouw Pur Sang Lippizaner credentials van Toto Modderman:
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gebied van fokkerij, exterieurleer, functionaliteit, praktische 

Bron: De Telegraaf 17 mei 2014 tegenliggers als hij rechts hield. Dat had tot 
gevolg dat het een zootje op de weg werd. Paard-
en-wagens rechts, paarden links, handkarren en In ongeveer een derde van alle landen ter wereld 
mensen ertussendoor… wordt tegenwoordig met de auto links gereden. 
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Het duurde echter tot ver in de 20e eeuw totdat dit officieel was paarden getrokken en de bestuurder zat graag links op het 
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H
Door: Marijke Slok Soede werkelijkheid het toonbeeld van rust en 

vriendelijkheid. Hij werd gespot door talentscouts 
van Disney toen hij vier jaar oud was. Na zijn Het verhaal is volgens Disney waar gebeurd, maar er zijn geen 
terugkeer uit Marokko, waar de meeste Hidalgo bewijzen dat de legendarische endurance rit over 3000 mijl door de 
filmscènes werden opgenomen, werd hij voor 50% Arabische woestijn daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Hopkins 
verkocht aan trainster Mary Beth Wiefels die tot heeft wel degelijk echt geleefd en was fervent lange afstandsrijder. 
over haar oren verliefd op hem was geworden. Hij was een paardenman en circusartiest die optrad in Buffalo Bill's 
Disney bleef voor de helft eigenaar omdat de Wild West show met mustangs die af stammen van Spaanse 
hengst nog ingezet zou worden voor andere films, paarden die door Conquistadores rond de 16de eeuw zijn ingevoerd 
maar helaas kreeg hij een ongeluk in de wei waarbij in Mexico. Het grootste deel van deze paarden waren Arabieren en 
hij ernstig geblesseerd raakte. Zijn herstel duurde maanden, waarna Berbers. In de film wordt Hopkins uitgedaagd door Sjeik Riyadh 
Disney de resterende helft verkocht aan de trainster. Beyley leeft een om deel te nemen aan een race dwars door de woestijn. Sjeik Riyadh 
luxe leventje op het eiland Oahu (Hawaii) en geniet van strandritjes speelt bewaarder van de Al Khamsa. De legende van Al Khamsa 
en zijn harem. Af en toe gaat hij naar een paardenevenementen als verwijst naar de vijf favoriete paarden van de profeet Mohammed. 
ambassadeur voor zijn ras. Zoals altijd zijn mensen verbaasd als ze 

Al Khamsa in het kort: Na een lange reis door de woestijn gooide zien dat een wilde Arabische hengst in werkelijkheid zo kalm en 
Mohammed zijn dorstige kudde los in een oase om te drinken. Voordat vriendelijk is.
de kudde het water bereikte blies Mohammed op zijn strijdhoorn Volgens het Longriders Guild, de regering in Yemen, de Verenigde 
waarmee hij de paarden terugriep. Slechts vijf uitgedorste merries Arabische Emiraten en Saoedi-Arabische regering heeft de 
reageerden en waren volledig trouw aan hun meester. Mohammed woestijnrace officieel nooit plaatsgevonden. Volgens de Arabische 
noemde hen zijn Al Khamsa (de vijf ) en zij vormden de legendarische historicus Dr. Awad al-Badi, was zo'n lange race onmogelijk. 
stichters van de vijf stammen van het Arabische paard. De moderne “Er is geen verslag of verwijzing dat Hopkins, met of zonder zijn 
definitie van Al Khamsa verwijst naar Arabieren waarvan de mustangs ooit voet op Arabische bodem hebben gezet. Zo'n race in 
stamboom herleid kan worden als asil oftewel zuiver van bloed. Arabië in die tijd was onmogelijk om zowel technische, logistieke, 

culturele als politieke redenen. Een soortgelijke race is nooit 
Naar het schijnt had avonturier Hopkins (buiten het filmscript om) onderdeel van onze rijke tradities en paardensporterfgoed geweest”, 

zeker oren naar deelname aan deze bijzondere race maar aldus Awad al-Badi.
aarzelde hij om financiële redenen. Het Congres van Amerikaanse paardenkenner Albert W. Harris heeft ook aandacht 
Riders of the World was bereid om de reis te financieren. aan Hopkins besteed in zijn boek The Blood of the Arab / The 
Drie door Hopkins zelf gefokte mustangs vertrokken naar Worlds Greatest War Horse. Dit boek werd particulier gepubliceerd 
de havenplaats Aden in het huidige Yemen, waaronder zijn door The Arabian Horse Club of America in 1941. Harris was zelf 
favoriet, de 8-jarige Hidalgo. Tussen de grote karavaan van een ervaren ruiter en promotor van het Arabische paard als 
wel 100 ervaren ruiters en hun beste paarden viel de bonte voorzitter van de Arabian Horse Club Registry, de voorloper van de 
hengst behoorlijk op. De rit liep langs de Golf van Syrië, Arabian Horse Association. De bankier uit Chigago had een farm in 
landinwaarts langs de grenzen van de twee landen. Lake Geneva, Wisconsin en kocht zijn eerste Arabier uit de 
Kamelen droegen het voer en schaarse water, soms Davenport invoer van 1908. Hij won de eerste grote endurance race 
dronken de paarden twee dagen niet en zandstormen in Amerika. Zijn stoeterij werd bekend als Kemah Arabian Farm 

belemmerden het zicht. Hopkins schoof in de tweede week door waar hij “Harris Arabieren” fokte voornamelijk gericht op de 
naar de koppositie, dag na dag slonk het aantal deelnemers. Na 68 bruikbaarheid, duurzaamheid en het vermogen om andere rassen te 
dagen bereikten Hopkins en Hidalgo de finish na 3000 mijl, maar verbeteren. In het boek schetst hij de geschiedenis van Arabië naar 
liefst 4828 kilometer te hebben afgelegd. Hidalgo had behoorlijk de Nieuwe Wereld en omschrijft hij paarden die naar Amerika 
geleden onder de rit en was veel gewicht verloren. Volgens de werden gebracht door de vroege ontdekkingsreizigers. Harris' 
vertellingen bereikte de nummer twee pas 33 uur later de finishlijn bevindingen van bijna een eeuw geleden komen nog altijd overeen 
en hebben maar drie andere paarden de rit volbracht. met de Arabier zoals wij hem nu nog steeds zouden omschrijven. 
In de film is Hidalgo's grootste concurrent de gitzwarte Arabische We zijn het eens: de Arabier met zijn schoonheid, intelligentie en 
hengst Al Hattal. De rol wordt door TC Bey Cedar "Beyley" (v.Bey natuurlijke kwaliteiten als show- en rijpaard, gecombineerd met 
Shah x FTL Elaynah) gespeeld zonder stunt doubles. Deze zwarte zijn historische achtergrond, geven een vleugje romantiek aan het 
hengst, die op het doek als behoorlijk wild wordt uitgebeeld, is in bezitten van zo'n bijzonder juweel.

25

Een van de leukste paardenfilms van de laatste 
10 jaar vind ik toch wel Hidalgo, al is de hoofdrol 
weggelegd voor een Pinto en speelt het Arabische 
Volbloedpaard dit keer een bijrol. Hidalgo is een 
avonturenfilm over een spannende woestijnrace 
waar de Amerikaanse halfbloed Indiaan Frank T. 
Hopkins en zijn Mustang hengst Hidalgo in 1890 
aan hebben deelgenomen. 

AVONTUUR IN DE WOESTIJN

Al Hattal

Beyley
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Het toneel van de Amateurkeuring en Nederlands Kampioenschap Dressuur voor Arabische 
Volbloedpaarden van zondag 18 mei was dit keer Zilfia's Hoeve te Houten. De vertrouwde plek 
in Bunschoten was voor 2014 niet beschikbaar, waardoor besloten werd voor deze grote en 
centraal in het land gelegen manege te kiezen. 

Door: Marijke Slok Soede
Foto's: Jan Kan

Deze accommodatie werd al eerder ingezet voor de organisatie 
van AVS dressuurwedstrijden. Het binnen en buiten terrein is 
voorzien van perfecte manegebodems, voldoende zitplekken 
voor de toeschouwers en een goed bemande en royaal 
uitgeruste kantine. Ook waren er stallen beschikbaar voor de 
leden die hun paard een box gunden. Kortom, een prima 
locatie die wat ons betreft vaker ingezet kan worden voor 
evenementen van het AVS. De zonnige dag werd om 10.00 uur afgetrapt door 

professioneel trainer en voorbrenger Erik Dorssers die een 
uitleg gaf over het voorbrengen. Hij kreeg de taak om de 
beste junior en de senior voorbrenger te verkiezen en de 
deelnemers tips te geven voor een gehoorzaam showpaard. 
De amateurs kwamen goed beslagen ten ijs voor het 
nauwlettende oog van internationaal jurylid de heer Cedes 
Bakker die volgens het comparatieve systeem beoordeelde, 
dus zonder punten maar door middel van plaatsing. Over 
alle paarden werd er uitleg gegeven hoe de plaatsing tot stand 
is gekomen. 

Maar liefst 6 ruinen beten de spits af, met als kampioen 
de complete en zeer goed bewegende bruine A.F. Apache 
(v.Aparan x A.F. Baya) gefokt door Arabian Fantasie. 
Hij werd voorgebracht door eigenaresse Jessica Oxfoort. 
Fokproduct van familie Van den Hoogenband Larenzo H 
(v.Enzo x Shifara H) die sinds een paar maanden als ruin 
door het leven gaat, is in bezit van Yara Ranzijn. Deze donker 
bruine ruin met 4 witte voetjes toonde zich netjes aan de hand 
van zijn eigenaresse die hem ook in de sport gaat uitbrengen. 
Zij namen de zilveren plak mee naar huis. 
Brons was voor Forelock's Versace (v.Psytadel x Valeta F). 
Wederom een bruine van 3 jaar oud en daarmee de jongste 
medaille winnaar van deze rubriek. Hij is gefokt door 
Forelocks Arabians en in eigendom van C. Boer. 

A.F. Apache

Larenzo H Forelock's Versace 

Forelock's Yackie Chan

A.F. Umoyax

De rubrieken 
voor de junior 
hengsten waren 
gesplitst met bij 
de jaarlingen drie 
deelnemers die 
werd gewonnen 
door Forelock's 
Yackie Chan, bij 
de twee jarigen 
twee Aviv 
fokproducten van 
Marieke Westra 
die gewonnen 
werd door Aviv-
Diamond-Yusra. kreeg de eer 
En bij de drie Bahia Chariklia 
jarigen twee voor te mogen 
deelnemers brengen.
waarvan de zwarte Brons ging naar 
Joarah Zaraar de in zeer goede 

het af moest leggen tegen A.F. Umoyax. Bij het kampioenschap conditie 
junior hengsten (1 t/m 3 jaar) was het goud voor de grote voorgestelde 
vosbles A.F. Umoyax (v.Umoyo x A.F. Max Maya), gefokt schimmelmerrie Nahla (v.Kunar T x Farrasha) gefokt en in 
door V. van Benthem en in eigendom Amy Zoutberg die hem eigendom van de huidige AVS penningmeester Sandra 
ook voorbracht. Zilver voor Forelock's Yacky Chan (v.Yack F x Boogaard die haar zelf voorbracht.
Yubilea F) gefokt door Forelocks Arabians en in eigendom 
van J.J.G. van de Berg en voorgebracht door Patrick Mulder. 
Brons voor de zwarte Aviv-Diamond-Yusra (v.Black Diamond 
LDA x Bas Manaqua) in eigendom van mevrouw H. Kleuver 
en voorgebracht door John Kleuver. 

Bij de junior merries van 2 en 3 jaar oud kwamen drie 
deelnemers in de ring. Kampioen junior merries werd de 
elegante schimmelmerrie Cadanz Delayla (v.Shanghai EA x 
Cadanz Akilah). Zij is het jongste fokproduct van mevrouw 
Strijbos-Puts en werd voorgebracht door Sarah v/d Ben. 
Cadanz Delayla ontving aan het eind van de dag de titel 
Best of Show met bijbehorende bloemenkrans. De merrie 
zal het vast niet bij een amateurcarrière laten. 
Zilver bij de junior merries ging naar de 2 jarige bruine 
ASE Bahia Chariklia SL (v.RFI Farid x Brasilia Chariklia). 
Zij is gefokt door Talitha Bakker van Arabian Stud Europe en 
een kleindochter van de merrie die wij ook terugzagen in het 
kampioenschap senior merries. Junior Carlijn van Benthem 
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Kaylee Roele van 10 jaar oud die de merrie aan het publiek en 
de jury voorstelde. Kaylee werd later op de dag uitgeroepen tot 
beste junior voorbrenger. 
De 4 jaar oude vosmerrie Firenze ontving de bronzen medaille 
(v.Nubiec x G Fortissima) gefokt door Jan & Eveline Calis 
van Zenith Arabians, in eigendom van J.A. Biggendorp en 
voorgebracht door Nol Biggendorp.

De enige deelnemer en daarmee automatisch kampioen bij 
de senior hengsten werd de 10-jarige vos Gonkong (v.Karat x 
Gildia) gefokt in Rusland op de Tersk Stud, in eigendom van 
Lisa van der Linden en voorgebracht door Jeroen Terwiel. 

De 4 jarige schimmelruin Nafiesa Afrikhan Dayem 
(v.TF Afrikan Shah x Dajanah) van Nicky Kuilenburg werd 
dan wel geen kampioen maar zij werd wel als beste senior 
voorbrenger uitgeroepen en mag net als de junior 
voorbrengertjes een dag meelopen met professional Erik 

Vijf merries van 4 t/m 6 jaar maakten daarna hun opwachting. Dorssers.
De winnares was Maxilya en goede tweede werd Firenze. 
Bij de merries van 7 jaar en ouder, waarvan we er drie te zien 

Tussendoor waren er in de binnenhal ook nog zadelrubrieken kregen, werd eerste Amal-Chariklia en tweede S.A. Asiyah. 
waarbij het ging om de Arabier met de beste kwaliteiten als Senior merrie kampioen werd de 4 jarige schimmelmerrie 
rijpaard. Vooral de fokproducten van Forelocks Arabians lieten Maxilya (v.Papillon x A.F. Max Maya) gefokt door 
zich keurig zien onder het zadel. V. van Benthem. De merrie heeft sterke bewegingen en een 
In totaal vier deelnemers bij de merries waarvan Yolina F goede band met haar eigenaresse/voorbrengster Mandy 
(v.Valerio Ibn Eternity VI x Yourka) gereden door haar Scheper, wellicht te wijten aan de vrijheidsdressuur die zij 
eigenaresse Maaike Levert als eerste werd geplaatst. Tweede met de merrie beoefent. 
bij de merries werd S.A. Asiyah (v.Biblion x A.F. Shanaya) De 15-jarige Amal-Chariklia (v.Inshallah's Fayoum x Atlantis) 
die speciaal voor deze gelegenheid haar western outfit verruilde ontving de zilveren medaille. Zij is in eigendom van Talitha 
voor Engels tenue met haar eigenaresse Suzanne van Leeuwen. Bakker die haar voor deze gelegenheid uitleende aan de kleine 

Bij de ruinen/hengsten zagen we vijf deelnemers en won In het namiddag zonnetje werden de meeste paarden weer 
unaniem Vivaldi F (v.Almonito x Veronia) gereden door ingeladen voor hun welverdiende rust thuis op stal of in de 
zijn eigenaresse Marinke v/d Berg. Tweede werd de wei. Even de schmink en glansspray verruilen voor een 

heerlijk zandbad. Het was een gezellig samenzijn, een dag schimmelruin KW-Ashir (v.MM Sultan x KW-Amrya el Araf ) 
om met een glimlach op terug te kijken, want de met zijn eigenaresse Saskia van den Berg in het zadel. De ruin 
Amateurkeuring blijft altijd een stamboekdag met een Vivaldi werd uiteindelijk tot overall kampioen onder het zadel 
gouden randje!uitgeroepen. 

Bij het onderdeel Liberty werden de paarden in vrijheid 
getoond en door de jury beoordeeld op type, conformatie en 
beweging, waarbij de punten voor beweging dubbel, dus 
zwaarder tellen. Van de 7 inschrijvingen wist de winnaar 
van de ruinenrubriek A.F. Apache ook de Liberty-titel op zijn 
naam te schrijven samen met zijn eigenaresse Jessica Oxfoort. 
KW-Ashir en Nafiesa Afrikhan Dayem, al eerder genoemd, 
stonden respectievelijk op de tweede en derde plek.

Overal waar je keek, binnen, buiten, tussen de trailers, 
in de stallen… de Arabische volbloedpaarden kwamen uit 
alle hoeken en gaten. 
Op het buitenterrein bogen 3 juryleden zich over 11 hengsten 
die aangeboden werden voor de premiekeuring. Meerdere 
keren per jaar biedt het stamboek de mogelijkheid 3 jaar en 
oudere hengsten, merries en ruinen aan te bieden voor een 
uitgebreide exterieur beoordeling. 
De meeste van de aangeboden hengsten moeten nog het 
medische traject afronden waarna een verslag van de 
geprimeerde paarden gepubliceerd zal worden in het magazine. 
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MOOIE TOEVOEGING TIJDENS 
AVS WESTERN RIDING CUP 

IJZERLO 
SPORTWEEKEND

D
het daadwerkelijk is. Maar de combinaties legden de proef Door: Jolanda van Duyvenbode

Foto’s: Saskia Bode netjes af. Winnaar van de rubriek werd Robina Romani met 
M.A. Nadesh. (Sivmen B x Lunara). 
Na dit eerste onderdeel werd de proef voor de In Hand Trail en De locatie in IJzerlo ziet er top uit en voldoet aan veel wensen. 
Trail onderdelen door jurylid Peter Wittemans zorgvuldig En doordat de dressuurruiters al op vrijdag arriveren en er elke 
nagemeten. Het gaat hier om centimeterwerk tijdens avond een mooie invulling voor de ruiters wordt georganiseerd, 
ingewikkelde Trailproeven! In Hand Trail is een perfect onderdeel brengt het voor de westernruiters ook nog eens extra gezelligheid 
voor beginnende ruiters en/of groene paarden die op fijne manier met zich mee. En daar houden wij van. Na een mooie feestavond 
met een lastige Trailproef kunnen starten. En als je naast je paard om het jubileum goed te vieren werd op de zondag naast de 
loopt zijn gehoorzaamheid, oplettendheid en precisie net zulke dressuurproeven ook de Western Riding Cup verreden. Deze 
belangrijke punten als tijdens het rijden. nieuwe locatie is voor veel westernruiters verder reizen dan zij 
Naast de beginner- en amateur Trail klassen reden Angela van gewend zijn en doordat de Cup daarnaast ook nog eens de 
Duyvenbode en Paulette Zorn beide de Trail Open. Zij kregen eerste keer tijdens dit sportweekend plaatsvond, viel het aantal 
mooie complimenten van jury Peter Wittemans. Ook de deelnemers voor de verschillende niveaus erg tegen. Hopelijk 
deelnemers bij de Trail beginners incasseerden fijne woorden kunnen de ruiters die wel aanwezig waren andere DAWRA-leden 
van de altijd eerlijke Peter. enthousiast maken, zodat volgend jaar meer combinaties tijdens 

de Cup zullen starten.   
De zondag begon met de beginnende DAWRA-ruiters. 
De westernonderdelen werden in de grote binnenhal verreden, 
de dressuurruiters reden hun proef buiten op de grasvelden. 
Voor de toeschouwers die beide disciplines wilden zien was het 
dus een kwestie van een goede beweging.
Tijdens het eerste onderdeel Showmanship at Halter legden 
andere ruiters in de luxe stallen ernaast de laatste hand aan de 
outfits en het borstelen van manen. Een sfeer als vanouds! 
Zoals DAWRA-speaker van de dag José Jansen al vermeldde: 
het onderdeel Showmanship ligt in de lijn van het bekende 
reguliere showen van Arabieren en ziet er makkelijker uit dan 

Na de pauze was het tijd voor Pleasure Walk en Jog, een 
onderdeel voor beginnende ruiters. Voor Myrna Vlug was het 
een dag die in het teken stond van primeurs: zij reed tijdens dit 
jubileum haar eerste officiële wedstrijd met haar paard Yack F 
(Honorrs x Yakima). De twee hebben een fantastische eerste 
wedstrijddag verreden: super relaxt en tweemaal op de tweede 
plaats geëindigd. Ook zussen Robina en Canisia met 

deze keer werd de klasse samengevoegd 
met de Open klasse. Een oproep dus 
aan andere Amateurruiters om deze 
groep een volgende keer flink aan te 
vullen. 
Naast de reguliere Pleasure onderdelen 
werd ook de Pleasure Jackpot verreden, 
waarbij Angela van Duyvenbode met 
haar ruin Penthor (Abakan x Pengona 
HT) de winst binnensleepte. 

Naast de overige bekende vaste 
onderdelen Horsemanship, Western 
Riding en Versatile Horse werd in 
IJzerlo ook het onderdeel Horse en Dog 
Trail uitgeschreven. Een onderdeel 
waarbij de ruiter een trailproef met het 
paard moet rijden, maar daarbij ook 
zijn of haar hond met de proef 
meeloopt en aparte obstakels moet 
overwinnen. Een extra moeilijk 
onderdeel dus: let op je paard én houd 
contact met je hond. In Duitsland is 
dit een populair onderdeel en wordt 
dit door veel Westernruiters verreden. 
In Nederland wekt dit bij steeds meer 

M.A. Nadesh en Lady Shamit (Shamit x Amurath) legden nette ruiters de interesse. Tijdens de Western Riding Cup waren er 
proeven af en werden bij verschillende onderdelen op de eerste 3 ruiters die de proef met paard én hond aandurfden. Canisia 
plek geplaatst. Ook erg leuk om beginners Marije Metselaar met Romani beet de spits af, samen met haar paard Lady Shamit 
haar ruin CJ Dahjan Bey Wisznu (Al Azim x Dabaga), Marith en de ster van de dag: hond Giolo.Wat een teambuilding, 
Overeijnder met haar merrie Luna Bashirah (G. Basgier x volgzaam- en oplettendheid! Het plezier spatte er vanaf tijdens 
Romanza NZA) en Marjanne Kant met de ruin Korinto de proef. Braaf wachtend terwijl Canisia met haar merrie over 
(Almonito x Konkubina) te zien starten. Allen mooie combinaties de brug en door het hek ging. En netjes zijn eigen slalommen 
om naar te kijken en super om ze vaker te zien verschijnen! nemen. Fijn dat veel dressuurruiters op dat moment klaar waren 
Monica van Duyvenbode reed met de imposante Erogant met de wedstrijddag en er in de kantine dus veel publiek mee kon 
(WH Justice x Raville P) als enige in de Amateur klasse, voor genieten van dit populaire onderdeel. Het team kreeg een 

welverdiend luid applaus! Zus Robina Romani had voor dit 
onderdeel speciaal een hond van een vriendin geleend en in een 
periode van 3 weken klaargestoomd. Extra knap: hond Nailah 
kwam uit het buitenland en was nog maar een paar weken in 
Nederland. Chapeau! Nailah was erg speels en vond het een 
mooie gelegenheid om even heel hard door de bak te rennen. 

In het Paasweekend van 18 tot en met 21 april werd in het Hippisch Centrum de 
Achterhoek het 10-jarig jubileum van het Sportweekend in IJzerlo gevierd. Al tien jaar 
wordt dit weekend succesvol georganiseerd. En al een decennium lang vindt het plaats 
op dezelfde locatie. Organisator Getty Ketels kwam, na de ervaringen vorig jaar in 
Renswoude, met het idee om tijdens dit sportweekend in IJzerlo ook de discipline 
Western toe te voegen. Na contact met DAWRA-voorzitter Paulette Zorn werd besloten 
om de AVS Western Riding Cup tijdens het Paasweekend bij te schrijven. 

Robina Romani met M.A. Nadesh

Myrna Vlug en Yack F

Marith Overeijnder met haar merrie Luna Bashirah 

Marjanne Kant met Korinto

 Monica van Duyvenbode met Erogant
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Achterhoek het 10-jarig jubileum van het Sportweekend in IJzerlo gevierd. Al tien jaar 
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om de AVS Western Riding Cup tijdens het Paasweekend bij te schrijven. 

Robina Romani met M.A. Nadesh

Myrna Vlug en Yack F

Marith Overeijnder met haar merrie Luna Bashirah 

Marjanne Kant met Korinto

 Monica van Duyvenbode met Erogant



Maar, na wat geduld, kwam hij toch weer bij Robina en haar (Kubay Khan x Antha) het beste. Een super combinatie! Ook de 
paard M.A. Nadesh terecht en heeft alsnog veel onderdelen netjes Horsemanship proef legden zij als beste af en zij behaalden dus 
afgelegd. De twee zussen doen het fantastisch met hun paarden, tweemaal de eerste plek. Leuk detail: de dressuurdeelnemers 
maar zijn ook zeker een voorbeeld bij het trainen van hun honden kregen een Westernkalender cadeau, met de DAWRA ruiters die 
en mooie reclame bij dit onderdeel uit de westernsport. daar op schitteren. 
Derde deelnemer Béatrice Scheltema nam haar ruin Poi (Drug x Na deze dressuurwissel was het de beurt aan DAWRA-ruiters om 
Pozjarka) mee. En nog zo'n leuke aandachttrekker van de dag: in de buitenbak de dressuurproef te rijden. Gezien de langzame 
haar hond Elf. Na de start van de proef, het losmaken van de jog en verzamelde westerngangen duurde deze proeven langer dan 
halsband en het neerleggen van het touw op een ton, vond Elf bij de dressuurruiters het geval is, maar door de aangepaste, 
het publiek direct veel interessanter dan de proef. Maar na heel hardere gangen zag het er nog steeds netjes en verzameld uit. 
blij en vooral hard de bak rond te rennen kwam hij uiteindelijk Winnaar van deze wissel was Monica van Duyvenbode met 
toch weer netjes naast het paard zitten. Dit duurde helaas niet Erogant, met 196 punten. Op de tweede plaats eindigde Paulette 
lang en Béatrice besloot de proef met alleen haar paard verder af Zorn. Voor Myrna Vlug was de proef minder wennen: zij heeft 
te leggen. Elf keek tevreden mee vanaf de zijlijn. Bij de kort geleden de overstap van dressuur naar Western gemaakt. 
prijsuitreiking zat Giolo al klaar op het erepodium, alsof hij 
allang wist dat hij met de eerste prijs ervandoor zou gaan. Aan het einde van de dag werden de allround prijzen uitgereikt. 

Bij de Walk & Jog werd Robina Romani met M.A. Nadesh 
Na de Horse en Dog Trail was het tijd voor de grootste rubriek Allround Champion en Marije Metselaar met CJ Dahjan Bey 
van de dag: de wissel tussen de dressuur- en westernruiters. Een Wisznu Reserve Champion. Bij de Beginners behaalde Canisia 
leuk initiatief dat nu voor de derde keer plaatsvond. Hoe is het Romani met Lady Shamit de Allround titel en Marith 
voor de dressuurruiters om een westernproef te rijden en hoe Overeijnder met Luna Bashira Reserve Championship. 
brengen de westernruiters het af tijdens een dressuurproef? Bij de Open ruiters werd 
Ook dit onderdeel is favoriet bij het publiek. Angela van Duyvenbode 
Getty Ketels kreeg het paard van Monica van Duyvenbode te met Penthor Allround 
leen, zij was een dressuurruiter op een westernpaard met western Champion en Paulette Zorn 
optoming. De overige dressuurruiters reden de proef met met Fabanco Reserve 
dressuuroutfit en eigen paard. Deelnemers aan de wissel waren: Champion.
Myrna Vlug met Yack F, Paulette Zorn met Fabanco en Monica 
van Duyvenbode met Erogant vanuit de DAWRA. Saskia v/d Het sportweekend in 
Berg met KW-Ashir, Sandra Boogaard met Farrasha, Silvia van IJzerlo: een zeer geslaagd 
der Veen met A.F. Thabay, Vera Dopper met Cuba en Getty weekend met als aanvulling 
Ketels deden mee vanuit de dressuurgroep. en succesvol Western 
Na een korte uitleg van jury Peter Wittemans moesten de Riding Cup. En wellicht 
deelnemers de proef uit hun hoofd onthouden en om de beurt kan de DAWRA de 
rijden, terwijl de overige deelnemers in een line-up netjes stonden volgende 10 jubileumjaren 
wachten. Als toeschouwer moet ik zeggen dat de dressuurruiters bijwonen? 
de proef erg netjes en rustig aflegden, het zag er super uit! 
De jury vond de proef van Sylvia van Veen met A.F. Thabay 
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Béatrice Scheltema met Poi en haar hond ElfCanisia Romani en Lady Shamit en wijsneus Giolo

Angela van Duyvenbode met Penthor 
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Door: Anja Diephout de hulpen zijn. De juryleden waren mevrouw M. van de Kruijs-
Foto: You’re in the Picture Bouterse namens de WRAN (Nederlandse Westernvereniging) 

voor het pleasuregedeelte en mevrouw T. Modderman-van 
Tijdens de Tulip Cup in Deurne hebben drie DAWRA-leden Dorssen namens de ECAHO voor het exterieurgedeelte.
deelgenomen aan de western rijrubriek: Paulette Zorn met 
Fabanco (Dinar x Passionata), Monica van Duyvenbode met In de pleasure beoordeelt de jury niet alleen het paard op de 
Erogant (WH Justice x Raville P) en Anja Diephout met kwaliteit van de gangen en houding van paard, maar ook de 
Nepass (Persist x Markisja). Helaas stond Angela van houding van de ruiter. De paarden worden in de drie gangen 
Duyvenbode met Penthor (Abakan x Pengona HT) in de file gereden met de teugel in een licht contact of met een redelijk 
en kwam zij niet meer op tijd om aan de rubriek deel te nemen. losse teugel en zonder sterke hulpen van de ruiters. Een goed 
In de pauze heeft zij echter nog wel in de showarena mogen pleasure paard heeft een aangename en soepele gang die in 
rijden om de kunst van het westernrijden met een Volbloed overeenstemming is met zijn natuurlijke verschijning. Het 
Arabier te laten zien! paard draagt zijn hoofd ontspannen in zijn eigen natuurlijke 
 houding. Het paard is wel attent en bereid de lichtste hulp van 
Al was het een kleine groep, toch is het belangrijk om aanwezig de ruiter aan te nemen en te volgen.
te zijn op deze grote internationale show, waar 120 paarden aan  
deelnamen. De andere deelnemers en toeschouwers zijn vaak Beide beoordelingen van de jury zijn samengevoegd en aan 
niet bekend met de westernsport en al helemaal niet dat dit de hand daarvan is de plaatsing bepaald. Paulette Zorn met 
ook met een Arabisch Volbloed mogelijk is. Zo konden ook Fabanco heeft de eerste plaats behaald met een hele mooie 
zij eens mooi de veelzijdigheid van het arabierenras zien. score. Op de tweede plaats Monica van Duyvenbode met 
 Erogant en de derde plaats voor Anja Diephout met Nepass. 
De muziek tijdens deze rijrubriek wordt qua volume en Wij, de deelnemers, waren erg blij dat we op deze mooie show 
muziekkeuze enigszins aangepast, omdat we juist in het western aanwezig waren en iets moois konden laten zien van onze 
rijden ontspanning willen laten zien en hoe fijn de paarden aan veelzijdige Western Arabier!
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IJZERLOJUBILEUM 

Zondagmorgen stonden de mensen van de 
DAWRA al vroeg voor de deur. Zij hielden 
een wedstrijd in de binnenbak van de manege. 
Op het buitenterrein vond de dressuur plaats. 
Als afsluiter van de wedstrijddag hadden 
we de dressuur-western wissel. Erg leuk om 

zelf een keer mee te rijden en uiteindelijk mocht ik de 
westernruiters jureren in de dressuur. Ondanks dat de 
proeven wat langer duurden, heb ik hele mooie dingen gezien. 
Ik denk dat wij dressuurruiters nog wat kunnen leren van 
de overgangen van de Westernruiters. De reacties op deze 
samenwerking tussen het AVS en de DAWRA waren 
buitengewoon positief. Volgend jaar weer?

Op de afsluitende dag van IJzerlo is traditioneel de oefencross. 
Twee groepjes ruiters gingen onder leiding van Eddie Sticker 
weer door het vernieuwde parcours. Snelste ruiter was 
uiteindelijk Silvia van der Veen met A.F. Thabay.

Heb je wel eens gehoord van een kliekjeslunch? Dit was de 
afsluitende lunch, na de cross. Tijdens deze lunch werd de 
koelkast leeg gemaakt, de wedstrijd geëvalueerd en werd ik 
lichtelijk onder druk gezet om nog een editie te organiseren 
van IJzerlo. Het is ze weer gelukt, de datum van IJzerlo 2015 

Op de zaterdagavond hadden we een feestavond ter gelegenheid staat alweer vast: het pinksterweekend van 22-23-24-25 mei 
van het 10 jarig bestaan van de wedstrijd. Dankzij Frans en 2015. Zet deze datum in je agenda als je zelf een keer het 
Tryntsje (Leenstra) hadden we muzikale ondersteuning van IJzerlo-gevoel wilt ervaren. 
een DJ. Dit was een groot succes. Nadat Cara en ik in de 
bloemetjes waren gezet voor onze inzet, barstte het feestgedruis Noot van de redactie: alle uitslagen zijn terug te vinden op onze 
los. Eerlijk gezegd had ik een hard hoofd in de punten van de website www.avsweb.org
dressuurruiters de volgende dag, daar het wel erg gezellig was.

34 33

10 jaar geleden bedacht ik me dat ik graag aan AVS wedstrijden zou willen deelnemen. Ik vond 
het alleen zo jammer dat ze zo ver weg waren. Na overleg met mevrouw Modderman, mocht er 
een wedstrijd georganiseerd worden in het oosten van het land. 

 Ljazir (Elios de Carrere x Ljepaja) met Jannie de Jong 

Silvia v.d. Veen met A.F. Thabay (Kubay Khan x A.F. Antha)

Getty Ketels met Majeeda v/d Pakop

Sandra Boogaard met Farrasha
(Maisoon de Sier x Nathia)
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Dressuurruiters in de western trail... ...westernruiters in de dressuurring!

O

Door: Getty Ketels om bij hun op de manege, inmiddels manege de Achterhoek 
Foto's: Robin Elzinga geheten, de wedstrijd te houden. De AVS wedstrijd IJzerlo 

was geboren. De eerste jaren heb ik de wedstrijd alleen 
georganiseerd, maar gelukkig verhuisde Cara (v/d Heijden) 
op een gegeven moment naar de Achterhoek en het dreamteam 
was geboren. 

De afgelopen 10 jaar is er veel gebeurd en veranderd in IJzerlo. 
Zo is de manege uitgebreid met een enorme rijhal, zijn er 
naast AVS-ers ook NRPS-ers op de wedstrijd aanwezig en 
hebben we afgelopen jaar zelfs mogen genieten van de 
DAWRA ruiters in IJzerlo. De wedstrijd kent een vaste kern 
met bezoekers, soms zelfs zonder paard. Ze komen allemaal 
voor het “IJzerlo-gevoel”: het gemoedelijke van de Achterhoek, 
het mooie weer en de gezelligheid van deze wedstrijd. 

Op vrijdag 18 april 2014 arriveerden de ruiters die het hele 
weekend zouden blijven. Een groot aantal van hen had op 
vrijdag dressuurles, waarna er gezamenlijk gegeten werd.
De wedstrijd zelf werd dit jaar weer gehouden op 2 dagen, 
zaterdag 19 en zondag 20 april 2014.  Het enige verschil met 
voorgaande jaren was dat de deelnemers van te voren een keuze 
moesten maken welke wedstrijddag mee zou tellen voor de 
AVS dressuur competitie. 
Na twee slechte jaren gehad te hebben qua inschrijvingen 
(economische crisis?), waren dit jaar de dressuurringen weer 
mooi gevuld. Maar ook het springen op de zaterdag, kende 
veel deelnemers. Dit is natuurlijk erg leuk voor de spanning 
om de wisselbeker, voor beste dressuur- en springruiter van 
het weekend. De wisselbeker ging dit jaar naar Lonnie 
Diepenbroek met haar NRPS-er Pardoes. Lonnie rijdt op 
manege de Achterhoek en was een van de 9 deelnemers van 
de manege zelf die dit jaar deelnamen aan onze wedstrijd. 

Omdat ik wist dat er in IJzerlo bij de 
manege van de familie Westerveld een 
aantal Arabische Volbloeden liepen, 
nam ik contact op met Alice Sticker. 
Alice is de dochter van Henk 
Westerveld, stichter van manege 
Westerveld in IJzerlo. Toen ik Alice 
vertelde van mijn plan, vroeg ze mij of 
ik al een locatie had voor de wedstrijd. 
Deze had ik nog niet, daar ik nog 
bezig was met de inventarisatie of er 
überhaupt een mogelijkheid was om 
een wedstrijd in het oosten van de 
grond te krijgen. Alice bood direct aan 
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10 jaar geleden bedacht ik me dat ik graag aan AVS wedstrijden zou willen deelnemen. Ik vond 
het alleen zo jammer dat ze zo ver weg waren. Na overleg met mevrouw Modderman, mocht er 
een wedstrijd georganiseerd worden in het oosten van het land. 

 Ljazir (Elios de Carrere x Ljepaja) met Jannie de Jong 

Silvia v.d. Veen met A.F. Thabay (Kubay Khan x A.F. Antha)

Getty Ketels met Majeeda v/d Pakop

Sandra Boogaard met Farrasha
(Maisoon de Sier x Nathia)
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Door:Hanneke Brand winnende paard die mooie bonus voor de fokkers ontvangen.
Foto's: Morhaf, Huybers Half mei was er een tweede koers in de reeks Wathba koersen. 

Opnieuw een internationaal veld met deelnemers uit alle 
omringende landen, en opnieuw ging de overwinning naar 
Huub Otermans met Speed Kossack, die in training staat bij 
Daan Klomp.
De laatste koers voor dit schrijven was de DARC Marwan 
Sprint koers die werd gewonnen door Vizier de Faust (Prince 
d'Orient x Djarbela), getraind door Kim Augenbrau en in 
eigendom van Kamal Al Bahou uit België. Er staan inmiddels 
al heel wat paarden van buitenlandse eigenaren bij Nederlandse 
trainers in training en dat is niet zo vreemd. Duindigt is 
gemakkelijk te bereiken, er is een mooi koersprogramma en 
Nederland ligt natuurlijk mooi centraal ten opzichte van de 
Europese banen waar vrijwel iedere maand een grote koers van 
het Sheikh Mansoor Arabian Flat Racing Festival plaatsvindt.
Onder de paraplu van het Sheikh Mansoor bin Zayed Al 
Nahyan Global Flat Racing Festival worden er nu drie series 
wedstrijden verreden: de Sheikh Mansoor bin Zayed Al 
Nahyan Cup, the 'Champion's League', de Wathba Cup voor 

Valentin (Amer x Naira (de moeder van Robbie, die aanstormende talenten, en de H.H. Sheikha Fatima Bint 
internationaal op het hoogste niveau heeft gepresteerd)) en Mubarak Ladies World Championship (IFAHR). Koersen 
Speed Kossack (Nougatin x Speedy V Kossack) waren vooraf waarin alleen vrouwelijke jockeys op uitnodiging de paarden 
de favorieten en maakten deze rol ook helemaal waar. rijden. Ook worden er inmiddels koersen voor leerling-jockeys 
Eigenaresse van Valentin, mw. Kok-Cornet,  al meer dan ondersteund. En al deze koersen kennen een fantastisch 
20 jaar actief als fokker en eigenaar, had nog een ijzer in dit prijzengeld.
vuur, namelijk een volle zus van Robbie, ZamZam. Zij zou De Sheikh bin Zayed Al Nahyan Cup en de Sheikha Fatima 
als derde over de finishlijn komen. Ladies World Championship worden vaak op dezelfde dag 
Het publiek kreeg een spannende strijd te zien, waarbij verreden. In januari werd er gereden in Oman, in februari in 
Valentin en Speed Kossack onder topgewicht, wel een maatje Australië en het Zwitserse St. Moritz (gewonnen door Huub 
te groot bleken voor de rest van het veld. Zij vochten een felle Otermans en Karin van de Bos), in maart in Texas, april in 
onderlinge strijd uit, die beslecht werd in het voordeel van 
Valentin, een mooi begin van het seizoen voor mw. Kok-
Cornet, die daarmee ook de eerste eigenaar in Nederland is 
die de bonus van € 500 op haar rekening bijgeschreven krijgt.
Veertien dagen later nam Speed Kossack, in een internationaal 
veld met Nederlandse, Duitse en Franse deelnemers, revanche 
in de Wathba Stud Farm Cup 1 Race (listed PA race), waar hij 
over 2000 meter Valentin achter zich liet.
Op 27 april hadden we de volgende QATAR NEAR koers, de 
Al Majahaz Sprint. De Qatar NEAR koerskalender is initiatief 
van de Qatar Racing and Equestrian Club waarmee de Noord-
Europese landen (Nederland, België, Duitsland en de 
Scandinavische landen) ondersteund worden. Later in het seizoen 
staan er ook enkele 'Qatar NEAR Elite' rennen op het program-
ma, met een prijzengeld van maar liefst € 15.000 per koers. 
In deze sprintkoers over 1300 meter kwamen zes paarden aan 
de start en de afstand lag ZamZam goed. Mw. Kok-Cornet 
mocht voor de tweede keer in korte tijd als fokker van het 

Marokko en Frankrijk, in mei Berlijn en Newbury, juni 
Stockholm en Duindigt, juli in Californië, augustus in België 
en Polen om met een Grande Finale te eindigen in Abu Dhabi 
op 9 november.
In Berlijn kwamen – hoe kan het ook anders – op 11 mei 
uiteraard Nederlandse paarden aan de start in deze twee 
belangrijke rennen. Voor de Sheikha Fatima Ladies World 
Championship waren twaalf paarden ingeschreven, waarvan 
slechts vier geen Nederlandse connecties hadden. Hoppegarten 
is een prachtige oude renbaan, gelegen in wat vroeger het 
Oost-Duitse deel van Berlijn was, en de tijd lijkt er te hebben 
stilgestaan. Maar het is zeker geen vergane glorie. Er is veel en 
enthousiast publiek dat graag een dagje naar de rennen gaat, 
zelfs als het regent!
Vooraf was de Japanse jockey May Beppu op Athlete de Sol 
de grote favoriet, maar door de regen van die dag was de grond 
zacht. En op zachte grond kan Phraseur fantastisch uit de 
voeten. “Huub Otermans gaf me de opdracht hem rustig in 
zijn eigen tempo te laten lopen en pas bij het ingaan van de 
laatste rechte lijn te gaan rijden,” aldus Jadey, die zich met 
deze overwinning van een plaats in de finale in Abu Dhabi 
verzekerde. En Phraseur Kossack toonde zijn stamina en kracht 
op de zware grond en won met grote overmacht, op de tweede 
plek gevolgd door Senna OA die tot op de laatste meters fel 
strijd leverde met de favoriet, Athlete del Sol. naar Nederland, gereden door de publiekslieveling Eduardo 
Ook de winst in de Sheikh Zayed al Nayan Listed Cup ging Pedroza kwam Valentin afgetekend als eerste over de streep na 

2000 meter. Lange tijd werd het veld echter geleid 
door Sartejano met vlak daarachter Poulain Kossack. 
In het laatste recht eind kwam Valentin zeer sterk 
naar voren, hoewel de drie koplopers lange tijd stand 
hielden. Poulain Kossack werd vlak voor de streep 
geklopt door de Duitse Ameretto, die daarmee nog 
een beetje de Duitse eer redde.

Gesteund door de vrienden in het Midden-Oosten 
heeft de rensport met Arabische Volbloeds in het 
afgelopen decennium mondiaal een enorme sprong 
voorwaarts gemaakt. Niet alleen wat betreft 
prijzengeld, maar vooral ook qua bekendheid bij het 
grotere publiek. Een daarbij gaat het niet alleen om 
de bevordering van de rensport, maar ook om de 
bevordering van het aantal vrouwelijke deelnemers in 
de sport, wereldwijd, en in de breedste zin van het 
woord. Vrouwelijke fokkers, eigenaren, trainers, 
jockeys en merries kregen daarom vijf jaar geleden 
vanuit het Sheikh Mansoor bin Zayed Al Nahyan 
Global Arabian Horse Flat Racing Festival voor het 

eerst hun eigen onderscheiding: de HH Sheikha Fatima 
Awards. De uitreiking van deze speciale onderscheidingen is 
steeds in Amerika en in combinatie met de Amerikaanse Darley 
Arabian Awards voor beste prestaties in de Arabische Volbloed-
rensport. Een onderscheiding die in Amerika overigens al zijn 
27e editie kende dit jaar.
Dit jaar was de happening grootser dan ooit: in het Dolby 
Theater, het thuis van de Oscars van de filmindustrie, werd op 
grootse wijze aandacht geschonken aan de deelnemers die dit 
allemaal mogelijk maken. Alle landen waar rennen met 
Arabieren worden georganiseerd onder de vlag van de IFAHR 
of het Sheikh Mansoor festival mochten hun beste vrouwelijke 
kandidaten nomineren. Dit jaar waren er ook enkele nieuwe 

Het renseizoen ging voor de Arabieren op 30 maart van start met de QATAR NEAR Al 
Anood Cup. Een mooie koers met een prijzengeld van € 5000 en – nieuw dit jaar – 
een bonus van maar liefst € 500 voor de fokker van het winnende paard, genereus 
beschikbaar gesteld door de Qatar Racing and Equestrian Club. Zo wordt het fokken 
van Arabieren voor de rensport nog interessanter. 

Phraseur Kossack in Berlijn, hieronder de prijsuitreiking!

Valentin

De afstand van 1300 meter lag ZamZam goed.

Valentin, gefokt door en in 
eigendom van mw. Kok-
Cornet, wint de Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan Listed 
Cup met gemak.
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van hun trainers, eigenaars en fokkers, met elkaar als de 
prijzengelden in de verschillende landen zoveel van elkaar 
verschillen? Hoe weeg je de kwaliteit van foto's? Hoe vergelijk 
je de schrijfstijl van journalisten?
Toch kwam de jury uiteindelijk tot een oordeel en voor 
Nederland mocht Karin van den Bos een Award ophalen voor 
haar prestaties als trainer over 2013. Nelly Philippot, die zich al 
tientallen jaren belangeloos inzet voor de bevordering van de 
rensport bij onze Zuiderburen kreeg de Life Time Achievement 
Award uitgereikt voor haar inspanningen. Voor de uitslagen van 
alle overige categorieën verwijs ik u graag naar de Ifahr website.

categorieën: beste vrouwelijke fotograaf, beste vrouwelijke 
journalist, beste tv-presentatrice. In totaal elf categorieën. 
Voor Nederland werden genomineerd: Beste oudere merrie: 
Lillij Anne (Makfoul de Brueil x Ludmillah) van fokker/ 
eigenaar Diana Dorenberg, Beste trainer: Karin van den Bos, 
Beste journalist: Margreet van den Brink, Beste Jockey: 
Leonie Vethaak, Beste Eigenaar: Reini Kolk.
Alle genomineerde kandidaten, van Australië tot Zweden en 
van Brazilië tot Rusland, werden uitgenodigd om aanwezig te 
zijn bij dit grootse evenement, dat rechtstreeks op tv werd 
uitgezonden in de Verenigde Arabische Emiraten. Alle gasten 
kenden hun Moment of Fame toen ze over de rode loper in 
galatenue naar binnen mochten schrijden, gelijk Julia Roberts 
of noem uw favoriete filmster maar op.
Na ontvangst van de Award werd de winnaar backstage naar 
de Walk of Fame geleid, een gang met foto's op de wanden van Op het moment van schrijven worden de laatste voorbereidingen 
iedere ster die ooit een Oscar heeft ontvangen, alwaar de getroffen voor het World Arabian Horse Congres in Londen. 
gelukkige winnaar werd geïnterviewd, wat voor de aanwezigen Maar daarover een volgende keer meer.
in de zaal weer te volgen was op een groot scherm. Een waar Tot slot een bericht over de Qatar World Cup die in het eerste 
Hollywood-spektakel en zo het zich laat aanzien, zal het weekend van oktober in Parijs wordt verreden. Onlangs werd 
Festival jaarlijks terugkeren naar Hollywood. bekend gemaakt door de QREC dat het prijzengeld verhoogd is 
De internationale 16-koppige jury had geen gemakkelijke taak. van 700.000 naar maar liefst 1 miljoen euro! Met een beetje geluk 
Weliswaar worden de Awards op basis van prestaties uitgereikt, kunt u op de vrijdag ervoor op de veiling een van de ingeschreven 
maar hoe vergelijk je de verdiensten van paarden, en daarmee paarden kopen en zo meedoen op het allerhoogste niveau!

Lara Sawaya (in blauw) 
Director Sheikh 
Mansoor 
bin Zayed Al Nahyan 
Global Flat Racing 
Festival. Lara Sawaya, 
die de prestaties van 
vrouwen en merries in 
de rensport extra in het 
zonnetje zet, werd zelf 
met de hoogste eer 
onderscheiden door de 
American Jockey Club 
en toegelaten tot de Hall 
of Honour, een 
onderscheiding die 
slechts zeer weinigen te 
beurt valt en wordt 
uitgereikt voor de grote 
verdiensten voor de 
bevordering van de 
Rensport met Arabische 
Volbloeds.

Het podium van het Dolby Theatre 
(heeft veel weg van theater Carré in Amsterdam)

v.l.n.r. Nelly Philippot - Life Time Achievement winnaar, 
Hanneke Brand, Margreet v.d. Brink, Elizabeth Zindel
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DUBBELE ZEGEN VOOR KARIN VAN 
DEN BOS IN STOCKHOLM

Alibaba Del Sol, 9 jaar oud, boekt een schitterende 
overwinning in de H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak 
Ladies World Championship IFAHR race, terwijl Athlete 
del Sol 5 lengtes voor de nummer twee aankwam in de HH 
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Cup (listed PA race).
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