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Met het op de deurmat vallen van ons AVS Magazine valt 
ook nu weer spoedig het voorjaarszonnetje in de stallen. 
Dit is altijd een mooi jaargetijde met voor onze fokkers 
de geboorte van de veulens. Ook bij het AVS is het voorjaar 
weer begonnen met nieuwe ideeën voor onze shows en 
gebruiksactiviteiten.  
Zo gaan we een D-show organiseren op het terrein van 
de Kossack Stud op Hemelvaartsdag 14 mei a.s. Dit is een 
keuring “oude stijl“ wat inhoudt dat de paarden in stap binnen 
moeten komen, nooit mogen worden opgejaagd, niet buiten 
én niet in de ring en er geen punten aan het paard gegeven 
worden maar op volgorde geplaatst wordt met uitleg van 
de jury. Ook hebben we geen tribunes en (harde) muziek, 
kortom een hele eenvoudige show zoals vroeger, lekker in 
de buitenlucht. Om nog eens nostalgisch terug te kijken naar 
beelden van hoe zo'n keuring in het oude verleden verliep, 
zullen we na onze Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 
29 mei in Ermelo een paar leuke films van vroeger draaien.
De commissie gebruik wil naast de jaarlijks terugkerende 
sportiviteiten ook een tweetal dressuurclinics geven. Deze 
staan gepland tijdens de eerste dag van de Tulip Cup op 
zaterdag 2 mei in Ermelo en op zaterdag 20 juni tijdens 
de C-show Zuid in St. Oedenrode. Op deze manier kunnen 
leden op één dag meedoen aan diverse activiteiten.
Het sportweekend van IJzerlo is een extra lang weekend 
omdat het dit jaar in het Pinksterweekend valt. Er worden 
extra veel activiteiten georganiseerd zoals een bestgaande 
rijrubriek, Oosters gekostumeerd, een heuse voorbrengcursus 
door Emmie Graafland en op de maandag nog een cross-les 
voor beginners en gevorderden door Eddie Sticker.

In deze uitgave van het magazine kunt u alles nog eens 
goed nalezen zodat wij u mogen begroeten als deelnemer 
of toeschouwer, kortom laat het voorjaar maar komen!

Namens het bestuur,

Eveline Calis
Secretaris
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AANKONDIGING 
ALGEMENE LEDENVERGADERING

LIDMAATSCHAPSWEETJES

IN MEMORIAM: ARABAH BARAK  ’OORTJE’

IN MEMORIAM: DILEMMA

enig teken van ziekte of wat ook vonden we haar 's morgens dood 
in stal, het was duidelijk dat ze rustig in slaap was overleden. 

Datum: vrijdagavond 29 mei 2015 
Zaal open: 19.30 uur Dilemma, bedankt.
Aanvang: 20.00 uur Familie Dopper
Locatie: Foyer van het KNHS centrum 
  De Beek 125 Wilt u het prachtige complete IM van Onno Dopper over 

Dilemma lezen, surf dan naar onze website:   3852 PL  Ermelo
www.avsweb.org>fokkerij>paardeninmemoriam

Alleen leden en donateurs die aan hun financiële verplichtingen 
hebben voldaan of specifiek door het bestuur genodigden, zullen 
worden toegelaten tot de vergadering. De agenda vindt u elders Als lid of donateur van onze vereniging ontvang je vier keer per jaar 
in deze uitgave en is te downloaden van onze website. het AVS Magazine, maar mag je nog veel meer van onze vereniging 

verwachten. Het is niet voor iedereen altijd even duidelijk wat een 
lidmaatschap van onze vereniging nu eigenlijk inhoudt. Daarom 
hieronder enkele belangrijke punten op een rij. Een (aspirant) lid (v.Arabah Abbah  x Rhalifa) 
van onze vereniging moet in het bezit zijn van een Arabisch 27 maart  1993 -  08 februari 2015
Volbloedpaard dat hij of zij op naam registreert. In de statuten is AVS Prestatiehengst  “western”
vastgelegd dat onze vereniging zich onder andere verplicht tot:

Zondagmorgen 8 februari heb ik 
- het bijhouden van een stamboekadministratie

je moeten laten gaan…………
- het organiseren van keuringen 

Als gevolg van een ongeluk heeft 
- het uitgeven van een verenigingsblad Oortje vorig jaar een ernstige blessure 
- het adviseren en voorlichten over de ras fokkerij in zijn achterhand opgelopen. Je geest 
- het promoten van het Arabische Volbloedpaard was nog zo jong en je was zo aanwezig, 
In het kader van bovenstaande worden diverse evenementen maar je lichaam kon het niet meer aan. 
georganiseerd waaraan je als lid van de vereniging kunt deelnemen. Toen je niet meer op kon staan wisten 
Denk hierbij aan de shows, activiteiten van de commissie gebruik, we het beiden. Het was goed zo…. Oortje is heel rustig 
premiekeuringen, fokkerijdagen etc. Maar ook het kosteloos ingeslapen. Tot ziens, mijn “once in a lifetime friend”.
inschrijven bij de rijvereniging van het AVS is mogelijk (zodat je 
geen lid hoeft te worden van een rijvereniging bij jou in de buurt) Johanna Vellinga
voor de aanvraag van een startpas om aan KNHS wedstrijden te 
kunnen meedoen.

(v.Aswan x Matritsa) 15 april 1985 – 18 februari 2015
Contributies

Op de Tersk Holland Sale in 2002 
Om deze activiteiten te kunnen financieren worden contributies 

werd Dilemma ons gegund en gingen 
geïnd. Voor het jaar 2015 zijn de contributie facturen (per mail of 

wij volslagen blut, maar volmaakt per post) verstuurd op 21 januari.  Met een betalingstermijn van 
gelukkig huiswaarts. 30 dagen had uw factuur dus uiterlijk 21 februari voldaan moeten 
Zij is twee keer geshowd en werd zijn. Gelukkig hebben veel leden tijdig betaald. Helaas zien we ook 
vooraan geplaatst met de 20 voor dat leden steeds vaker niet op tijd betalen. Deze leden hebben 
beweging maar was niet gelukkig in inmiddels een reminder ontvangen. Mocht het zo zijn dat na 
de showring. diverse herinneringen de factuur nog steeds niet is voldaan, een 
Ze bracht hengstveulens Dimaz incassobureau ingeschakeld zal moeten worden om te zorgen 
(v.Namaz) en N.D.'s Nitron dat alsnog aan de betalingsverplichting wordt voldaan. 
(v.Nikel). Nitron koerste en won Op dat moment worden de services stopgezet, zo ontvang je 
als 3-jarige de herfstprijs als enige geen magazine meer en zal je niet meer kunnen deelnemen aan 

Rus tussen het Franse geweld. Op de eerste North European onze activiteiten totdat de contributie is voldaan. 
Derby werd hij 2e (fotofinish) weer als enige Rus. Als laatste Met de ingang van de WIK (Wet Incasso Kosten 2014), waarin 
bracht Dilemma ons merrie N.D.'s Ditah (v.Tabak) die we precies is vastgelegd welke bedragen mogen worden berekend 
koesteren en wellicht nog eens zullen dekken. voor de kosten van incasso, zijn de incassobureaus gerechtigd 

€ 40,00 in rekening te brengen al 14 dagen na de eerste 
Na 2008 kregen we Dilemma niet meer drachtig en heeft zij aanmaning. Deze kosten worden verhaald op het lid dat niet 
de taak van opvoedster van de andere veulens met veel plezier op tijdig heeft betaald. Mocht je de contributie niet tijdig of niet 
zich genomen. Dilemma is tot haar dood bij ons gebleven, zonder in een keer kunnen betalen dan zijn, onder voorwaarden, 

afwijkende betaalafspraken mogelijk. Je kunt hiervoor Opzeggen
contact opnemen met het stamboekkantoor. Hoewel het met de ingang van de Wet van Dam makkelijker is 

om abonnementen op te zeggen, is er een uitzondering voor 
verenigingen. De contributie van een vereniging is dan ook geen Donaties
abonnement. Wil je je contributie opzeggen dan moet dit voor Heb je geen Arabisch Volbloedpaard op naam geregistreerd of 
1 december in het jaar voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar. vind je het contributiebedrag te hoog, dan is er ook een optie om 
De opzegging dient schriftelijk, per post of per mail verstuurd te donateur te worden. Je betaalt voor het donateurschap € 49,20 
worden. Er volgt van het stamboekkantoor altijd een bevestiging (tarief 2015) en je ontvangt dan ook vier maal per jaar het AVS 
van de opzegging. Ontvang je deze bevestiging niet, dan is je magazine en je kunt je kosteloos inschrijven bij onze rijvereniging 
opzegging naar alle waarschijnlijkheid niet bij ons aangekomen. en deelnemen aan de activiteiten van de commissie gebruik. 
Let er dus altijd goed op dat je deze bevestiging ontvangt. Indien Donateurs kunnen echter niet deelnemen aan shows, 
je paard is overleden of verkocht dan wordt de contributie niet premiekeuringen en andere activiteiten die voor de leden 
automatisch stopgezet. wel toegankelijk zijn.

Datum: vrijdagavond 29 mei 2015, aanvang 20.00 uur B. Dit is tevens een uitnodiging aan alle leden van het AVS 
om tot uiterlijk vier weken voor de vergadering, schriftelijk en Plaats: foyer van het KNHS-centrum, De Beek 125 te Ermelo
gemotiveerd agendapunten voor te dragen. Ongemotiveerde 
agendapunten worden niet in behandeling genomen.1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen
C. In geen der vergaderingen wordt gestemd over punten die 3. Goedkeuring notulen ALV 23 mei 2014 (voor meer info 
niet als zodanig op de agenda staan!zie onder punt A van de opmerkingen)

4. Jaarverslag 2014 van de secretaris
D. Tot het stellen van (tegen)kandidaten voor vacatures in 5. Jaarverslag 2014 van de penningmeester
het bestuur, kascontrolecommissie, stamboekcontrolecommissie 6. Begroting 2015 (voor meer info zie onder punt A van 
en commissie van beroep, zijn naast het bestuur, tenminste de opmerkingen)
10 gewone leden der vereniging bevoegd. De kandidaatstelling 7. Behandeling AVS tarievenlijst 2016 (voor meer info zie 
(ondertekend door de hiervoor bedoelde leden) en een door onder punt A van de opmerkingen)
de kandidaat ondertekende schriftelijke verklaring dat hij/zij 8. Verslag kascontrolecommissie
een eventuele benoeming aanvaardt, dienen tenminste drie 9. Verslag stamboekcontrolecommissie weken voor de te houden vergadering ten kantore van de 

10. Verkiezing nieuwe commissieleden: vereniging te worden ingediend, met in achtneming dat eerst 
a.) Kascontrole commissie óók aan het gestelde in punt B voldaan dient te worden.

11. Verkiezing  bestuursleden: 
a.) Reglementair aftredend en niet herkiesbaar E. Voorstellen tot wijzigingen van de statuten en/of 
de heer S. van den Hoogenband. reglementen dan wel voorstellen tot het amenderen van door 
b.) Reglementair aftredend en herkiesbaar op voordracht het bestuur voorgestelde wijzigingen van de statuten en/of 
van het bestuur mevrouw Sandra Boogaard voor de reglementen dienen, door tenminste 10 gewone leden der 
vacature van penningmeester. vereniging ondertekend, tenminste drie weken voor de te 

12. Reglementswijzigingen (voor meer info zie onder punt A houden vergadering ten kantore, van de vereniging te worden 
van de opmerkingen):  ingediend, met in achtneming dat eerst óók aan het gestelde 
a.) Keuringsreglement in punt B voldaan dient te worden.
b.) Stamboekreglement
c.) Huishoudelijk reglement F. Indien er bij verkiezingen van voorgedragen 

13. Rondvraag functionarissen slechts één kandidaat is zal deze persoon bij 
acclamatie verkozen worden. Tegenstemmen zonder 14. Sluiting
tegenkandidaat is dus niet mogelijk.

Aansluitend nodigt het AVS u uit voor een bijeenkomst met  
G. De definitieve agenda zal uiterlijk twee weken voor de filmvertoning van oude AVS of beter gezegd APS beelden van 
vergadering worden gepubliceerd op de AVS website of kan omstreeks 1977 onder het genot van een hapje en een drankje.
op verzoek kosteloos worden toegestuurd.

Opmerkingen: 
A. Details aangaande vergaderpunten op bovenstaande 

Namens het AVS bestuur:  conceptagenda zullen uiterlijk 8 weken voor de vergaderdatum 
worden gepubliceerd op de AVS website, of kunnen vanaf die C. Bakker, voorzitter / E. Calis - de Wit, secretaris
dag kosteloos op uw verzoek aan u verstuurd worden.
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De opzegging dient schriftelijk, per post of per mail verstuurd te donateur te worden. Je betaalt voor het donateurschap € 49,20 
worden. Er volgt van het stamboekkantoor altijd een bevestiging (tarief 2015) en je ontvangt dan ook vier maal per jaar het AVS 
van de opzegging. Ontvang je deze bevestiging niet, dan is je magazine en je kunt je kosteloos inschrijven bij onze rijvereniging 
opzegging naar alle waarschijnlijkheid niet bij ons aangekomen. en deelnemen aan de activiteiten van de commissie gebruik. 
Let er dus altijd goed op dat je deze bevestiging ontvangt. Indien Donateurs kunnen echter niet deelnemen aan shows, 
je paard is overleden of verkocht dan wordt de contributie niet premiekeuringen en andere activiteiten die voor de leden 
automatisch stopgezet. wel toegankelijk zijn.

Datum: vrijdagavond 29 mei 2015, aanvang 20.00 uur B. Dit is tevens een uitnodiging aan alle leden van het AVS 
om tot uiterlijk vier weken voor de vergadering, schriftelijk en Plaats: foyer van het KNHS-centrum, De Beek 125 te Ermelo
gemotiveerd agendapunten voor te dragen. Ongemotiveerde 
agendapunten worden niet in behandeling genomen.1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen
C. In geen der vergaderingen wordt gestemd over punten die 3. Goedkeuring notulen ALV 23 mei 2014 (voor meer info 
niet als zodanig op de agenda staan!zie onder punt A van de opmerkingen)

4. Jaarverslag 2014 van de secretaris
D. Tot het stellen van (tegen)kandidaten voor vacatures in 5. Jaarverslag 2014 van de penningmeester
het bestuur, kascontrolecommissie, stamboekcontrolecommissie 6. Begroting 2015 (voor meer info zie onder punt A van 
en commissie van beroep, zijn naast het bestuur, tenminste de opmerkingen)
10 gewone leden der vereniging bevoegd. De kandidaatstelling 7. Behandeling AVS tarievenlijst 2016 (voor meer info zie 
(ondertekend door de hiervoor bedoelde leden) en een door onder punt A van de opmerkingen)
de kandidaat ondertekende schriftelijke verklaring dat hij/zij 8. Verslag kascontrolecommissie
een eventuele benoeming aanvaardt, dienen tenminste drie 9. Verslag stamboekcontrolecommissie weken voor de te houden vergadering ten kantore van de 

10. Verkiezing nieuwe commissieleden: vereniging te worden ingediend, met in achtneming dat eerst 
a.) Kascontrole commissie óók aan het gestelde in punt B voldaan dient te worden.

11. Verkiezing  bestuursleden: 
a.) Reglementair aftredend en niet herkiesbaar E. Voorstellen tot wijzigingen van de statuten en/of 
de heer S. van den Hoogenband. reglementen dan wel voorstellen tot het amenderen van door 
b.) Reglementair aftredend en herkiesbaar op voordracht het bestuur voorgestelde wijzigingen van de statuten en/of 
van het bestuur mevrouw Sandra Boogaard voor de reglementen dienen, door tenminste 10 gewone leden der 
vacature van penningmeester. vereniging ondertekend, tenminste drie weken voor de te 

12. Reglementswijzigingen (voor meer info zie onder punt A houden vergadering ten kantore, van de vereniging te worden 
van de opmerkingen):  ingediend, met in achtneming dat eerst óók aan het gestelde 
a.) Keuringsreglement in punt B voldaan dient te worden.
b.) Stamboekreglement
c.) Huishoudelijk reglement F. Indien er bij verkiezingen van voorgedragen 

13. Rondvraag functionarissen slechts één kandidaat is zal deze persoon bij 
acclamatie verkozen worden. Tegenstemmen zonder 14. Sluiting
tegenkandidaat is dus niet mogelijk.

Aansluitend nodigt het AVS u uit voor een bijeenkomst met  
G. De definitieve agenda zal uiterlijk twee weken voor de filmvertoning van oude AVS of beter gezegd APS beelden van 
vergadering worden gepubliceerd op de AVS website of kan omstreeks 1977 onder het genot van een hapje en een drankje.
op verzoek kosteloos worden toegestuurd.

Opmerkingen: 
A. Details aangaande vergaderpunten op bovenstaande 

Namens het AVS bestuur:  conceptagenda zullen uiterlijk 8 weken voor de vergaderdatum 
worden gepubliceerd op de AVS website, of kunnen vanaf die C. Bakker, voorzitter / E. Calis - de Wit, secretaris
dag kosteloos op uw verzoek aan u verstuurd worden.
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A.F. Acapulco 4 6 0 0 0 0 0 10

Naam hengst AVS

Aantal dekkingen 2014

AV NRPS EASP KWPN Welsh Ov.
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TOTAAL 49 20 5 0 0 0 8 82

Tot.
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DEKKINGEN 2014

A.F. Barahbay A.11379

A.F. Cupido A.10877

A.F. Montoyo A.13226

Adabayor Kossack A.13523

AJ Kamanjan A.14478

Aja Shakakhan A.12503

Aurilla Gold A.8571

BB Escondhio A.13375

EA Jameel A.14053

Eureko HT A.6372

F.S. Pacific A.14479

FA Aserr A.11518

GE Shah Quille A.12526

Kais A.7666

Kar Hacedor A.10931

Kubay Khan A.10470

Kunar T A.12510

Lobeke A.9095

MM Sultan A.11380

Murhib A.14198

Passada’s Ghassan A.13976

Prismen A.13388

Robbie A.11620

Sagrand A.10289

Scorpio A.10260

Wuhmir Monpelou A.10638

AVS HENGSTEN 
met deklicentie in 2013

Aantal veulens 2014
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0
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31

55

24

merrie

36

75

39

Aantal veulens 2014

A.F. Umoyo 

AAS Japik

AAS Theeb

Al Adeed Al Shaqab 

Ansata Haisam

Ansata Nile Echo

Antar Elamal WN 

B.S. Mashallah

Barakee B.F.

Bashir al Shaqab

BB Jawhar el Than 

Dahess

Emiratus B

Fargas DD

Gerik de Rendpeine

GR Lahab

Hadaw

Jazmeen

Kanz Albidayer

Kays Al Baidaa

Khaliq Galvan 

Magic Magnifique 

Marwan al Shaqab

MF Aryan el Thessa

Monther al Nasser 

Muranas Jassehr

Mythos

Najjar

No Risk al Maury

Perugino

Pogrom

Psytadel

Rayyan al Naif

Vitorio TO

ViVegas

ZT Marwteyn

BUITENLANDSE HENGSTEN
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1

1

1

2

3

1

1

2

3

1

1

1

1

2

1

1

2
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OVERZICHT 
VEULENS 2014

 
ARABISCHE 

VOLBLOED 

A.F. Acapulco A.14084 (niet goedgek.)

Auran Gold QA A.13901  (niet goedgek.)

Aviv-Tariq A.14244 of Aviv-
Diamond-Yusra A.14245 (niet goedgek.)

Laliesk Star A.9291 (niet goedgek.)

PA Mahis Ibn Verdict A.13409 (niet goedgek.)

Papillon A.13059 (geen deklicentie)

S.A. Tawfiq A.13563 (niet goedgek.)

Shaoud H A.14165 (niet goedgek.)

Aantal veulens 2014

0

1

1

1

0

1

0

hengst

1

0

0 1

0

0

1

0

1

4

8

4

merrieAVS HENGSTEN 
zonder deklicentie in 2013

In totaal zijn er in 2014 138 veulens opgegeven voor registratie 
waarvan 3 veulens zijn opgegeven die zijn overleden maar die 
wel een A nummer hebben gekregen en in onze database als 
deceased vermeld staan. 
Tijdens het ter perse gaan van het magazine waren er 
22 veulens van de 135 nog niet getest op SCID/CA/LFS.

Test 2011 2012 2013
SCID 0,66% 0,00% 0,00%
CA 10,07% 7,34% 7,84%
LFS 3,60% 2,06% 1,23%

Toelichting overzicht Arabische Volbloedveulens 2014 
Vorig jaar zijn er 55 veulens geboren van bij het AVS 
goedgekeurde dekhengsten, met een deklicentie in 2013. 
Een meerderheid van 31 hengstveulens ten opzichte van 
24 merrieveulens. Daarnaast zijn er 8 veulens, 4 hengst- en 
4 merrieveulens, geboren uit hengsten die ten tijde van de 
dekking (nog) niet goedgekeurd waren of geen deklicentie 
hadden. Van buitenlandse hengsten was de verdeling hengst- 
en merrieveulens resp. 36 om 39. In 2014 zijn er in Nederland 
4 veulens die via ET zijn geboren geregistreerd.

Toelichting overzicht dekkingen 2014
Op de lijst van dekkingen staan een aantal AVS merries die 
inmiddels verkocht zijn naar het buitenland. Gezien het feit dat 
de registratie van deze merries en veulens elders zal plaatsvinden 
hebben wij deze merries opgenomen in de kolom AV die staat 
voor alle gedekte buitenlandse Arabische Volbloedmerries. Niet 
alle dekboeken waren ontvangen op het stamboekkantoor toen 
dit magazine werd gedrukt, dus het aantal gedekte merries kan 
hoger zijn dan hier weergegeven.

2014

Aantal tests Aantal dragers Percentage

113 0 0,00%

113 14 12,39%

102 2 1,96%

SCID

CA

LFS

A.F. Acapulco

Adabayor KossackSpiderman Kossack

Bashir al ShaqabBashir al Shaqab

Magic Magnifique 
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Tijdens het ter perse gaan van het magazine waren er 
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Vorig jaar zijn er 55 veulens geboren van bij het AVS 
goedgekeurde dekhengsten, met een deklicentie in 2013. 
Een meerderheid van 31 hengstveulens ten opzichte van 
24 merrieveulens. Daarnaast zijn er 8 veulens, 4 hengst- en 
4 merrieveulens, geboren uit hengsten die ten tijde van de 
dekking (nog) niet goedgekeurd waren of geen deklicentie 
hadden. Van buitenlandse hengsten was de verdeling hengst- 
en merrieveulens resp. 36 om 39. In 2014 zijn er in Nederland 
4 veulens die via ET zijn geboren geregistreerd.

Toelichting overzicht dekkingen 2014
Op de lijst van dekkingen staan een aantal AVS merries die 
inmiddels verkocht zijn naar het buitenland. Gezien het feit dat 
de registratie van deze merries en veulens elders zal plaatsvinden 
hebben wij deze merries opgenomen in de kolom AV die staat 
voor alle gedekte buitenlandse Arabische Volbloedmerries. Niet 
alle dekboeken waren ontvangen op het stamboekkantoor toen 
dit magazine werd gedrukt, dus het aantal gedekte merries kan 
hoger zijn dan hier weergegeven.
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GOEDGEKEURD NIET GOEDGEKEURDOF 

Het dekseizoen staat weer voor de deur en de fokkers onder ons hebben reeds hun zinnen 
gezet op enkele mooie hengsten voor hun merries. Uiteraard speelt bij de keuze van 
een hengst een waslijst aan wensen en eisen. Het enige wat het stamboek kan doen is 
haar leden informeren over de feiten die met zo'n keuze gepaard gaan. Ken de regels 
goed, want voor je het weet sta je voor verrassingen of extra onvoorziene kosten. 
Hieronder een korte samenvatting:

D
Door: Gideon Reisel gevolg afgerond. De meeste hengstenhouders gaan echter eerst 

naar de premiekeuring omdat dát onderdeel het goedkoopst is in 
het keuringstraject. Een aldaar mondeling medegedeelde premie De eerste "scheiding" kunnen we reeds maken tussen Nederlandse 
is dan "voorwaardelijk", in afwachting van het veterinaire en buitenlandse hengsten. Statistisch gezien maakt de helft van 
onderzoek. Een geprimeerde hengst is dus niet persé meteen een onze leden gebruik van een buitenlandse hengst. Uiteraard zitten 
"goedgekeurde" dekhengst en zal, zolang het gehele traject nog daar prachtige exemplaren tussen maar weet wel dat Nederland, 
niet succesvol is afgerond, niet verschijnen in de lijst met België en Duitsland de enige landen in de wereld zijn die 
"onvoorwaardelijke" premiehengsten die te vinden is op de Arabische hengsten ter keuring vragen. 
AVS website onder Fokkerij > Premies en Predicaten > 
Exterieurpremieoverzicht > Hengsten. Alleen die hengsten zijn Buiten de drie eerdergenoemde landen zijn alle hengsten dus 
dus formeel goedgekeurd voor de dekdienst."automatisch goedgekeurd" voor de dekdienst zonder enige vorm 

van selectie. U bent dus zelf verantwoordelijk voor het inwinnen 
Een eventueel dragerschap van genetische mutaties staat echter van informatie over eventuele veterinaire gebreken. Veulens van 
niet in die lijst vermeld. Dit kan zijn omdat de hengst is buitenlandse hengsten kunnen zonder restricties geregistreerd 
goedgekeurd vóór dat een CA en/of SCID test verplicht werd worden d.m.v. een erkende en getekende dekbon en na betaling 
gesteld of omdat de eigenaar de status niet openbaar wil van de zogenaamde “buitenlandse hengst-toeslag” van  € 41,60 
vermelden. In beide gevallen wordt er geen licentie afgegeven bovenop de standaardregistratiekosten. Ten aanzien van hengsten 
totdat het paard getest is en de eigenaar akkoord gaat met uit België en Duitsland gelden er net zoals in Nederland de 
publicatie van eventueel dragerschap. Op de individuele deklicenties. Indien een Nederlandse, Belgische of Duitse hengst 
dekhengstenpagina's op de AVS website en in de catalogi van geen jaarlijkse licentie heeft of aldaar niet is goedgekeurd voor de 
AVS hengstenpromoties wordt dit expliciet weergegeven, wat openbare dekdienst, dan kunt u in de problemen komen doordat 
dus alleen met toestemming van de eigenaar mogelijk is. Van er geen dekbonnen worden verstrekt of dat er een extra 
andere hengsten op de eerdergenoemde "exterieurpremielijst" administratieve verhoging geldt van een niet-goedgekeurde 
moet u dit zelf verifiëren. Zo is dat afgesproken met onze leden.hengst, die dan wellicht op uw bordje komt als er van te voren 

geen goede afspraken over worden gemaakt. De administratieve 
Zie hieronder de diverse Nederlandse veterinaire verhoging voor de registratie van een veulen van zo'n hengst is in 
goedkeuringseisen (in vergelijking met buitenlandse eisen):2015 € 440,60 per veulen, dus wees goed geïnformeerd!

Buitenlandse hengsten worden niet verplicht getest op 
spermakwaliteit en harde spat in de sprongen. In België en 
Duitsland moeten hengstenhouders in elk geval wel een aantal 
andere veterinaire zaken te overleggen voor goedkeuring. In alle 
andere landen is er geen enkele verplichting tot keuren, testen 
en/of publiceren van gebreken. 

In Nederland kent men slechts de "goedgekeurde" en de "niet-
goedgekeurde" dekhengsten. Afkeuren is niet mogelijk want dat is 
tegen de WAHO regels. "Niet-goedgekeurd" betekent alleen dat 
de hengst niet heeft voldaan aan de veterinaire keuringseisen. Op 
een premiekeuring kan een hengst dus eigenlijk niet falen, in het 
ergste geval kan hij geen premie krijgen, gebaseerd op de kwaliteit Wij hopen u weer een beetje op weg geholpen te hebben in 
van zijn exterieur en bewegingen. het oerwoud van binnenlandse- en buitenlandse regels. Het 
Sinds 2011 worden tevens geen deklicenties afgegeven zolang stamboekkantoor en de bestuursleden staan u graag te woord 
eigenaren niet bereid zijn om conform het keuringsreglement om algemene informatie te verschaffen. Schroom ook niet om 
openbaarheid te geven van een eventueel dragerschap van een informatie over een hengst te vergaren bij de hengstenhouder 
genetische mutatie. om eventuele teleurstellingen te voorkomen. De enige domme 
Een "goedgekeurde" Nederlandse dekhengst heeft dus naast de vraag, is de vraag die niet gesteld wordt!
premiekeuring ook een aantal veterinaire onderzoeken met goed 
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Nederland België Duitsland

TULIP CUP ERMELOVERHUIST NAAR 

Op 2 en 3 mei a.s. is het weer zover. De 13e editie van de Tulip Cup gaat dan van weer 

van kiet! Daar het NHB Deurne deze zomer haar deuren gaat sluiten, zijn aldaar geen 
evenementen meer mogelijk. De organisatie is daarom gaan inventariseren waar zij 
de show konden voortzetten. Sinds de verbouwing op Ermelo is er de prachtige nieuwe 
Amalia-hal bijgekomen, die uitstekend voldoet aan de eisen van een show met de allure 
die wij van de Tulip Cup gewend zijn.

J
Door: Gideon Reisel ... als Sponsor!  

Uiteraard kan een show als de Tulip Cup niet zonder haar 
sponsors. Wij hebben aantrekkelijke pakketten die uw bedrijf Jaarlingkampioenschappen
en/of fokkerij in het zonnetje zetten, al dan niet met advertentie-Bij voldoende deelname, zal er weer een apart jaarlingen-
materiaal op onze website, in onze catalogus en in de ring. Er zijn kampioenschap worden gehouden, voor zowel jaarlingmerries 
nog opties open voor:als jaarlinghengsten. Zeer succesvol in de afgelopen twee jaren 
- VIP Sponsoringen we hopen weer op een grote opkomst aan jonge paarden. 
- NIEUW: Triple-Class-sponsoring (drie rubrieken voor de De ECAHO heeft echter een minimum van vijf gesteld aan 

prijs van één) ingeschreven paarden voor deze rubrieken dus we zien uw 
jaarlingen graag komen! - Kampioenschapssponsoring

... als Bezoeker!  
Voorlopige planning - De toegang en het parkeren is gratis
Om u en potentiële deelnemers een idee te geven van de - Aangelijnde honden zijn welkom
planning, hebben wij de veulens en de junioren vooralsnog - Voldoende vaste zitplaatsen
op de zaterdag gepland staan en op zondag de senioren en de - Bezoek ons marktplein waar het onder het genot van een 
kampioenschappen. drankje of een hapje, het gezellig toeven is tussen de artiesten, 

de standjes met prima uitzicht op de showring
Rijrubrieken
Op zaterdag zullen er rijrubrieken worden verreden. Zowel 

Voor meer info ga naar: www.tulipcup.com of mail:   Engels als Western. Ook hier hopen wij op mooie grote rubrieken 
info@tulipcup.com die representatief zijn voor de veelzijdigheid van het Arabische 

Volbloedpaard. Tevens wordt door de commissie gebruik een 
dressuur clinic georganiseerd op zaterdag, dus sla die twee vliegen 
in één klap! 

Geen fokker/eigenaar bonussen
Helaas is het ons vooralsnog niet gelukt om voor 2015 een 
sponsor te vinden die het fokker/eigenaar bonussysteem wil 
ondersteunen. Er wordt nog naarstig gezocht naar een gulle gever, 
maar het lijkt erop dat we het dit jaar zonder deze mooie geste 
moeten doen.

Verblijf 
Boxen zijn er uiteraard voldoende aanwezig. De paarden zijn 
welkom vanaf vrijdag. Er kan tegen een kleine vergoeding 
gekampeerd of op kamers geslapen worden op het terrein. Verder 
beveelt de organisatie Hotel Groot Heideborgh te Garderen aan 
alwaar ook de breeders-party zal worden gehouden.

Bij dezen bent u allen uitgenodigd...
... als deelnemer!  
- Doe mee aan de showseason-opener van Europa
- Maak meer kans op een kampioenslint door de 

introductie van het jaarlingkampioenschap 
... als VIP!  
- Voor een aantrekkelijk tarief zit u in de ereloge en wordt u 

twee dagen door ons verwend (zie onze website voor details)
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Met haar enorme kennis over het ras, blonk mevrouw van der Vorm uit in haar natuurlijke 
manier van paarden houden. Het Franse landschap, waar zij met haar familie later verbleef, 
was uitermate geschikt voor Arabische Volbloeds die zich van nature thuis voelen in een 
warm en droog klimaat. 

Door/foto's: Peter van Ingen Naast een aantal hengsten 
importeerde de familie 
Van der Vorm ook een groep Het is mevrouw van der Vorm geweest die mij de les van 
merries, waaronder de twee eenvoudige paardenhouderij heeft geleerd en heel, heel veel tips 
Koheilan- merries *Saaida en in oude en simpele gebruiken heeft bijgebracht, zonder directe 
*Lateefa II. *Saaida werd rond inmenging van dierenarts of andere medische handen. Soms 
haar 18e jaar gekocht van de ligt de oplossing van een probleem of situatie vlak voor onze 
Albadeia Stoeterij. Mevrouw neus zonder dat we het zelf zien. 
Van der Vorm vertelde dat Met mevrouw Van der Vorm's duidelijke, vaak controversiële 
ze haar graag wilde kopen mening die ze niet onder stoelen of banken stak, had zij een 
omdat ze zo'n authentieke, totaal eigen zienswijze waar je het mee eens kon zijn of niet. 
originele merrie was. Ze maakte duidelijke keuzes waar ze standvastig achter stond. 
*Lateefa II was, net als de Een ding was duidelijk, ze gaf om haar paarden en hun welzijn 
Saklawi-merries *Sawsan en de prachtige als geen ander en hield haar fokkerij zo gesloten mogelijk. 
*Andeera, een kleindochter van Moniet Zelden of niet werden er paarden verkocht en als er uitgeweken 
el Nefous, de oude koningin van de werd naar bijvoorbeeld een andere hengst, dan werd dit met 
Staatsstoeterij van Egypte. veel voorzorg gedaan. 
Het was *Andeera die de basis van Ik kon er echt alleen maar van dromen om een paard uit haar 
de moederlijn vormde voor de fokkerij fokkerij te hebben. Ze had een uitstekend oog voor een mooie 
van de familie Van der Vorm. Zij gaf in Arabisch Volbloed, maar ook hoe je deze moest preserveren 
haar leven 9 veulens, waarvan 7 merrie-en onderhouden. Daarmee sloot ze wat filosofie betreft, 
veulens en 2 hengsten. Mevrouw van precies aan bij de familie Thierer uit Duitsland. 

der Vorm drukte zich zo intens 
uit over haar geliefde fokmerrie 
en noemde haar de levende ziel. 
En dat was ze. 

*Andeera werd een veel gevraagde 
merrie voor vele fokkers en 
liefhebbers uit België en Frankrijk 
en haar kinderen waren stuk 
voor stuk eerste klas Volbloeds. 
*Andeera stond voor een 

Andeera 

Fayeed v.Ibn Faanah x Andeera
met Mw. v.d. Vorm

Andeera

uitzonderlijk type maar Een kennis van mij uit Duitsland attendeerde mij op een 
bezat daarnaast een reddingsactie van een groep paarden in Zuid Frankrijk, 
fantastische instelling, vlak bij de Spaanse grens. Er waren foto's gepubliceerd op 
was intelligent, had een paardenforums en inmiddels bleek dat lokale autoriteiten 
prachtige bouw evenals een aantal dierenwelzijn organisaties erbij betrokken 
en bezat ontzettend goed waren. Je vraagt je af hoe situaties toch zover kunnen komen. 
beenwerk. Het betrof een flinke stoeterij van Egyptische paarden en de 
Zij is de moeder en foto's logen er niet om. Er lagen dode paarden in boxen, 
grootmoeder van sommigen in doeken of dekens gewikkeld en de levende 
endurance paarden Fayeed paarden liep er uitgemergeld bij. Het was gewoon te erg 
(v.Ibn Faanah ), Sidi ibn voor woorden. 
Suleima (v.Ibn Mowaffac ) Via een van de coördinatoren van de dierenwelzijn organisatie 
en Rashad Lateef aka Joy kreeg ik een lijst van paarden te zien die op deze stoeterij 
Jochie (v.Arabah Abbah). aangetroffen waren. Het zweet brak me aan alle kanten uit, 
Daarnaast bezat zij, net toen ik zag dat er heel wat bekende paarden tussen stonden. 
als de merries *Salha en Ik zag Bint Husnia staan, dochter van Azal S en Husnia die ik 
Moneera uit de Thierer als 7 dagen oud veulentje kende en inmiddels was opgegeven 
fokkerij, een sterk en deze catastrofe niet had overleefd. 
metabolisme. Ik kon het bijna niet geloven, ook Adeena, inmiddels 21 jaar 
Ze werd 24 jaar, maar oud en Adeeb, 23 jaar oud stonden op deze lijst. Ik heb weken 
ook het grootste deel achtereen geprobeerd te achterhalen wat hun status was en 
van haar kinderen is of ik me voor een adoptie kon opgeven. Er waren inmiddels 
uitzonderlijk oud advocaten bij betrokken, overheden die elkaar aan het 
geworden. Een sterke lijn, tegenwerken waren, het werd een onoverzichtelijke puinhoop 

goede gezondheid, dit waren de extra waarden van de Andeera- van persoonlijke belangen. 
lijn, eigenschappen die tegenwoordig niet meer zo sterk En onderhand ging het paardenleed gewoon verder. Na verloop 
meetellen. van tijd kwam het droevige bericht dat ook Adeena deze ramp 

niet overleefd had en was overleden aan de gevolgen van Mijn favoriete merrie allertijden, Adora, was gefokt door 
ondervoeding. Adeeb, de bikkel, was er nog en de organisatie mevrouw Van 
overwoog om de hengst over te dragen aan ons. Ik heb nog der Vorm en 
talloze pogingen ondernomen maar het bleef bij die ene heeft werkelijk de 
e-mail waarin stond dat ik Adeeb kon adopteren. mooiste veulens 
En toen volgde radiostilte. Tot op de dag van vandaag weet ik gebracht. Zoon 
niet wat er van hem en alle andere paarden terecht is gekomen. Adeeb van Mujib 
Misschien ben ik wel een grote aansteller, maar ik heb me toen (familie Thierer) 
flink machteloos gevoeld. Het klopt eenvoudigweg niet als je vertrok naar 
een paard wilt en kunt redden en je er vervolgens niet in slaagt Frankrijk als 
om de adoptie er doorheen te krijgen. dekhengst, waar 

hij verschillende 
eigenaars heeft gekend. 
Dochter Adeena (v.*Maddah) 
heeft haar moeder opgevolgd 
en prachtige nakomelingen van 
*Ibn Barrada gegeven. 
Maar ook dochters Ad Allah 
(v.Azal S), Ibtihag en Andaala, 
en zoon Adawy (allen v.*Ibn 
Barrada), zijn meer dan de moeite 
waard om te vermelden en ik heb hen vele malen gezien als 
jonge en volwassen paarden. Maar het zijn juist Adeena en 
Adeeb die mij bij het volgende verhaal brengen. 

Rashad Lateef aka Joy Jochie

Ibn Barrada en Judi Parks

Adora

v.l.n.r. Mowaffadallah v.Mowaffac x Andeera; Mofeedah 
v.Mowaffac x Bint Andeera; Anji v.Mowaffac x Bint 
Andeera; Bint Andeera
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Andeera 

Fayeed v.Ibn Faanah x Andeera
met Mw. v.d. Vorm

Andeera
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Rashad Lateef aka Joy Jochie

Ibn Barrada en Judi Parks

Adora

v.l.n.r. Mowaffadallah v.Mowaffac x Andeera; Mofeedah 
v.Mowaffac x Bint Andeera; Anji v.Mowaffac x Bint 
Andeera; Bint Andeera
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en zo geschiedde het. In 1984 werd het eerste veulen 
geboren, een merrieveulen die ook de voorletters van 
de naam van de stoeterij van Paul Hassel kreeg: PH Te Era. 
Te Era betekent koningin in de taal van de Maya's, en een 
koningin was ze! 
Vanaf het moment dat ik begin jaren '90 met de familie Parks 
in contact kwam, wees ik hen op de kracht van de *Andeera 
familie wat geresulteerd heeft in twee prachtige dochters van 
PH Te Era met twee authentiek geïmporteerde Egyptische 
hengsten. Langzamerhand kwam ook bij de Parks het besef 
dat dit een hele sterke familielijn was. 
Toen ging zomer 1995 de telefoon. Het was mevrouw Parks. 
Of ik interesse had om PH Te Era te kopen? Dit was een 
grapje, zeker? Uiteraard heb ik dat geweigerd, dit was niet 
voor mij en mijn portemonnee weggelegd. Vijf minuten later 
ging de telefoon opnieuw. Of ik er toch niet over na wilde 
denken maar ik kreeg het voor elkaar om nóg een keer nee 
te zeggen. Vervolgens werd ik na 10 minuten weer opgebeld, 
dit keer met de heer Parks op de speaker erbij. Mij werd een 

Mijn passie en liefde voor aanbod gedaan dat ik echt niet kon weigeren. 
de lijnen van de familie Van En voordat ik het in de gaten had, was ik in de gevarenzone 
der Vorm bleef, sterker nog, beland. Hoe kreeg ik in vredesnaam dat geld bij elkaar? 
het nam met de jaren alleen Een paard kopen en nog wel in Amerika! De dollar stond hoog 
maar toe. Maar was het ooit in verhouding tot de gulden en alleen een telefoontje naar de 
mogelijk om een paard uit US kostte al 1,50 per minuut (even om alles in het juiste 
deze familie te kunnen perspectief te plaatsen). Ik was pas 24 met een paard 
kopen? in pension en een veulen op komst. 
Het was 1995. Mijn merrie Enfin, het lukte mij om al dat geld bij elkaar te krijgen en 
Maseeda was drachtig van heb ik Te Era kunnen kopen. Ongezien, alleen op video en 

Arabah Abbah. Ik kende inmiddels heel wat fokkers en m'n puur op basis van goed vertrouwen. Nu ik dit zo teruglees, 
netwerk begon redelijk vorm te krijgen. Inmiddels stond ik dat besef ik me wat een risico ik nam. Wat was ik onbezonnen. 
in contact met Amerikaanse fokkers Parks. Voor Amerikaanse 
begrippen, hadden zij een fokbestand voornamelijk uit Daar stond m'n nieuwe aanwinst in de US/Florida maar 
Europese en Egyptische lijnen en juist niet de inmiddels madame moest nog wel de grote plas over. Ik kwam in contact 
populair aan het worden Amerikaanse lijnen. Hun met de familie Stam uit Ochten. Zij hadden bij Walter 
paardenbestand bestond uit werkelijk de meest interessante Schimanski, een inmiddels goede vriend van mij, hun eerste 
en authentiek paarden. 
Tussen alle namen, ontdekte ik een merrie met de naam 
PH Te Era, een dochter van een Babson/Ibn Moniet el Nefous-
gefokte hengst en *Andeera. Zij was dus de 3 jaar jongere 
halfzus van Adora. Ik kende veel paarden uit de *Andeera lijn 
maar deze merrie kende ik helemaal niet. 
Mevrouw Van der Vorm wist mij te vertellen dat zij begin 
jaren '80 met haar familie en paarden naar Amerika zijn 
verhuisd. Tijdens hun verblijf in de US werden de paarden 
ondergebracht bij de Amerikaanse fokker Paul Hassel. 
Daar stond de hengst Al Nahr Monteego ter dekking, een 
imposante schimmelhengst, zoon van *Ibn Moniet el Nefous, 
uit de prachtige *Maaroufa–lijn. Monteego had een enorme 
bloody shoulder die van zijn hals naar z'n voorbeen liep. 
Mevrouw Van der Vorm wilde dolgraag *Andeera door 
hem laten dekken, maar voordat de dekking plaats kon 
hebben, werd Monteego naar Israël verkocht. 
Als alternatief stond zoon PH Ibn Tego ter beschikking 

Rashad Ibn Te Era (v.Arabah Abbah x PH Te Era) en auteur

PH Te Era

PH Te Era

Rashad Ibn Te Era

De tranen rolden over m'n wangen van 
geluk. Het was maar een momentje maar 
als bij een film ging ze aan me voorbij. 
Een heel team van grooms en weet-ik-
allemaal-niet-wie waren inmiddels 
gearriveerd om de paarden uit te laden. 
Ik denk dat er zeker 15 man stond.
 Ik stormde met vol enthousiasme op 
Te Era af die aan kwam lopen, om 
vervolgens met dezelfde rotgang weer 
teruggeduwd te worden door een groep 
van een man of 6. 
Te Era moest eerst nog medisch 
onderzocht worden! Wist ik veel. We 
stonden in dezelfde ruimte, ze stond een 
paar meter van me vandaan en in het 
midden van de ruimte was een 
witte streep getrokken waar wij als 

Babson(cross) paarden gekocht. Onder hun eerste groep bezitters nog niet overheen mochten. 
paarden zaten drie jaarling hengstjes die naar Nederland Mijn hemel, die keuring leek wel uren te duren. Eindelijk 
moesten komen. Voor wie ervaring heeft met vliegtransport kregen we groen licht. Alles was in orde en de groom kwam 
van paarden, weet dat er maar plaats is voor drie paarden. Te Era overhandigen. Dat moment, het moment dat het 
De kosten zijn dan mooi te verdelen over de verschillende halstertouw aan me overhandigd werd, is met geen woorden 
eigenaren. Maar ja, wij hadden er opgeteld 4 dus hoe te beschrijven. 
moesten we dit nu weer oplossen? 
Gelukkig kwam de KLM met de redding. Twee van de 

Ik was vervuld met trots en ik was echt de koning te rijk. hengstjes waren nog zo klein dat ze samen in één box konden 
M'n bankrekening had er nog nooit zo slecht voor gestaan, staan. En zo geschiedde het… Mevrouw Stam, nergens bang 
maar Te Era was van mij. Ze is nog 17 jaar lang mijn trouwe voor, vloog naar de US om met de paarden terug te vliegen. 
fokmerrie geweest en heeft mij twee prachtige zonen gegeven, 
waarvan Rashad Ibn Te Era mijn grote vriend en rijpaard is Ondertussen stond Te Era al in quarantaine bij een of andere 
en Rashad Lateef (Joy Jochie) een succesvol endurance paard veehandelaar. Een hele aardige man van Amerikaanse omvang, 
voor Yvonne van de Velde is die onlangs een sportpredikaat die Te Era in plaats van hooi, de hele dag brokken gaf. 
van het AVS heeft mogen ontvangen. Ik bedoel, Te Era had een open voerton in haar box staan 

zodat ze zelf kon kiezen wanneer ze wilde gaan eten. 
Trotser kun je als liefhebber en kleine hobbyist niet zijn!  Ik dacht dat ik een beroerte kreeg (een van de velen in die tijd). 

Na veel overtuiging ging Te Era over op hooi, maar ja, ik 
was er niet bij dus ik ga er maar vanuit dat mijn wensen 
opgevolgd werden. Uiteindelijk, na een aantal logistieke 
probleempjes weggewerkt te hebben samen met de KLM 
en heel wat grijze haren verder, konden de paarden 
vertrekken. Mevrouw Stam was inmiddels gearriveerd en had 
zich als een ware super trooper om onze paarden bekommerd.
 
Op een vrijdagochtend eind mei was het zover. Ik sliep bij 
de familie Stam om 's ochtends samen naar Schiphol te 
vertrekken. Na uiteraard de hele nacht geen oog dicht te 
hebben gedaan, kwam onze agent op Schiphol met het 
verlossende woord. Het vliegtuig was geland en de paarden 
kwamen er aan. We waren inmiddels bij het dierenhotel 
van Schiphol en dat op zich was al een hele belevenis. 
Opeens zagen we een pallet voorbij komen met daarin onze 
paarden en zag ik Te Era naar buiten kijken vanuit haar box. 
De eerste keer dat ik haar live zag. 

Rashad Ibn Te Era
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VOORBRENGCURSUS 

9 EN 10 MEI
ZENITH ARABIANS 

AMATEURKEURING 
7 JUNI 2015 

Door: Marijke Slok Soede en verrijden in de buitenpiste 
dressuur combinaties hun Foto's: Jan Kan
proeven voor het Nederlandse 
Kampioenschap in de klasse Save the date, want deze 
B t/m Z2. oergezellige dag mag je niet 
Het dagprogramma zal zo missen! De amateurkeuring 
ingedeeld worden dat je zowel vindt net als vorig jaar 
aan de dressuurwedstrijd als aan plaats bij de centraal 
de keuring aan de hand (voor gelegen en uitgebreide 
alle leeftijdsklassen), de Liberty accommodatie Zilfia's 
(> 3 jaar) en/of de zadelrubrieken Hoeve in Houten. Het is 
western en klassiek (> 4 jaar) dé gelegenheid  om AVS 
kan deelnemen. ingeschreven Arabier(en) 

zelf te showen voor jury 
en publiek. Er zijn strikte voorwaarden voor 
Dhr E. Tergau zal de deelname zodat professionele 
paarden volgens het voorbrengers en bewezen 
comparative (Engelse) showpaarden aan de amateur-
systeem beoordelen, keuring niet kunnen meedoen. 
plaatsen en zijn keuze voor Lees deze condities goed door op 
alle omstanders toelichten http://www.avsweb.org waar je 
door de microfoon. ook het inschrijfformulier vindt. 
De beste twee van elke 

rubriek zien we aan het eind van dag terug in de kampioen- Voor vragen kun je contact 
schappen en de Best of Amateurshow verkiezing. Zoals altijd opnemen met het stamboek-
zijn er extra prijzen voor de beste junior en senior voorbrengers kantoor of een van de 
die door een gerenommeerde professionele voorbrenger zullen bestuursleden. 
worden verkozen. Voor deelname aan het NK 
Het wordt een dag met een vol programma, want naast de dressuur kan je je opgeven bij: 
keuring, vindt elders op het terrein een premiekeuring plaats gettyketels@gmail.com

 Jong geleerd, oud gedaan Lobeke aan 
de hand van de 9 jarige Jennifer Fokkens
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NIEUW: 
INTRODUCTIE 
VAN DE NATIONALE 
D-SHOW

Op Hemelvaartsdag 14 mei a.s. organiseert 
het AVS tijdens de open dag van de Kossack 
Stud in de Beemster de Nationale D-show. 
De meesten zullen wellicht onbekend 
zijn met een "D-show", dus bij dezen 
een korte beschrijving:

Padron

Nezabudka, 23 jaar

Plakat (links) en Warandes Plakat (rechts)

E
Door: Gideon Reisel Een liberty klasse zal eveneens niet worden georganiseerd. 

Deze blijft voorbehouden aan de andere shows gedurende Foto's: Piet van der Poorten
het showjaar. Gekozen is voor een jurering volgens het 
"comparative  (Engelse) systeem" zoals op de amateurkeuring, Een Nationale D-show is in de ECAHO show-piramide net 
waarbij de paarden onderling worden vergeleken en gerangschikt boven de amateurshow en net onder de nationale C-show 
per rubriek op rastype en conformatie. Ook is het de bedoeling geplaatst. Iedere nationale organisatie mag zelf invulling geven 
dat het jurylid mondeling uitleg geeft over de motivatie van aan de inschrijfvoorwaarden en aanvullende regels van het 
de gemaakte volgorde.evenement. Zo geldt op deze Nationale D-show, dat paarden 

die ooit een Gold Medal wonnen als Senior, uitgesloten zijn 
Het AVS is de familie Den Hartog erkentelijk dat wij op hun van deelname.
terrein deze eerste Nationale D- show mogen organiseren. Dit initiatief is geboren uit de wens van vele leden om weer eens 
Het plan is om vóór de middag alle rubrieken te keuren en een show te organiseren in de "oude stijl" zoals het jaren geleden 
na de lunch en de hengstenpresentatie van de Kossack Stud werd geïntroduceerd. Betaalbaar, niet te veel franje en ook niet 
de kampioenschappen te houden.te veel gejaag en geluid. Gewoon leden, fokkers en liefhebbers 

gezellig onder elkaar. 
Door een ouderwets gezellige en kleinschalige show te organiseren 
is het ook mogelijk om de kosten te drukken. Kosten voor Op onze amateurkeuring 
deelname zijn slechts € 19,95. Wij hopen dan ook op een gelden speciale regels voor 
enthousiaste en sportieve deelname. Inschrijving via de AVS de voorbrengers, echter op een 
website /ledengedeelte. Uiterlijke inschrijfdatum is 23 april 2015. D-show zijn er geen restricties 
Er zijn op de Kossack Stud een beperkt aantal boxen beschikbaar voor de handlers. Uiteraard 
à € 20,- per dag. Voor reservering/betaling s.v.p. rechtstreeks hoopt de organisatie dat er 
contact opnemen met Rob den Hartog van de Kossack Stud zoveel mogelijk eigenaren 
op tel: 0299-681231 of 06-53247364 of per e-mail: hun eigen paarden komen 
info@kossack.comvoorbrengen in een relaxte en 

ongedwongen sfeer. Om dát 
Tot ziens op Hemelvaartsdag bij de Kossack Stud!zoveel mogelijk tot zijn recht 

te laten komen, zullen aanjagers in de voor- en hoofdring niet zijn 
toegestaan. Uiteraard mag het paard best aangemoedigd worden 
bij zijn entree en verblijf in de hoofdring, een beetje sfeer mag er 
best wel zijn, maar we willen waken voor het specifieke 
"opzwepen". Helaas leidt het achter een paard aanjagen op een 
veel te kleine volte in de voorring regelmatig tot overbelasting en 
kreupelheden. Andere paarden (plus eigenaren) in de buurt van 
zo'n opjaagsessie worden daar vaak niet vrolijk van. De muziek zal 
in lijn met deze gedachte met opzet beperkt en rustig blijven.  

Zadelrubrieken worden niet gehouden, daar er die dag al 
voldoende mogelijkheden zijn om deel te nemen aan de jaarlijkse 
“Kossack” dressuurwedstrijd van AVS commissie gebruik. 

W
Foto: Ruud Overes

Wederom organiseren Jan en Eveline Calis, Zenith Arabians te Zunderdorp, 
voor de “doe-het-zelf-liefhebbers” een voorbrengcursus ter voorbereiding op 
de jaarlijkse AVS amateurkeuring van 7 juni bij de Zilfia's hoeve in Houten. 
De voorbrengcursus zal gegeven worden door Jan Calis op:
- zaterdag 9 mei alleen in de middag 
- zondag 10 mei 's morgens en 's middags
Je kunt je opgeven via de e-mail : info@zenitharabians.nl 
De kosten voor de voorbrengcursus zijn € 15,00 p.p. incl. drinken en een broodje. 
Geniet mee van ons pauze nummer een spectaculaire Zenith Arabians hengstenshow. 
Een ieder is de hele dag welkom!
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VOORBRENGCURSUS 

9 EN 10 MEI
ZENITH ARABIANS 

AMATEURKEURING 
7 JUNI 2015 

Door: Marijke Slok Soede en verrijden in de buitenpiste 
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en publiek. Er zijn strikte voorwaarden voor 
Dhr E. Tergau zal de deelname zodat professionele 
paarden volgens het voorbrengers en bewezen 
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 Jong geleerd, oud gedaan Lobeke aan 
de hand van de 9 jarige Jennifer Fokkens
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NIEUW: 
INTRODUCTIE 
VAN DE NATIONALE 
D-SHOW
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een korte beschrijving:

Padron

Nezabudka, 23 jaar

Plakat (links) en Warandes Plakat (rechts)

E
Door: Gideon Reisel Een liberty klasse zal eveneens niet worden georganiseerd. 
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Kampioen 2014 Cindy Bijl met Angel Elegantka

O
Door: Getty Ketels mee wilt rijden in een rijrubriek op de show, geef dit dan even door, 

dan zorgen wij dat de clinic gepland wordt na je deelname in de Foto: privé collectie
rijrubriek.

Op zaterdag 2 mei 2015 en zaterdag 20 juni 2015 organiseert 
Cindy Schelvis en haar visie:de commissie gebruik een tweetal dressuurclinics gegeven door 

Cindy Schelvis. Mijn eerste paard was de prachtige Arabische Volbloed schimmel 
Sanod (Pernod x Savanna) die ik toentertijd heb gekocht van Jan 
en Eveline Calis. Dit paard bracht mij ontelbare prijzen en De eerste (2 mei) zal op het hippisch centrum in Ermelo gehouden 
kampioenschappen, maar hij bracht mij vooral heel veel plezier. worden, tijdens de Tulip Cup. De tweede (20 juni) zal gehouden 
Hij leerde mij het belang van geduld en goede rijkunst, worden in Sint Oedenrode, tijdens de regionale C show van het 
eigenschappen die onmisbaar zijn in de correcte africhting van Arabian Horse Weekend.
een dressuurpaard.
 Inmiddels 20 jaar later, heb ik ruime ervaring met het africhting 

De clinics duren 45 minuten en er rijden maximaal 2 personen van paarden van zadelmak t/m ZZ licht niveau. Door middel 
tegelijk. Beide clinics worden buiten op zand verreden. De kosten van een vriendelijke en rustige benadering ben ik op zoek naar 
voor de clinic zijn 25 euro per persoon, per clinic. harmonie tussen ruiter en paard. Tijdens een les besteed ik veel 

aandacht aan de houding en zit van de ruiter met als doel het 
verbeteren van het natuurlijke vermogen van het paard. Waar ik Inschrijven kan door een mail te sturen naar: 
heel veel waarde aan hecht is een eerlijke basisafrichting waarbij commissiegebruik@gmail.com met in de mail je gegevens, naam 
het gymnastiseren van het paard centraal staat.van je paard, rijniveau en de datum dat je mee wilt rijden. Als je ook 

E

H
Zondag 24 mei KNHS dressuurwedstrijd paarden/pony's, Door: Getty Ketels
oefendressuur, bestgaand rijpaard (AVS en NRPS worden gesplitst), 
oosters gekostumeerd, voorbrengcursus o.l.v. Emmie Graafland.Het eerste Lustrumfeest 

van IJzerlo 2014 zit er op. 
Maandag 25 mei crossles beginners/gevorderden o.l.v. Eddie Sticker.Op naar de volgende 10 jaar. 

De 11de editie van het 
sportweekend IJzerlo zal Een geheel verzorgd weekend IJzerlo kost € 230,- per volwassene 
plaatsvinden met Pinksteren met paard. Voor een jeugdruiters zijn de kosten € 220,- 
van 22 t/m 25 mei. Net als Natuurlijk is het 
voorgaande jaren belooft dit ook mogelijk om 
weer een super gezellig je voor losse 
weekend te worden. onderdelen in te 

IJzerlo staat namelijk naast de vele sportactiviteiten ook bekend schrijven of om 
om de enorme gezelligheid. Erg leuk is altijd om te zien dat zonder je paard te 
deelnemers die eenmaal geweest zijn, het volgende jaar weer komen. Kijk voor 
aanwezig zijn én allemaal mensen enthousiast maken om ook alle tarieven op 
te komen. www.avsweb.org 

Het programma zie er als volgt uit: Inschrijven kan 
Vrijdag 22 mei vanaf 15:00 uur dressuurles Jacqueline Krist met door het 
aansluitend Quizavond. inschrijfformulier 

te downloaden en 
volledig ingevuld Zaterdag 23 mei KNHS dressuurwedstrijd paarden/pony's, 
te mailen naar oefendressuur, springen o.l.v. Eddie Sticker, Barbecue met 
commissiegebruikaansluitend feestavond incl. DJ.
@gmail.com  

Door: Getty Ketels competitie en feliciteert de kampioenen: Mariëlle Nieuwenhuis 
met Biblion (pony's) en Cindy Bijl met Angel Elegantka (paarden),  
gevolgd door Bianca Vriend met Agnia, Sandra Boogaard met Een afsluiter van het oude jaar, met een goed begin voor het 
Farrasha, Vera Dopper met Cuba en Tamara Jongmans met nieuwe jaar, zo zou je de avond van 17 januari bij manege de 
A.R. Noah el Nadir.Nieuwe Heuvel in Lunteren, het beste kunnen omschrijven. 

Het afgelopen seizoen kende een grote verandering. Na al enkele 
Dat er over jureren nog een hoop te leren viel, bleek ook op deze jaren tien wedstrijden te hebben georganiseerd, besloot de 
avond. Onder leiding van Cara van der Heijden en Getty Ketels, commissie gebruik om het over een andere boeg te gooien. 
allebei KNHS juryleden, werd er gesproken over het jureren tijdens Het aantal deelnemers liep al enkele jaren terug, waardoor 
de dressuursport. Nadat eerst de basisbeginselen van de dressuur wedstrijden afgelast moesten worden. 
besproken waren, wat al prachtige discussies opleverde, werden Door minder wedstrijden te organiseren, hoopte de commissie 
een tweetal proeven op beeldscherm getoond die de cursisten zelf beter bezochte evenementen te krijgen. Ook werd de dressuur-
konden punten. Vervolgens werden de proeven besproken. competitie weer teruggebracht naar het format van enkele jaren 
Dat er zo nu en dan ruimte voor discussie is, bleek ook nu weer, geleden. Helaas moest er alsnog een wedstrijd geannuleerd worden 
dressuur rijden is een echte jurysport. Het was erg leuk om het vanwege te weinig inschrijvingen. Om die reden zal in 2015 de 
enthousiasme te zien bij de deelnemers. dressuurcompetitie volledig komen te vervallen. Gelukkig zagen 

we vorig jaar een lichte stijging van deelnemers per wedstrijd ten 
Als afsluiter van de avond stond er in de kantine een borrel klaar opzichte van andere jaren. 
om gezellig het nieuwe jaar in te luiden. Als commissie gebruik 
denken wij, dat deze avond zeker voor herhaling vatbaar is!De commissie gebruik bedankt alle deelnemers aan de dressuur-
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Op zondag kunnen partbreds ook worden voorgebracht tijdens 
de Internationale Amateur Show en uiteraard ook onder het zadel. 
Dit doen we in aparte ringen, waar het rustiger is en met een aparte 
deskundige jury. Het strodorp en de catering op het buiten terrein 
zullen ook dit jaar op dit mooie en goed verzorgde evenement weer 
aanwezig zijn. 
Heeft u interesse om het evenement te ondersteunen of wilt u een 
VIP arrangement? Bezoek dan www.arabianhorseweekend.nl waar 
u de downloads vindt. 

Inschrijven voor de Nationale C-show gaat via de website van 
het AVS. Inschrijven voor de Internationale C-show via boven-
genoemde website van het AHW. Stallen (incl. stro) bieden wij 
aan met een prijsreductie voor AVS-leden en zijn te betrekken 
vanaf vrijdag de 19e. Indien u een andere bodem bedekking 

Door: Pieter Stoop prefereert, gelieve u dat tijdig aan te geven. Overnachten kan in 
Hotel van der Valk in Uden / Veghel (met korting op uw Foto's: Jan Kan
arrangement), Bed & Breakfast in Sint-Oedenrode of bij de 
Camping de Kienhoef (100 meter van de stallen). Kamperen op Het Arabian Horse Weekend 2015 heeft weer heel wat voor u in het terrein kan uiteraard ook, dit graag aangeven bij de organisatie. petto. Dit jaar organiseren we samen met het AVS voor de 12e maal Voor vragen of suggesties: mail of bel ons. het AHW en wel op 20 en 21 juni bij Manege De Pijnhorst in 

Sint-Oedenrode. Dit is voor u de kans om uw Arabisch Volbloed Graag zien wij u tijdens het AHW!aan de hand te (laten) tonen voor een Internationale jury in de Familie Stoopruime showring buiten op gras, waar vooral de jeugdige paarden 
hun zelfvertrouwen kunnen laten groeien. Met op zaterdag 20 juni 
de Nationale C-show en op zondag 21 juni de Internationale 
C-show. Op beide dagen staat er een ander jurykorps die zullen 
beslissen wie er met de prijzen en titels naar huis gaan. Dit jaar 
zal wederom een Internationale Amateur Show tijdens de 
Internationale C-show worden georganiseerd. 
Op beide dagen bieden wij de mogelijkheid uw Arabisch Volbloed 
onder het zadel te tonen, op zaterdag in samenwerking met de 
commissie gebruik, die tevens een dressuur clinic organiseert. 

ARABIAN WEEKEND HORSE 
20 EN 21 JUNI

 

 
PADRON, 
HET PAARD 
VAN 11 MILJOEN

Op de foto bij de aankondiging van 

de 1e D-show ziet u foto's uit de oude 

doos met onder andere Padron als 

veulentje, niet zomaar een blesvosje 

uit Holland.

Padron en David BoggsP

Stratmore zei: “Met zijn grote 
oog, altijd trots gebogen nek en 
koninklijke draf, wist ik dat ik 
hem moest hebben”.

Het was trainer en later mede-Door: Marijke Slok Soede
eigenaar David Boggs die Padron Foto's: Piet van der Poorten en website D.Boggs
veranderde in een legende. In 
Boggs' handen zette Padron heel 

Padron (v.Patron x Odessa) is gefokt door Dr J.J.M. Blaauwhof Noord-Amerika op z'n kop. 
uit Kerkdriel en geboren op 13 mei 1977. Zijn vader was de op Hij won vele kampioenschappen 
Tersk gefokte Aswan zoon Patron (3x Nederlands kampioen) uit  zoals Canada in 1981, VS in 
Podruga, een bloedsnelle Priboj dochter met diverse track records 1982, Scottsdale in 1982 en 
op haar naam. Patron stierf veel te jong bij pogingen hem vrij van tweemaal reserve Scottsdale in 1979 en 1981. 
pirosplasmose te krijgen voor zijn export naar Amerika. Padron werd object van het duurste syndicaat in de geschiedenis 
Padron's moeder Odessa won in 1977 met Padron aan de voet van de Arabische paardenfokkerij voor een bedrag van 11 miljoen 
de regio kampioenschappen. De in België geboren merrie van dollar! Zijn voornaamste eigenaren waren David Boggs en 
de hengst Bright Wings uit Serinda (beide Engels kampioen) John O'Brien, die later ook Padron's moeder Odessa naar 
was een pure Crabbet merrie uit de Rodania lijn. de VS haalde. 

Alvorens Padron werd gespot door de Amerikanen Robert en Padron liet bijna 900 raszuivere 
Donna Stratmore, werd hij o.a. Nederlands veulenkampioen. veulens na, waaronder 
Als jaarling vertrok hij al naar de Verenigde Staten. 50 winnaars van de Nationale 

shows, 12 internationale 
kampioenen en meer dan 
180 regio kampioenen. In 2001 
werd Padron teruggetrokken. 
Hij stierf op 29 juni 2007 door 
hartfalen op de Jabar Ltd Stud in 
Georgia, enkele weken na zijn uitbundig gevierde dertigste 
verjaardag.  
Boggs: “His children, grandchildren and even great-grandchildren 
still carry his image and are following in his hoofprints. Padron 
will never be equaled.”

De roemrijke dynastie die Padron naliet is onbeschrijflijk. 
Is het niet geweldig om te weten dat zijn carrière gewoon begon 
naast zijn moeder op een simpel buitenshowtje op het 
Nederlandse gras……

Magnum Psyche en Padron

Odessa met Padron aan de voet 
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Op zondag kunnen partbreds ook worden voorgebracht tijdens 
de Internationale Amateur Show en uiteraard ook onder het zadel. 
Dit doen we in aparte ringen, waar het rustiger is en met een aparte 
deskundige jury. Het strodorp en de catering op het buiten terrein 
zullen ook dit jaar op dit mooie en goed verzorgde evenement weer 
aanwezig zijn. 
Heeft u interesse om het evenement te ondersteunen of wilt u een 
VIP arrangement? Bezoek dan www.arabianhorseweekend.nl waar 
u de downloads vindt. 

Inschrijven voor de Nationale C-show gaat via de website van 
het AVS. Inschrijven voor de Internationale C-show via boven-
genoemde website van het AHW. Stallen (incl. stro) bieden wij 
aan met een prijsreductie voor AVS-leden en zijn te betrekken 
vanaf vrijdag de 19e. Indien u een andere bodem bedekking 

Door: Pieter Stoop prefereert, gelieve u dat tijdig aan te geven. Overnachten kan in 
Hotel van der Valk in Uden / Veghel (met korting op uw Foto's: Jan Kan
arrangement), Bed & Breakfast in Sint-Oedenrode of bij de 
Camping de Kienhoef (100 meter van de stallen). Kamperen op Het Arabian Horse Weekend 2015 heeft weer heel wat voor u in het terrein kan uiteraard ook, dit graag aangeven bij de organisatie. petto. Dit jaar organiseren we samen met het AVS voor de 12e maal Voor vragen of suggesties: mail of bel ons. het AHW en wel op 20 en 21 juni bij Manege De Pijnhorst in 

Sint-Oedenrode. Dit is voor u de kans om uw Arabisch Volbloed Graag zien wij u tijdens het AHW!aan de hand te (laten) tonen voor een Internationale jury in de Familie Stoopruime showring buiten op gras, waar vooral de jeugdige paarden 
hun zelfvertrouwen kunnen laten groeien. Met op zaterdag 20 juni 
de Nationale C-show en op zondag 21 juni de Internationale 
C-show. Op beide dagen staat er een ander jurykorps die zullen 
beslissen wie er met de prijzen en titels naar huis gaan. Dit jaar 
zal wederom een Internationale Amateur Show tijdens de 
Internationale C-show worden georganiseerd. 
Op beide dagen bieden wij de mogelijkheid uw Arabisch Volbloed 
onder het zadel te tonen, op zaterdag in samenwerking met de 
commissie gebruik, die tevens een dressuur clinic organiseert. 

ARABIAN WEEKEND HORSE 
20 EN 21 JUNI
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DAWRA 2014KAMPIOENEN 

Door/foto's : Paula Collewijn

Even staan we stil, voor ons de ochtendnevel, achter ons de bossen en in de verte de stal. Aan de horizon het eerste morgenrood. Er gaat 
een rilling door ons heen en ik voel zijn explosieve kracht. Op zo'n moment weet ik mij verbonden met de natuur en mijn paard, mijn 
edele vriend. Voor mij het symbool van vrijheid en gratie. Paarden zijn mijn grote inspiratie door hun schoonheid, kracht, dynamiek en 
gevoel. Ik schilder met passie de beweging en emotie van deze edele dieren. Deze fascinatie vindt zijn oorsprong in de bijzondere manier 
van “het zijn” en ik leg dit mysterie vast op een krachtige herkenbare manier met sierlijke bewegingen en vol van “spirit”. Gotiek, Kracht 
en Romantiek zijn mijn kernwoorden. 
Mijn vrije expressie werk komt tot stand door een structuur op het doek waardoor het dier 
“leeft”. Het dier centraal en de “spirit” van het dier maakt het doek compleet, een mengeling 
van zijn ziel en mijn emoties. De titel waarmee ik mijn collectie paardenkunst omschrijf is: 
The Art of Horses - Souls of Art, met andere woorden het paard is kunst voor mij, met een grote 
bezieling. Daarnaast geef ik mijn werk een titel en gedicht, welke ontstaat door het type paard 
en mijn energie gedurende het ontwerp van het schilderij. 
Ik teken een realistisch beeld, met spieren zo geschilderd dat je ze aan zou kunnen raken. Ogen 
zijn voor mij de spiegels van de ziel en daarom leg ik daarin een intense expressie. Het mooiste 
van ieder paard naar voren te brengen, de ziel en het lichaam samen, middels een sterke 
expressie met inspiratie van oude grootmeesters zoals Michelangelo, Rembrandt en Géricault. 

Kom op edele vriend, tijd om verder te draven. 

Tijdens de amateurkeuring zal de Best of Show 2015 een waarde cheque overhandigd krijgen van Equine Artist Paula Collewijn. 
Zij is geboren in 1978, het jaar van Het Paard. Haar specialisatie is het schilderen, tekenen en beeldhouwen van dieren: paarden, 

honden, katten en wildlife. In opdracht en vrije expressie. Wil jij jouw Arabier laten vereeuwigen door deze kunstenares? 
Neem een kijkje op www.paula-collewijn.nl 

T
Door: Yvonne Wink
Foto’s: Yvonne Wink, DeLaVrieMedia, Fien Fotografie

Tijdens een gezellige kerstborrel bij de White Socks Stables in Zeist 
werden de DAWRA Kampioenen van 2014 bekend gemaakt. Het 
gaat hierbij om combinaties die gedurende het hele jaar de meeste 
punten hebben verdiend in een bepaald onderdeel. De gelukkigen 
ontvingen uit handen van wedstrijdsecretaris Marije Metselaar de 
welbekende en begeerde plaquettes.
Robina Romani ontving maar liefst drie plaquettes. Zij werd met 
M.A. Nadesh (Sivmen B x Lunara) DAWRA Rookie of the Year 
(Beginners Walk & Jog)  in de onderdelen Western Pleasure, Trail 
en Western Horsemanship.
Angela van Duyvenbode werd met Penthor (Abakan x Pengona 
HT) DAWRA Highpoint Champion in de Trail.
Paulette Zorn werd met Fabanco (Dinar x Passionata) DAWRA 
Highpoint Champion in de Western Pleasure.
Anja Diephout werd met Nepass (Persist x Markisja) DAWRA 
Highpoint Champion in de Western Horsemanship.

Marije Metselaar en Paulette Zorn

Angela van Duyvenbode 
met Penthor

Anja Diephout met Nepass

Robina Romani met M.A. Nadesh
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Spat is osteo-artrose van het tarsometatarsaal -en distaal intertarsaal gewricht in de sprong 
van het paard. Artrose (osteo-artrose) kennen we vooral als gewrichtsslijtage. Osteo-artrose 
is een veel voorkomende klacht waarmee paardeneigenaren bij de dierenarts komen. Doordat 
er vaak extra bot en kraakbeen aangemaakt wordt bij osteo-artrose kan het gewricht minder 
soepel bewegen. Hierbij worden de oppervlakken die glad over elkaar moeten glijden ruw, 
wat zorgt voor pijn en minder flexibiliteit bij het bewegen.

Anatomie van het spronggewricht
Het spronggewricht in het achterbeen van het paard is vrij complex opgebouwd. 
In feite bestaat het uit vier gewrichten:
- TaloCruraal gewricht (TC), tussen de talus (sprongbeen)(a)en de tibia (scheenbeen)(b)
- Proximale InterTarsaalgewricht (PIT), tussen het sprongbeen en de proximale metatarsus (e)
- Distale InterTarsaalgewricht (DIT), tussen de proximale (e)en distale metatarsus (f )
- Tarso MetaTarsaal gewricht (TMT), tussen de distale metatarsus (f ) en het pijpbeen (g)
Het bovenste gewricht, het Talocruraal gewricht, zorgt voor de meeste beweeglijkheid in 
de sprong. De onderste 2 gewrichten, het DMT en TMT gewricht, zijn betrokken bij spat. 
In feite hebben we het dan over slijtage van deze 2 kleine gewrichtjes. 

Etiologie
Slijtage van een gewricht wordt ook wel artrose genoemd. Het ontstaat door herhaaldelijk 
lichte beschadigingen van met name het kraakbeen binnenin. Dit kan plaats vinden ten 
gevolge van ouderdom, overbelasting en grotere of kleinere blessures. Door de 
beschadiging neemt de kwaliteit van kraakbeen af. Vaak is er zelfs vermindering van 
de hoeveelheid kraakbeen en kan daarmee de gehele laag aangetast worden. Uiteindelijk 
kan dit leiden tot reactie van het botweefsel, dit uit zich dan in bot-verval (afname) of  
bot-woekering (opbouw). Het begin van het slijtageproces gaat meestal geleidelijk. Vaak 
is er sprake van schade op microscopisch niveau dat zich langzaam uitbreidt. 

Mogelijke oorzaken van de beschadigingen zijn:
Overbelasting t.g.v: 

- zware training
- slechte bodem
- afwijkende hoef-/beenstand

Blessures 
- verstappen
- verdraaien
- trauma t.g.v. verwonding/trap ander paard

Ouderdom t.g.v. verouderingsproces van het kraakbeen
Erfelijke factoren

Klinisch beeld
Paarden met spat kunnen een erg wisselend beeld geven. Zoals duidelijk mag zijn is dit 
afhankelijk van de ernst van de gewrichtsslijtage. Kenmerkend van artrose is dat de 
stijfheid/kreupelheid verbetert naarmate het gewricht opgewarmd wordt. Het paard gaat 
dus beter lopen na opwarming.

DE MEESTE PAARDENEIGENAREN HEBBEN WEL EENS VAN DE AANDOENING 
SPAT GEHOORD, MAAR WAT IS SPAT NU EIGENLIJK PRECIES? 

Vaak begint spat met een lichte stijfheid. Soms zelfs ongemerkt. Geleidelijk kan een 
kreupelheid hierin sluimeren, maar het kan ook zijn dat het paard acuut kreupel lijkt. 
Voorafgaand zijn er dan waarschijnlijk wel al signalen geweest waarin het aangetaste been 
minder belast wordt. Indien er sprake is van duidelijke spat zien we vaak een harde 
zwelling bij het spronggewricht. Dit is nieuw gevormd bot ten gevolge van botwoekering/ 
opbouw. Ophoping van vocht vindt ook plaats rondom het spronggewricht. Dit is de zien 
en voelen als een zachte zwelling waar je soms een putje in kunt drukken. 

Diagnostiek
Een paardeneigenaar komt meestal met de klacht dat het paard niet helemaal lekker loopt, 
niet rad is of er is sprake van een duidelijke achterbeen kreupelheid. De dierenarts zal dan 
eerst het paard klinisch goed bekijken op algehele conditie, been/hoefstand, zwellingen 
en verdikkingen aan de benen. Hierna zal hij/zij een kreupelheidsonderzoek uitvoeren.
Het is van belang dat het paard in stap en draf op een rechte lijn en op een volte wordt 
beoordeeld op zijn beweeglijkheid. Dit zowel op een zachte en harde bodem. Hieruit 
wordt meestal wel duidelijk vanuit welk been de kreupelheid komt. Daarna worden de 
zogenaamde buigproeven gedaan om de aard en lokatie van de kreupelheid beter te 
bepalen. Een positieve buigproef van de sprong (spatproef ) is een aanwijzing voor spat. 
Om de lokatie nog meer uit te specificeren kan het gewricht uitverdoofd worden. 
Indien het paard weer rad gaat lopen na deze lokale verdoving, is dat een bewijs voor 
een probleem in dat gebied. 
Aanvullend zullen er röntgenfoto's gemaakt moeten worden vanuit verschillende 
richtingen. Op röntgenfoto's kunnen benige veranderingen in het gewricht waar te 
nemen zijn. Met name botopbouw is duidelijk zichtbaar.
Door vermindering van de hoeveelheid kraakbeen kan de ruimte tussen de afzonderlijke 
gewrichtjes minder duidelijk te zien zijn. De gewrichtsspleet wordt daardoor smaller. 
Bij kwalitatief goede röntgenfoto's in combinatie met het klinisch beeld en een eventuele 
uitverdoving kan de diagnose spat gesteld worden.

Therapie
De slijtage van een gewricht kan natuurlijk niet teruggedraaid worden. Artrose kan dus 
niet genezen. Wel kunnen we het proces vertragen en mogelijk voorkomen door 
preventieve maatregelen te nemen. Therapeutisch kunnen we 2 methoden onderscheiden:

1. Medicamenteus
Afhankelijk van de ernst van de klachten kan er gekozen worden voor de conservatieve 
methode door middel van het gebruik van ontstekingsremmers:
- NSAID's: 
De zogenaamde NSAID's (Non Steroidal Anti Inflammatory Drug) kunnen in zijn 
algeheel oraal (via de mond) worden ingezet. Deze medicatie is pijnstillend en remt 
de ontstekingsreactie in het gewricht.
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Paardenarts.nl is een onafhankelijke kennisplatform voor paardenhouders door paardenartsen. 
Paardenarts.nl voorziet in een groeiende behoefte van paardenhouders en -liefhebbers naar 
kwalitatieve en betrouwbare online informatie naar paardengezondheid en -welzijn. 
Paardenarts.nl schrijft in samenwerking met paardenartsen en specialisten veterinaire artikelen. 
Naast de Veterinaire Kennisbank biedt Paardenarts.nl handige tools voor paardenhouders zoals de 
Paardenarts Locator en de Ent-herinnering. Via een nieuwsbrief en Facebook blijft men op de 
hoogte van nieuwe en seizoensgerelateerde artikelen.  
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kreupelheid hierin sluimeren, maar het kan ook zijn dat het paard acuut kreupel lijkt. 
Voorafgaand zijn er dan waarschijnlijk wel al signalen geweest waarin het aangetaste been 
minder belast wordt. Indien er sprake is van duidelijke spat zien we vaak een harde 
zwelling bij het spronggewricht. Dit is nieuw gevormd bot ten gevolge van botwoekering/ 
opbouw. Ophoping van vocht vindt ook plaats rondom het spronggewricht. Dit is de zien 
en voelen als een zachte zwelling waar je soms een putje in kunt drukken. 

Diagnostiek
Een paardeneigenaar komt meestal met de klacht dat het paard niet helemaal lekker loopt, 
niet rad is of er is sprake van een duidelijke achterbeen kreupelheid. De dierenarts zal dan 
eerst het paard klinisch goed bekijken op algehele conditie, been/hoefstand, zwellingen 
en verdikkingen aan de benen. Hierna zal hij/zij een kreupelheidsonderzoek uitvoeren.
Het is van belang dat het paard in stap en draf op een rechte lijn en op een volte wordt 
beoordeeld op zijn beweeglijkheid. Dit zowel op een zachte en harde bodem. Hieruit 
wordt meestal wel duidelijk vanuit welk been de kreupelheid komt. Daarna worden de 
zogenaamde buigproeven gedaan om de aard en lokatie van de kreupelheid beter te 
bepalen. Een positieve buigproef van de sprong (spatproef ) is een aanwijzing voor spat. 
Om de lokatie nog meer uit te specificeren kan het gewricht uitverdoofd worden. 
Indien het paard weer rad gaat lopen na deze lokale verdoving, is dat een bewijs voor 
een probleem in dat gebied. 
Aanvullend zullen er röntgenfoto's gemaakt moeten worden vanuit verschillende 
richtingen. Op röntgenfoto's kunnen benige veranderingen in het gewricht waar te 
nemen zijn. Met name botopbouw is duidelijk zichtbaar.
Door vermindering van de hoeveelheid kraakbeen kan de ruimte tussen de afzonderlijke 
gewrichtjes minder duidelijk te zien zijn. De gewrichtsspleet wordt daardoor smaller. 
Bij kwalitatief goede röntgenfoto's in combinatie met het klinisch beeld en een eventuele 
uitverdoving kan de diagnose spat gesteld worden.

Therapie
De slijtage van een gewricht kan natuurlijk niet teruggedraaid worden. Artrose kan dus 
niet genezen. Wel kunnen we het proces vertragen en mogelijk voorkomen door 
preventieve maatregelen te nemen. Therapeutisch kunnen we 2 methoden onderscheiden:

1. Medicamenteus
Afhankelijk van de ernst van de klachten kan er gekozen worden voor de conservatieve 
methode door middel van het gebruik van ontstekingsremmers:
- NSAID's: 
De zogenaamde NSAID's (Non Steroidal Anti Inflammatory Drug) kunnen in zijn 
algeheel oraal (via de mond) worden ingezet. Deze medicatie is pijnstillend en remt 
de ontstekingsreactie in het gewricht.
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- Corticosteroïden:
Deze ontstekingsremmers kunnen intra articulair (in het gewricht) gespoten worden en 
lokaal zijn werking uitoefenen. De ontstekingsreactie binnenin het gewricht wordt 
hiermee ter plekke afgeremd. Helaas heeft dit tijdelijk effect en blijkt langdurig gebruik 
van deze medicatie zelfs schadelijk voor het betreffende kraakbeen. 
- Tiludroninezuur:
Dit is een middel dat de botopbouw en botafbraak reguleert. Het kan eenmalig in het 
bloed worden toegediend en remt hiermee het slijtageproces binnenin het gewricht. 
Herhaling kan op verschillende momenten in het proces plaatsvinden, afhankelijk van 
de ernst en klinische klachten.

2. Chirurgisch
- Tenectomy:
Hierbij wordt onder lokale verdoving een pees chirurgisch verwijderd aan de binnenzijde van 
de sprong. Op deze manier wordt er meer ruimte gecreëerd en neemt de druk op het 
gewricht af.
- Arthrodesis:
Het spronggewricht wordt hierbij zodanig chirurgisch vastgezet en uitgeboord dat het 
volledig vergroeit aan elkaar. Hierdoor kan het paard weer zonder pijn bewegen. De 
beweeglijkheid van het gewricht neemt hiermee maar in beperkte mate af. Deze methode 
kan tegenwoordig ook plaatsvinden door middel van lasertherapie.
- Neuroctomy:
Onder lokale of algehele sedatie wordt hierbij een gedeelte van de zenuw verwijderd zodat er 
geen pijn meer waar genomen kan worden. In hele ernstige gevallen kan deze methode een 
goede optie zijn indien alle andere voor de hand liggende opties al uitgeprobeerd zijn.

Aanvullende therapie:
- Shockwave:
Door middel van het gebruik van geluidsgolven kunnen verkalkingen in het bot afnemen. 
Shockwave therapie stimuleert ook de doorbloeding en daarmee het algehele herstelproces. 
Daarnaast heeft het een tijdelijk pijnstillend effect.
- Orthopedisch beslag:
Door de stand van het been te veranderen kan het spronggewricht enigszins ontlast worden. 
Aangepast beslag en aangepast bekappen werken aanvullend om de belasting van het 
gewricht te verminderen. Een zogenaamd spatbeslag zet het paard 'binnendoor' en verandert 
de stand van het been.
- Fysiotherapie:
Passieve bewegingen kunnen in zijn algeheel toegepast worden om de beweeglijkheid van 
onderlinge gewrichten, wervelkolom en hals te optimaliseren. Bij langdurige kreupelheid 
gaat een paard altijd ergens compenseren in zijn lichaam waardoor er overbelasting kan 
plaatsvinden. Door het gehele lichaam zoveel mogelijk optimaal te laten functioneren kan 
overcompensatie verminderen.
- Glucosamine/Chondroitine en Hyaluronzuur:
Deze voedingssuplementen hebben allen een ontstekingsremmende werking en een positieve 
invloed op de kwaliteit van het gewrichtsvloeistof. Ze dienen hiervoor wel langdurig gegeven 
te worden. Hyaluronzuur kan tevens direct in het gewricht gespoten worden. 

Preventief:
Om gewrichtsslijtage te voorkomen kan al vroeg in de opfok gekeken worden naar de 
ontwikkeling van het veulen. Juiste voeding, beweging, correctie van beenstand en 
risicobeperking op blessures kan op latere leeftijd veel problemen voorkomen. De training 
van het jonge paard zal altijd in overeenstemming moeten zijn met de leeftijd en het niveau 
van het paard. Correcte bodem en juiste belasting zijn van groot belang om beschadiging op 
microscopisch niveau te beperken. 

Anna Lagendaal | auteur Paardenarts.nl

Anna Lagendaal
Paardenarts en chiropractor

“In juni 2008 ben ik afgestudeerd 
aan de Universiteit Utrecht. 
Direct na mijn afstuderen ben ik 
gaan werken in Jordanië. Als 
allround dierenarts en daarna als 
dierenarts voor de Koninklijke 
stallen heb ik met veel passie mijn 
beroep kunnen uitoefenen in dit 
Arabische land. Hierbij is ook 
mijn voorliefde ontstaan voor het 
Arabische paard waarmee ik nu 
dan ook graag werk. 
Mijn interesses liggen met name 
in de orthopedie wat maakt dat ik 
bezig ben om mij verder te 
specialiseren op dit vakgebied. Ik 
heb onder andere de opleiding 
Focus on the Equine Spine af-
gerond. Een 2-jarige internatio-
nale studie welke zich volledig 
richt op de diagnostiek, behande-
ling en preventie van rug 
problemen bij paarden. 
Ik ben werkzaam als Erkend 
Paardendierenarts en veterinair 
chiropractor bij Paardenkliniek 
Midden Nederland, een depen-
dance van Dierenkliniek Midden 
Nederland.”

www.paardenkliniekmiddennederland.nl

De meeste endurance paarden krijgen in de winter hun welverdiende rust, maar inmiddels 
zijn de kilometervreters alweer stevig aan het trainen voor het aankomende seizoen. 

Edessa G met Els Maane senior kampioen klasse 3

D

4e senioren Anouk Spoelstra met Rakesh (v.Altis del Sol x 
Jamyla v.Plakat)

5e senioren Anita Lamsma met Sjacour (v.Mencour x 
Sjakoera v.Pernod)

En in de hoogste klasse 4 tot 160 km:
1e senioren Henny Hoeksma met JNT Callista (v.Kais x 

Mykbira v.Bora) 
3e senioren Mandy Bertens met Dadji (v.Darike x Plamajud 

v.Gomel)
4e senioren Joyce van den Berg met Bas de Cardonne 

(v.Barour de Cardonne x Bochnia v.Fawor)

Door: Yannick Rademaker/Marijke Slok Soede
Foto's: Ruud Overes

De winnaars van het kampioenschap van de KNHS endurance 
vereniging 2014 zijn uitgereikt en met veel trots kunnen wij 
zeggen dat de Arabische Volbloeds weer uitmuntend hun 
mannetje hebben gestaan. 
Bij de junioren en senioren zaten er in de laagste klasse < 40 km 
geen Arabische Volbloeds in de top 5, maar vanaf klasse 2 zijn 
de Arabieren prominent aanwezig in de uitslagen.

Klasse 2 < 80 km:
1e junioren Eva van Arem met Eenhoorn's Tabal (v.Lobeke 

x Nefisa des Camards v.Djelfor)
4e junioren Laura Bucher met G.M. Mona Lisa (v.Chuih x 

Kawa v.Tidjani)
5e junioren Ijjou Mohamed tevens met G.M. Mona Lisa
5e senioren Hanneke Kal met Toffies El Widde (v.Shaddir 

ibn Djeddir x Laouda el Utar v.Utar El 
Maklouf )

Klasse 3 < 120 km:
1e senioren Els Maane met Edessa G (v.Monitor x Jamyla 

v.Plakat)
1e junioren Puck van der Lugt met Nadde (v.Pamir x 

Nadjah v.Sidi Rayyan)
2e senioren Suzan de Boer Sap met Kenzo Ibn Nadir I 

(v.Nadir I x Palatonja v.Balaton) 
2e junioren Corinna Leeflang met Lht Khariton (v.Kubinec 

x Arnikova Kossack v.Karat)
3e senioren Chantal Palfenier met Bright Magic QA 

(v.Aurilla Gold x Zahlina v.Masjadi Gold 
Shadow)
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- Corticosteroïden:
Deze ontstekingsremmers kunnen intra articulair (in het gewricht) gespoten worden en 
lokaal zijn werking uitoefenen. De ontstekingsreactie binnenin het gewricht wordt 
hiermee ter plekke afgeremd. Helaas heeft dit tijdelijk effect en blijkt langdurig gebruik 
van deze medicatie zelfs schadelijk voor het betreffende kraakbeen. 
- Tiludroninezuur:
Dit is een middel dat de botopbouw en botafbraak reguleert. Het kan eenmalig in het 
bloed worden toegediend en remt hiermee het slijtageproces binnenin het gewricht. 
Herhaling kan op verschillende momenten in het proces plaatsvinden, afhankelijk van 
de ernst en klinische klachten.

2. Chirurgisch
- Tenectomy:
Hierbij wordt onder lokale verdoving een pees chirurgisch verwijderd aan de binnenzijde van 
de sprong. Op deze manier wordt er meer ruimte gecreëerd en neemt de druk op het 
gewricht af.
- Arthrodesis:
Het spronggewricht wordt hierbij zodanig chirurgisch vastgezet en uitgeboord dat het 
volledig vergroeit aan elkaar. Hierdoor kan het paard weer zonder pijn bewegen. De 
beweeglijkheid van het gewricht neemt hiermee maar in beperkte mate af. Deze methode 
kan tegenwoordig ook plaatsvinden door middel van lasertherapie.
- Neuroctomy:
Onder lokale of algehele sedatie wordt hierbij een gedeelte van de zenuw verwijderd zodat er 
geen pijn meer waar genomen kan worden. In hele ernstige gevallen kan deze methode een 
goede optie zijn indien alle andere voor de hand liggende opties al uitgeprobeerd zijn.

Aanvullende therapie:
- Shockwave:
Door middel van het gebruik van geluidsgolven kunnen verkalkingen in het bot afnemen. 
Shockwave therapie stimuleert ook de doorbloeding en daarmee het algehele herstelproces. 
Daarnaast heeft het een tijdelijk pijnstillend effect.
- Orthopedisch beslag:
Door de stand van het been te veranderen kan het spronggewricht enigszins ontlast worden. 
Aangepast beslag en aangepast bekappen werken aanvullend om de belasting van het 
gewricht te verminderen. Een zogenaamd spatbeslag zet het paard 'binnendoor' en verandert 
de stand van het been.
- Fysiotherapie:
Passieve bewegingen kunnen in zijn algeheel toegepast worden om de beweeglijkheid van 
onderlinge gewrichten, wervelkolom en hals te optimaliseren. Bij langdurige kreupelheid 
gaat een paard altijd ergens compenseren in zijn lichaam waardoor er overbelasting kan 
plaatsvinden. Door het gehele lichaam zoveel mogelijk optimaal te laten functioneren kan 
overcompensatie verminderen.
- Glucosamine/Chondroitine en Hyaluronzuur:
Deze voedingssuplementen hebben allen een ontstekingsremmende werking en een positieve 
invloed op de kwaliteit van het gewrichtsvloeistof. Ze dienen hiervoor wel langdurig gegeven 
te worden. Hyaluronzuur kan tevens direct in het gewricht gespoten worden. 

Preventief:
Om gewrichtsslijtage te voorkomen kan al vroeg in de opfok gekeken worden naar de 
ontwikkeling van het veulen. Juiste voeding, beweging, correctie van beenstand en 
risicobeperking op blessures kan op latere leeftijd veel problemen voorkomen. De training 
van het jonge paard zal altijd in overeenstemming moeten zijn met de leeftijd en het niveau 
van het paard. Correcte bodem en juiste belasting zijn van groot belang om beschadiging op 
microscopisch niveau te beperken. 

Anna Lagendaal | auteur Paardenarts.nl
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Direct na mijn afstuderen ben ik 
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allround dierenarts en daarna als 
dierenarts voor de Koninklijke 
stallen heb ik met veel passie mijn 
beroep kunnen uitoefenen in dit 
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mijn voorliefde ontstaan voor het 
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Foto's en tekst: Ferry Hollander Karin was er als de kippen bij en won als trainster in 1992 
het Nederlands Kampioenschap op Duindigt met haar 

Op de A22 verlaat ik bij IJmuiden de snelweg en in een allereerste renpaard Amir Moshari. De schimmelhengst is 
handomdraai begeef ik mij in Velsen-Zuid op Waterland, momenteel de nestor van het landgoed. “Komend jaar wordt 
een lommerrijk landgoed dat is aangelegd in 1742. Het hij 27. Hij is zuiver Egyptisch gefokt en is vreselijk taai. 
contrast kan bijna niet groter. Vanuit een wereld vol asfalt, Nog altijd gaat hij mee naar het strand als begeleider van 
drukte en haast strijk ik neer in een rustieke omgeving van de jonge paarden, dat vindt hij fantastisch.” 
ruim 26 hectare. Vol bewondering rijd ik door het park, 
langs weide en vijverpartijen. Via een zandpad kom ik bij Holistische therapie
de stallen. Karin (1964) traint hier haar paarden sinds 1998. De aanhoudende successen reikten veel verder dan de 
Toen bedreef ze haar hobby al zeven jaar professioneel, Nederlandse grens. Met D'Artagnan werd gewonnen in 
een stap die na haar jeugd niet uit kon blijven. “Als meisje Noord-Italië, Alibaba Del Sol soleerde in de Zwitserse sneeuw 
van zes zat ik al op de pony, ik was er niet bij weg te slaan. van St. Moritz, er werden dubbels gescoord in Stockholm en 
Op mijn veertiende jaar kocht mijn vader een halfbloed Samima won een Groep I koers op Longchamp. En ook België, 
Arabier. Daarmee sprong ik, deed ik aan dressuur en reed ik Duitsland, Denemarken en Engeland behoren tot Karins 
pony races in de regio.” werkterrein. 

De Arabische Volbloed werd destijds in Nederland slechts Hoewel de bescheiden stal nooit om succes verlegen zat, 
mondjesmaat ingezet als renpaard, maar daar zou snel gaat het Karin de laatste twee seizoenen helemaal voor de wind. 
verandering in komen. De eerste officiële ren onder de vlag De charmante trainster beweert dat dit geen toeval is en vertelt 
van het NDR vond plaats in 1979, maar de sport kwam wat voor ommezwaai ze heeft gemaakt. “In het alternatieve 
voornamelijk begin jaren '90 in opkomst. Paardenhandelaar circuit liep ik een Amerikaanse therapeute tegen het lijf. 
en Russische Arabieren fokker Rob den Hartog senior maakte Zij vertelde fanatiek over een behandelingsmethode bij 
zich hard voor het ras en richtte samen met enkele andere sportpaarden die holistisch is en de oorzaak van problemen 
coryfeeën de Dutch Arabian Racing Committee (DARC) op. aanpakt in plaats van de gevolgen te behandelen. Ik ben 

zo'n opleiding gaan volgen en pas het iedere dag toe. 
Via paardenyoga en simpele handbewegingen resetten wij 
paarden en brengen we ze lichamelijk terug zoals ze geboren 
zijn. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat de eerste 
rib er vaak uit ligt bij paarden. Dit kan komen door 
overbelasting, een botsing in de race, uitglijden in de box 
of iets simpels als verstappen in het land. Zolang je zoiets 
niet oplost kan een paard niet optimaal presteren omdat hij 
pijn heeft. Bovendien gaat hij compenseren waardoor ergens 
anders lichamelijke klachten ontstaan. De behandelingen 
daarvan zullen nooit een langdurig effect hebben omdat het 
probleem voorin en vaak bij die eerste rib ligt. Via de yoga-
sessies voor en na elke training houden wij de paarden soepel 
en recht. Je moet dat blijven herhalen en blijven doen.”  

Innovatie
Karin is een innovatieve trainster en streeft daar ook bewust 
naar. “In de paardensport zie ik zoveel liefhebbers die met 
de beste bedoelingen imiteren wat hun leermeesters altijd 
gedaan hebben. Ze leren niet bij en verbeteren zichzelf bijna 
niet, dat is funest. Als je stilstaat wordt je ingehaald. 

afgelopen jaar overtreft alles. Hij heeft zeven 
races gelopen en won vijf maal. Lang heeft 
hij een weinig bespierd kruis gehad, we 
kregen hem niet voller. Nu hij helemaal 
recht is begint hij kont te krijgen. Hij zit 
lekker in zijn vel en is gepromoveerd van 
een Groep III naar een Groep II paard. 
Voor Alibaba del Sol geldt eigenlijk hetzelfde. 
Hij wordt straks 10 jaar en sinds kort is 
hij een echte winnaar in plaats van een trouw 
renpaard. 

Oudere paarden verdwijnen dikwijls te vroeg 
van het toneel. Dat is jammer voor de sport, 
maar ook voor de fokkerij. De meeste 
paarden benaderen niet de winsom die 
eigenlijk hoort bij hun potentie. Met de 
juiste begeleiding valt er een hoop te winnen. 
Als een paard continu soepel en in balans is,  
beperk je de slijtage.” 

In alle professionele sporten, van atletiek tot wielrennen, 
Het beste paard van stal is ongetwijfeld Samima. De vijfjarige worden de atleten begeleid door een team van experts. 
merrie is gefokt door Karin maar inmiddels in eigendom van Als je topsport bedrijft mag je geen steekje laten vallen. 
de Sultan van Oman. Vorig jaar won de wondermerrie een Dat probeer ik zo goed mogelijk te doen bij mijn paarden. 
vierjarige Groep I merriekoers in Parijs met een eerste prijs We werken met hartslagmeters en lactaatmetingen om 
van €75.000. “Ze nam direct de leiding met Adrie de Vries continu de conditie en trainingsopbouw te monitoren. 
en won met een lengte. Op verzoek van de Sultan is Ik heb vroeger een studie veevoeding gevolgd en daar 
Samima wel bij mij in training gebleven. In oktober profiteer ik nu van, ik weet precies wat ik doe. 

Daarnaast maken we gebruik van veel externe 
therapeuten. We zijn een holistisch bedrijf en met 
één groot team houden we rekening met alle 
facetten. Door onze methode zitten de paarden 
beter in hun vel en signaleren we problemen in een 
vroeg stadium, waardoor we veel minder hulp 
hoeven in te schakelen van de dierenarts.” 
Voor de training wijkt Karin uit naar het strand 
van IJmuiden. “Meestal werken we in lotjes van 
vier paarden. We zadelen ze hier op, maken een 
autorit van een kwartiertje en kunnen dan rechtuit 
trainen tot Zandvoort aan toe. Na de training 
genieten we van het heilzame zeewater. Thuis 
rijden we de paarden dressuurmatig, zo houden 
we alle spieren soepel.”

Oudere paarden
Na een experiment van ongeveer twee jaar zijn 
de prestaties het levende bewijs van Karin haar 
methode. Toch ging het begin niet zo vlekkeloos 
als gehoopt. “De eerste vijf maanden presteerden 
mijn paarden weinig. Ze waren stijf, uit balans 
en herstellende van hun scheve bespiering. Hoewel 
de twijfel dan toeslaat heb ik altijd vertrouwen 
gehad in deze werkwijze. Ik heb volgehouden 
en dat betaalt zich nu uit. Natuurlijk heb ik 
inmiddels ook 25 jaar ervaring, maar deze 
methode is echt een meerwaarde. Ik heb het 
met mijn eigen ogen gezien.” 

Hoewel alle paarden gedijen bij de therapie, 
lijken vooral de meer ervaren koerspaarden een 
metamorfose te ondergaan. “Neem Athlete del Sol. 
Hij is altijd al een goed paard geweest, maar 
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waren we weer in Longchamp voor 
de Qatar Arabian Racing World 
Cup met een totale dotering van 
1 miljoen euro. Ze werd die dag 
vijfde van de zestien beste 
Arabieren ter wereld.” 
Als we Samima in haar wei 
bezoeken komt de luxe merrie 
direct op ons af. “Mimi”, zoals 
ze liefkozend op stal wordt 
genoemd, is zo fris als een hoentje. 
“Ze komt uit de eerste jaargang 
van Dahess. Die hengst werd al 
snel afgedaan omdat zijn kinderen 
te klein zouden zijn. Samima is 
ook klein van stuk, maar ze is één 
bonk dynamiet. Het is een genot 
om met haar te werken.”   

Spin-off werking
De Arabische Volbloedsport 
floreert dankzij forse financiële 
injecties vanuit de Golfstaten en 
Qatar. Iconisch voor het groeiende 
imperium is het Sheikh Mansoor-
festival. 
“De sport van Arabische Volbloeds wereld meekijkt. Zo werkt dat ook op Duindigt. Zij begrijpen 
is inmiddels één groot wereldwijd netwerk. Voor conferenties dat het publiek komt voor koersen zoals de Lage Landen en 
worden honderden mensen uitgenodigd uit zes verschillende de Gouden Zweep. Ze sponsoren die races om de mensen 
continenten. Belangrijke fokkers, eigenaren, trainers, jockeys, naar de baan te krijgen en ondertussen kennis te laten maken 
sponsors, ambassadeurs, journalisten en directeuren van met het Arabische paard. Dat is geweldig, want dankzij
vele renbanen zijn dan bij elkaar. Samen wisselen zij kennis, deze sheikhs is het voor iedereen weer financieel interessant 
ervaringen en innovatieve ontwikkelingen uit om de om naar Duindigt te gaan. 
paardensport internationaal naar een hoger niveau te tillen. Die ontwikkeling is te danken aan de inzet van Wieger en 
Zo'n bijeenkomst is werkelijk uniek. Het heeft een enorme Margreet de Ruiter. Zij hebben door de jaren heen een heel 
spin-off werking en geeft een economische boost. goed contact opgebouwd met de Arabieren. Ze liggen erg 
De PR-motor draait daar op volle toeren. goed in de regio, dat merk ik ook op conferenties. Op hun 

leeftijd steken ze toch zo hun nek uit voor een gezonde sport. 
In Nederland kunnen we nog wat van hen leren. Afgelopen En ik kan je zeggen, ze staan er 's ochtends mee op en gaan 
seizoen is één ren van Duindigt uitgezonden op Studio Sport. er 's avonds mee naar bed.” 
Ik kreeg direct via verschillende sociale media leuke en 
positieve berichten. Fantastisch, maar er moet wel een vervolg Therapeutisch team
op komen. Een goed voorbeeld is de overwinning van Jadey Karin is net zo gepassioneerd over de sport die haar elke 
Pietrasiewicz, die wereldkampioen werd in Abu-Dhabi. dag bezighoudt. Het leven van een paardentrainster gaat 
In heel de wereld werd verslag gedaan van haar zege, maar niet over rozen, zeker niet met de secure manier waarop 
hier heeft het de kranten niet gehaald.” Karin te werk gaat. “Ik ben een perfectionist en wil van mijn 

paarden alles zien en weten. Er ontgaat mij weinig, maar 
Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen in Nederland. daarvoor moet je wel wat doen. Het is zeven dagen in 
Sheikh Mansoor bin Zayed Al Nahyan, de viceminister- de week hard werken, een privéleven heb ik nauwelijks. 
president van de Verenigde Arabische Emiraten, draagt Als ik al op pad ben dan reis ik naar de koers of naar een 
de Arabische rensport namelijk een warm hart toe. congres.” 
De vermogende man die in zijn contreien begenadigd 
wordt als deelnemer van de endurance, sponsort wereldwijd Het stressvolle bestaan vergt af en toe zijn tol. “Ik ben veel 
miljoenen aan prijzengeld om zijn geliefde ras te promoten. onderweg. Het ene moment zit ik in Duitsland, de volgende 
“Sheikh Mansoor gaat daarin heel ver. dag in Frankrijk om diezelfde week nog naar Zweden of 
De sheikhs uit Qatar geven de paardensport ook een flinke Engeland af te reizen. Om mij heen zie ik ook veel mensen 
financiële impuls. Afgelopen jaar sponsorden ze weer de die op het randje werken. Eén van de grootste trainers in 
Prix de l'Arc de Triomphe. Met een recorddotering van vijf Frankrijk heeft zo'n 120 paarden staan en kampte laatst 
miljoen euro. Waarom doen ze dat? Om één race voor met plotselinge hartproblemen. Het gaat nu gelukkig weer 
Arabische Volbloeds in dat weekend te mogen organiseren goed met hem, maar het toont onder wat voor druk wij staan.”
en te staan op het heilige gras van Longchamp terwijl de hele  
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De 13 jarige Eenhoorn's Dahman, gefokt, in eigendom en 
gereden door Marly van Ditzhuijzen, heeft zijn haver verdiend 
in de endurance sport. Multi Nederlands (reserve) kampioen, 
winnaar van “Best Condition” op de 160 km en een 
kwalificatie voor deelname aan de WEG. Voor zijn prestaties 
in deze tak van sport ontving de schimmelhengst reeds een 
prestatie predikaat van het AVS. 
 
Eenhoorn's  Dahman's vader, Oosterveld's Marsaz 
(M springen, Z dressuur, voltige) geniet op de zeer 
respectabele leeftijd van 37 jaar in blakende 
gezondheid van zijn pensioen. Eenhoorn's 
Dahman's moeder, Nefisa des Camards, liep 
endurance klasse 4 om vervolgens voor de 
fokkerij te worden ingezet. Zij stamt af van 
de Franse renpaardenhengst Djelfor een zoon 
van Manganate die op zijn beurt weer een 
van de best verevende hengsten van de vorige 
eeuw was op het gebied van ren- en endurance 
paarden.

Eenhoorn's Dahman, gemeten op 1.55 mtr. 
stokmaat, maakte tijdens de NRPS keuring 
indruk door zijn opvallend mooie bewegingen. 
Hij laat zich onder het zadel heel goed 
bewerken. Eenhoorn's Dahman was al 
goedgekeurd bij AVS en erkend bij EASP 
(met 8,5 voor springen) en mag de NRPS 
goedkeuring nu op zijn lijstje bijschrijven. 

EENHOORN’S DAHMAN 

NRPS
GOEDGEKEURD 
BIJ TeamWaterland met de paarden Athlete Del Sol en Lightning Bold

In het relatief rustige winterseizoen heeft Karin 10 paarden De paarden zullen zich na behandeling door onze 
onder haar hoede. “Dan blijft het allemaal overzichtelijk.” therapeuten fitter voelen, beter presteren en langere carrières 

hebben. Dat is goed voor iedereen.” 
Toch kunnen collega-trainers Karin voorlopig niet uitvlakken. Karin weet wat ze wil en heeft een duidelijke toekomstvisie. 
Staltoppers Samima en Athlete Del Sol zullen van zich laten Haar droom is nastrevenswaardig. “Mijn plan is om een 
horen, net als het jonge materiaal dat staat te popelen om therapeutisch team op te zetten en dat uit te zenden door 
straks aan te treden. Op stal zien we ondermeer Lightning Bolt, de hele wereld. Daar wil ik eigenlijk snel mee beginnen. 
een tweejarige broer van Samima. Verderop in de wei dartelt We gaan binnenkort starten met de wervingscampagne. 
van dezelfde moeder een prachtig veulen. De hoop voor de Mensen die interesse hebben in deze opleiding kunnen zich 
toekomst voldoet volgens Karin aan het complete plaatje. hiervoor bij mij aanmelden. 
Over holistisch denken gesproken...Door mensen zelf op te leiden kunnen we al onze expertise 

die we de afgelopen jaren hebben opgedaan, benutten om 
toekomstige therapeuten wereldwijd te detacheren. 

Eenhoorn's Dahman met Donna Oudshoorn in het zadel
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REIS
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Eind vorig jaar ontvingen wij de uitnodiging om Kuwait te bezoeken en wel 
tijdens de 4th International Arabian Horse Festival. Vol enthousiasme hebben 
we deze uitnodiging aangenomen en startten we onze voorbereidingen om 
een kleine week van onze eigen fokkerij weg te kunnen. Het is altijd moeilijk 
om de verzorging van al je dieren over te dragen, zeker met geboortes op 
komst, maar gelukkig konden we rekenen op ons vertrouwde team.

Internationaal jurylid mevrouw Helen 
Hennekens-Van Nes en de heer Rob den 
Hartog als leerling jurylid waren voor 
de eerste twee showdagen present.
De jaarling merries, maar liefst verdeeld 
in drie grote groepen, mochten het spits 
afbijten. Vol enthousiasme betraden deze 
elegante jonge merries aan de hand van 
hun voorbrenger de ring. Leuk om de eerste 
twee showdagen de diversiteit aan types en 
bloedlijnen te zien, terwijl de derde en 
vierde showdag gericht waren op de 
Egyptisch gefokte paarden. 

In deze vier showdagen waren haast geen 
afmeldingen en had de jury er werkelijk 
meer dan een dagtaak aan om alle paarden, 
die stuk voor stuk in tip top conditie 
de revue passeerden, te beoordelen. 
Vorig jaar maakte een groot aantal vanuit 
Nederland geïmporteerde paarden hun 
opwachting in de showring. Helaas was 
het dit jaar niet het geval. Bij navraag 
bleek dat vele merries die vorig jaar 
succesvol meedraaiden nu hoog drachtig 
zijn en daardoor deze keer niet konden 
deelnemen.

Zaterdag in de middagpauze was het 
voor ons eindelijk zover, het bezoek waar 
vooral ik zo naar uitkeek, de hereniging 
met een van mijn meest favoriete merries 
ooit, A.F. Gracia, gefokt uit de twee basis 
paarden van Arabian Fantasie. 
Haar vader is mijn eerste eigen 
Arabische Volbloedhengst Anthal *Elite. een overheerlijk ontbijtbuffet richting de lobby te vertrekken 

De hengst die voor mij de start van A.F. mogelijk heeft waar de meeste gasten en tevens ook de juryleden zich 
gemaakt en waarmee ik 24 fantastische jaren heb mogen verzamelden voor de transfer naar het showterrein. 
beleven en die nog steeds diep gemist wordt. Het vervoer vanuit het hotel naar het showterrein werd voor 
Haar moeder is de Mufag dochter Mu-Yetla. Zij was onze iedereen netjes geregeld. 
eerste aangekochte fokmerrie en deze combinatie bleek een 
schot in de roos. Op tijd maakten we ons entree op het grote terrein van 

The Hunting & Equestrian Club en mochten we als 
genodigden een mooie plaats in de ruime stoelen op het 
VIP gedeelte uitzoeken. Het genieten, van het vele moois 
wat deze dag gepresenteerd ging worden, kon beginnen. 
We kregen een kilo zware catalogus overhandigd. Niet 
minder dan 551 paarden zouden de komende vier dagen 
hun opwachting in de showarena maken. Van zo'n gigantisch 
aantal deelnemers kunnen de meeste Europese showcomités 
enkel dromen. 
Leuk aspect om te vermelden is dat Europa, buiten vele 
Europese bezoekers om, tijdens de meeste Midden-Oosten 
shows ruimschoots vertegenwoordigd wordt door de vele 
Europese voorbrengers, juryleden, DC, ringmeester, zelfs 
het livestream team is afkomstig uit Europa. 
Deze keer was vanuit Nederland mevrouw Vivian Reisel 
afgevaardigd als DC, mijn complimenten voor de vier lange 
dagen die zij tijdens dit grote evenement heeft gemaakt. 

AVS MagazineAVS Magazine

AF Gracia en AbigailMatthew en Abigail VIP Kuwait

Nederlands tintje: 
2e plaats jaarlingmerries   

Bidayah Al Sunwain (m.AF Vinjora) 

D
Door: Abigail Ligthert
Foto's: Abigail Ligthert / Matthew Wolbers

De eerste week van februari was het zover en vertrokken we 
richting Schiphol om aan ons Midden-Oosten avontuur te 
beginnen. Vol spanning keken we uit naar de georganiseerde 
show, ons geplande stoeterij bezoek en uiteraard de hereniging 
met enkele fokproducten waarvan sommigen recent en anderen 
al enige jaren geleden naar Kuwait verkocht zijn.
Uiteraard hebben we deze paarden de afgelopen jaren gevolgd 
en werden ze in volle glorie succesvol op shows gepresenteerd 
en ingezet voor de fokkerij. Maar de klemmende vraag blijft: 
hoe worden ze verzorgd? Krijgen ze alle benodigde veterinaire- 
en hoefverzorging, kunnen de paarden wennen aan het klimaat? 
Uit vele hoeken hoor je diverse meningen. 

Gezien de hoeveelheid (Nederlandse) paarden die naar het 
Midden-Oosten staatje Kuwait geëxporteerd worden/zijn, 
is het wellicht waardevol te melden dat niet enkel het volk in 
een oase van uiterste luxe leeft, maar zeker ook hun geliefde 
paarden. Het ontbreekt ze werkelijk aan niks! 
De fokkerij wordt in Kuwait ondersteund door hun regering, Arabische paarden. Zij stelt daarvoor vrije percelen beschikbaar, 
die het volk enthousiast wil maken voor het fokken met waar men de meest luxe stoeterijen opbouwt, voorzien van 

ultramoderne 
faciliteiten ten 
behoeve van het 
paardenwelzijn.

Na een rechtstreekse 
vliegreis van vijf en 
half uur werden we 
bij aankomst netjes 
opgewacht en naar 
het nieuwste, zeer 
luxe spa-hotel van 
Kuwait gebracht, 
waar wij de 
daaropvolgende dagen 
(gezien ons drukke 
programma vooral 
de nachten) mochten 
verblijven. 
De volgende dag 
vroeg op, om na 
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Al Sedrawi Arabian Stud bleek nog geen vijf minuten van sfeervolle stoeterij met niet enkel Arabische paarden maar ook 
het showterrein gevestigd. Vlot sprongen we de auto uit en heel veel verschillende vogelrassen, kippen, poezen en honden. 
werden we hartelijk ontvangen op het terras met uiteraard We keken direct onze ogen uit en mochten plaats nemen 
Arabische thee. Het liefst was ik direct het stallencomplex op hun zon overgoten terras waar we direct frisse drankjes 
binnen gerend maar het duurde niet lang voordat ik de eerste en een parasol aangeboden kregen. De voorbereiding voor 
glimp van de inmiddels 17 jarige A.F. Gracia kon opvangen. een privépresentatie van al hun paarden speciaal voor ons 
Mijn vreugdetranen bedwingend kon ik na jaren de was al in volle gang. 
hoogdrachtige A.F. Gracia knuffelen. Wat zag ze er goed 
en gelukkig uit en zelfs met haar dikke buik zette ze aan Als eerste verscheen Lima Juny met een bloedmooi 
de hand van haar verzorger als vanouds haar beste beentje merrieveulen aan haar zijde, parmantig paradeerden zij 
voor. Het was een weerzien om nooit te vergeten. door de ring. Lima Juny nog steeds een beeldschone merrie 

die met de jaren alleen maar mooier lijkt te worden. Ze 
behaalde vorig jaar op de internationale show te Kuwait Als klap op de vuurpijl werd de verrassing nog groter! 
wederom 20 punten voor haar bewegingen en dit jaar mag Ook A.F. Avanya (A.F. Umoyo x Alaska QQ x Vatican) 
ze genieten van het moederschap. en A.F. Ashoka (MM Sultan x Adina x Andoy) met een 

prachtig veulen aan de voet, maken deel uit van het 
De basis van Alsafir bestaat uit voornamelijk een Russisch merriebestand op Al Sedrawi. Enkele jaren geleden als 
gefokt merriebestand wat ze dan succesvol kruisen met afgespeend veulen verkocht en nu zelf alweer moeder. 
hengsten met een Egyptische bloedlijn. Erg indrukwekkend Wat vliegt de tijd. Het stallencomplex waar de paarden 
om te zien hoe ook relatief jonge fokkers in dit Midden-staan is ruim opgezet, schoon en koel. 
Oosten land zich serieus verdiepen in de fokkerij en niet 
enkel de paarden als prestige objecten hebben, al komt dat 

De laatste dag van ons bezoek aan Kuwait was gericht op uiteraard ook voor. De zeer gastvrije eigenaren van Alsafir 
een bezoek aan Alsafir Stud, de stoeterij waar Nederlands Stud stralen liefde en trots richting hun dieren uit en dat 
kampioene en best bewegend paard Lima Juny (Vestival x weerspiegelt in hun waardevolle paardenbestand. 
Kubay July x Kubay Khan) ruim 2 jaar geleden tezamen 

met A.F. Nadjiva (Duval x 
Onze bezoeken aan de stoeterijen en show waren ver boven A.F. Nadjira x Nadir I) hun 
mijn verwachting en ik kan de meeste fokkers die hun nieuwe thuis vonden. 
geliefde fokproducten verkopen richting Kuwait geruststellen, We werden voor dit bezoek 
zover ik tijdens mijn bezoek heb kunnen beoordelen leven netjes bij ons hotel opgepikt 
deze paarden in een ware oase en ontbreekt het ze aan niks. door de eigenaren. Na een 
En ik heb tijdens onze reis niet één, maar honderden paarden korte rit door de woestijn met 
gezien en allemaal zagen ze er voortreffelijk uit.overstekende dromedarissen, 

arriveerden we op hun 

M

Ter afsluiting van onze reis waren we de laatste avond 
uitgenodigd op het mega complex van onze gastheer. Hier 
hebben we nog enkele heerlijke uurtjes tussen de paarden 
en hun gezelschap mogen vertoeven. Fantastisch om deze 
sfeer te mogen proeven. 

Na alles gezien te hebben zet ik einde van aankomend seizoen 
de drie jonge merries A.F. Mirenga, A.F. Khouriyah en 
A.F. Mirsza vol vertrouwen op transport naar hun nieuwe 
thuis in Kuwait.
We zijn alle dagen van ons verblijf in Kuwait enorm in 
de watten gelegd. Hopelijk heb ik ons gevoel via dit verslag 
een beetje aan de lezers kunnen meegeven.

Ons bezoek van vijf dagen aan het ultrarijke Kuwait zijn 
voorbij gevlogen maar hebben zeker een onuitwisbare indruk 
bij ons achter gelaten. Uiteraard hadden we er graag nog een 
paar dagen langer aan vastgeplakt zodat we alle open 
stoeterijdagen konden bijwonen. 

Het nieuw thuis van AF Mirenga, 
AF Mirsza en AF Khouriyah

Nederlands kampioen en best bewegend paard 
Lima Juny (Vestival x Kubay Khan) 

op Alsafir Stud, Kuwait

AF Nadjiva

Madihat Al Safir v.Mutasim Al Shaqab 
vv.Marwan Al shaqab x Lima Juny

C-SHOW 
IN 

WEST 
NIEUW JASJE

ALKMAAR

O
Door: Brigitte Morees de twee paarden met de hoogste punten 

voor bewegingen die dag, zowel bij de Foto: Jan Kan
merries als bij de hengsten.
 Op 26 juli staat de C-show West op de drafbaan in Alkmaar 
Net als voorgaande jaren zullen er gepland in een nieuw jasje met nieuwe organisatoren. Dit jaar 
diverse gezellige kraampjes aanwezig verzorgen Brigitte Morees en Anja van Hees deze show voor 
zijn waaronder de heerlijke aardbeien. de eerste keer met de bedoeling een fantastische show neer te 
Wilt u ook een kraampje huren? Neem gaan zetten.
dan contact met ons op. 

Zoals altijd kunnen Arabische Volbloeds van alle leeftijden 
Aan de kinderen wordt ook gedacht in deelnemen in diverse rubrieken van veulen tot senior. Bij 
de vorm van een springkussen en een voldoende animo worden er een aantal nieuwe rubrieken 
clown die prachtige ballonnen maakt.toegevoegd aan het programma, zoals Oosters gekostumeerd, 
Het zal zeker de moeite waard zijn om waarbij ruiter en paard zo mooi mogelijk uitgedost in Arabische 
deze show te komen bezoeken met of outfit in de ring verschijnen. Daarnaast zijn er de rijrubrieken 
zonder paard, wij hopen op veel voor merries, ruinen en hengsten en eventueel een Western 
inschrijvingen. Wij gaan er een mooie rijrubriek of trail parcours.
show van maken samen met alle  
vrijwilligers!Tevens willen we een rubriek voor seniormerries van 16 jaar 
 en ouder uitschrijven waarvoor we via een sponsor een hele 
Voor meer info neem contact op met: mooie extra prijs beschikbaar gesteld krijgen. Ook voor 
Brigitte Morees & Anja van Hees, andere rubrieken zijn er extra prijzen via sponsoren verkregen 
tel.: 06-55998009 of via de mail bovenop de bekers en linten. Bovendien zullen we twee gratis 
Habibsarabians@outlook.com.inschrijvingen weggeven voor de Nationale C-show Raalte voor 
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In St. Moritz, het mondaine skioord voor de rijken der wereld, vonden in februari 
spectaculaire rennen plaats op het gelijknamige bevroren meer. Ook Arabierenrennen. 
Hoewel het ons in Nederland de laatste winters ontbreekt aan echte kou, doen de 
Nederlandse paarden het fantastisch op het ijs.

Foto's: Teun Kubbe

Op 25 januari jl. heeft het AVS bestuur haar vele trouwe 
vrijwilligers, die zich jaar in jaar uit inzetten voor het stamboek, 
uitgenodigd op het KNHS centrum in de brasserie. Ondanks 
het winterse weer kwamen de genodigden in grote getale naar 
de Veluwe  om in ontspannen sfeer te genieten van elkaars 
gezelschap tijdens een overheerlijke lunch.  Het kan niet vaak 
genoeg gezegd worden: vrijwilligers jullie goede daad is goud 
waard, waarvoor hartelijk dank! Wij hopen nog lang van jullie 
inzet en loyaliteit gebruik te mogen maken.

Het Bestuur 

EVENEMENTENKALENDER 2015
2 en 3 mei Tulip Cup Internationale B-Show, Ermelo

2 mei Dressuurclinic o.l.v. Cindy Schelvis, Ermelo

14 mei Open Dag Kossack Stud, De Beemster 

14 mei Hemelvaart Dressuurwedstrijd, De Beemster

14 mei Nationale D-Show, De Beemster 

23/24/25 mei Sportweekend, IJzerlo

29 mei AVS Algemene Ledenvergadering, Ermelo

7 juni Amateurkeuring, Houten

7 juni Nationale Dressuurkampioenschappen, 
Houten

7 juni Premiekeuring hengsten (bij voldoende ruimte 
ook merries/ruinen), Houten

20 juni Arabian Horse Weekend 
Regionale C-Show Zuid, St. Oedenrode 

20 juni Premiekeuring merries en ruinen, 
St. Oedenrode

20 juni
St. Oedenrode

21 juni Arabian Horse Weekend 
Internationale C-Show, St. Oedenrode 

26 juli Regionale C-Show West, Drafbaan Alkmaar

26 juli Premiekeuring merries en ruinen, Alkmaar

1 augustus Arabissimo, Ermelo (dressuur, liberty, speed)

2 augustus Arabissimo,  Ermelo (springen & cross)

22 augustus National Championship Show, Raalte

25 en 26 sept. All Nations Cup, Aken, Duitsland

7 en 8 nov. European Championships, Verona, Italië

27/28/29 nov. World Championships, Parijs, Frankrijk

28 november Premiekeuring hengsten, Ermelo 
(bij voldoende ruimte ook merries/ruinen)

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

Dressuurclinic o.l.v. Cindy Schelvis, 

VRIJWILLIGERS BEDANKT!

O
Door: Hanneke Brand
Foto's: Morhaf

Op 8 februari scoorde Karin van den Bos een 'Double Dutch' 
toen haar paarden Alibaba del Sol en Athlete Del Sol als eerste 
en tweede over de finishlijn kwamen in de belangrijke Sheikh 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan Listed Cup, voor de zeven overige 
deelnemers, afkomstig uit Zwitserland en een grote delegatie 
uit Zweden. Met een totaal prijzengeld van ruim 33.000 euro, 
live muziek, kunsttentoonstellingen en fantastisch eten, is een 
reis naar Zwitserland zeker de moeite waard. 
Twee weken later werd Alibaba Del Sol nipt geklopt door 
Al Jaboob (Zweden) in de H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak 
Ladies World Championship (IFAHR), de eerste koers uit 
de serie die uitsluitend open staat voor vrouwelijke jockeys, 
dit maal met 10 deelnemers, de meeste afkomstig uit Zweden, 
waar het aan sneeuw en ijs niet ontbreekt op dit moment.
Ondanks dat het voor de Zwitserse Astrid Wullschleger haar 
eerste rit op het ijs was, bracht ze haar 'mount' Al Jaboob goed 
in positie en wist de torenhoge favoriet Baba op het laatste 
rechte eind te verrassen. Plaatsen 2 en 3 waren eveneens voor 
Zweeds getrainde paarden, de vierde plek was voor de Zwitserse 
Nil Kamla.
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dit keer niet op een Arabier maar op haar knappe warmbloed Nadat iedereen zijn buik vol had gegeten, werd het weer tijd 
Vivaldi Z. Nog 7 anderen waren ook te paard: Gelske op Farah om alles langzaam af te breken en de spullen in te laden. 
Dibah , Erwin op Essilya, Sonja op Apache, Lilian op Princesa, Er waren een aantal mensen wat langer gebleven om alles weer 
Rianne op Bobby, Dorinda op Samara, Christina op onze netjes achter te laten. Al met al was het een hele geslaagde dag 
nieuwe aanwinst Don Sultan en voor de strandwandeling: en kijken wij terug op een goed georganiseerde en gezellige 
Martijn, Mirjam, Jessica, Harm, Samantha, Miriam, Rivka, samenkomst van Arabieren liefhebbers. Echter wordt het 
Doede en Jessica en natuurlijk Reindert. Ondertussen hadden voor Teun wel tijd dat het showseizoen weer begint. De 
de mannen van de catering (Gijs, Teun en Chris) alles winterstop is voor de vrachtwagen toch te lang gebleken. 
klaargezet. Het menu bestond uit: snert, broodjes knakworst, De opstartproblemen werden gelukkig zo weer opgelost met 
warme choco, glühwein en zelfgemaakte tomatensoep voor de behulp van Gijs en zijn bolide. 
vegetariërs of mensen die echt geen snert lusten. Tevens We zien jullie en natuurlijk de mensen die het niet hebben 
stonden er nootjes en andere versnaperingen klaar op de tafels gered dit jaar, graag terug bij de strandrit aankomende zomer 
om van te snaaien. Er was meer dan genoeg voor iedereen. en anders tot volgend jaar.
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SNERTRIT 

ZEE
HARGEN 
AAN 

“Snertrit” nee, niet omdat het 
zo vervelend is of omdat de 
weersomstandigheden niet 
naar wens waren, maar omdat 
er na de rit zelf gemaakte snert 
geserveerd werd. In 2014 
hebben wij voor de eerste keer 
deze rit georganiseerd. Toen 
was het al een geslaagde dag 
en dat is dit jaar, op 7 februari, 
wederom gelukt. 

Lilian op Princesa, Dorinda op Samara, Silvia op Thabay

de hele groep richting branding

Kamp opgezet op de parkeerplaats

Christina en Don SultanE
Door: Christina Doornberg

Een aantal mensen die er vorig jaar wel waren konden het dit 
jaar niet redden en dat vonden wij wel erg jammer. Cindy, 
Claudia, Judith en Pim jullie werden wel gemist! Dit jaar 
hadden we alles beter voor elkaar (tja, al doende leert men) 
met een verwarmde voortent aan de caravan die Gijs mee had 
genomen, Teun met de grote veewagen waarin we een extra 
tafel met stoelen en een extra kookstel tot onze beschikking 
hadden. Vorig jaar stond er namelijk zoveel wind dat wij niet 
echt warm konden staan en we behoorlijk wat moeite hadden 
om de snert en warme chocolademelk op te warmen. De wind 
blies namelijk steeds het gas uit. Dit jaar hadden we ons 
gewapend tegen de wind, die er nu eigenlijk nauwelijks stond. naar hun zin en sommige ruiters lieten hun paarden eens flink 

de benen strekken. In een keiharde rengalop schoten ze dan 
voorbij. Vooral Silvia met Thabay, wat gaan die hard en wat Rond het middaguur was iedereen aanwezig en werd er eerst 
geweldig om te zien wat voor een team zij samen vormen! een kop koffie genuttigd alvorens de paarden werden 
Amy was aanwezig met haar jonge merrie die net onder het opgezadeld om richting het strand te vertrekken. Reindert 
zadel is. Heel knap hoe zij met z'n tweetjes tussen al het was wederom aanwezig om weer prachtige foto's te schieten 
racende spul hebben gelopen. Kaylee was ook aanwezig, van alle paarden op het strand. De paarden hadden het reuze 
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Te koop aangeboden: 

Bosrubber - 

Tel. 0224-571468 - www.bosrubber.nl

14 jarige ruin Rashied 
v.Balasjow. Hij loopt L2 
dressuur, L springen en 
L SGW. In 2013 en 2014 
allround kampioen Jeugd 
bij de Arabissimo. 
Vraagprijs € 5.500. 
Info: Pleun Driessen 06-20248419 / pleundriessen@live.nl

alle soorten rubber voor uw stal, trailer, 
vrachtwagen, etc. Hoofddealer paarden drainage stalmat.
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Door: Helen Zandbelt-de Vries

Zomer 1995 fietste ik, samen met mijn vriend, over de 
Heumenseweg in Heumen. We zagen een prachtig hek met een 
beeld van een Arabier in het midden. Als fervente Arabieren 
liefhebber bleef ik even staan kijken. Er kwam al snel iemand 
aangelopen die ons uitnodigde om te komen kijken. Zo kwam 
ik zo'n 20 jaar geleden in aanraking met de heer Giesbers. 
Vol enthousiasme vertelde hij over zijn merries, de veulens, 
de jaarlingen, de paarden die op de renbaan liepen, de paarden 
die naar shows waren gegaan. 

Zelf studeerde ik nog, en wanneer het kon ging ik er heen om te 
ook. Wanneer hij in de winterstop thuis was en je een buitenrit helpen met de paarden. Samen met een paar andere meiden waren 
met hem maakte brulde hij van verre dat hij eraan kwam en we doordeweeks en bijna elk weekend daar te vinden. De heer 
nietsvermoedende voetgangers sprongen van schrik in de berm. Giesbers had tomeloos veel energie en zette zich voor allerlei zaken 
Karvat is slechts korte tijd na zijn rencarrière dekhengst geweest in. Hij was directeur van zijn aannemersbedrijf, voorzitter van 
en heeft maar één nakomeling gekregen: Trinity (uit Plakarna).de voetbalclub AWC en tevens is hij een tijd voorzitter geweest van 

het AVS. Hij had ook de jaarlijkse 'dag voor het gehandicapte kind' 
Met Plakarna (v.Karnaval x Plareri) ging ik in 2000 naar onze opgezet. Een dag waarop de kinderen met een handicap in het 
allereerste endurance wedstrijd. De heer Giesbers kwam naar mij zonnetje gezet werden. Hij was er altijd en stond altijd voor je klaar.
toe met de sleutel van zijn Mercedes. “Zo Helen, neem mijn auto.” 
En zo reed ik met een Mercedes en trailer naar mijn eerste Zijn paarden waren zijn grote passie. Voordat hij Arabieren hield, 
wedstrijd. Ik had meer stress om die auto heel terug te krijgen had hij Shetlanders, New Forest pony's en later een halfbloed 
dan om die hele wedstrijd. Arabier voor zijn dochter. En zo begon zijn voorliefde voor het 
Maar zo was de heer Giesbers. Open en vriendelijk trad hij je Arabische Volbloedpaard. Begin jaren 80 kocht hij zijn eerste 
tegemoet, en wanneer je zelf niet het vertrouwen had, liet hij zien, Arabier: Redeska HT van de familie Moonen. Een koffievos 
vaak met een dosis humor, dat hij wel vertrouwen in jou had.merrie, met een eigen karakter. 'Een aparte' zoals de heer Giesbers 

weleens zei. Een mooie merrie met goede bloedlijnen en er zijn 
Faoud G is het laatste fokprodukt van de heer Giesbers. Onlangs vele prachtige nakomelingen uit gekomen. Twee van haar meest 
is hij als endurancepaard verkocht naar Spanje. Veel fokproducten bekende nakomelingen zijn Azmiraff en Plareri. Een paar jaar later 
zijn in de endurance terug te zien op nationaal en internationaal kwam de tweede stammoeder, namelijk Karlinkah (v.Plakat x 
niveau zoals Azju, Fortuna, Elstianne, Edessa en Marat. Sumaya Chantal). Haar bekendste nakomeling is wellicht Karvat.
en Trinity zitten in het Nederlandse endurance team en hebben 
Nederland vertegenwoordigd op de Wereld Ruiter Spelen 2014. De heer Giesbers fokte in eerste instantie voor de show: Plamelke, 
Zo zijn vele paarden vanuit de stal van de heer Giesbers in Azmiraff en met name Plareri gooiden hoge ogen in de 
verschillende disciplines succesvol.showwereld. Later is Azmiraff 

uitgebracht op de renbaan en in 
Op 5 mei 2011 sloeg het noodlot toe en werd de heer Giesbers de springsport. Aangestoken door 
getroffen door een hersenbloeding. Na een lang ziekbed is hij op de mooie resultaten die Azmiraff 
26 december 2014 overleden. Op 31 december heb ik, samen neerzette op de renbaan, is de heer 
met heel veel andere mensen, afscheid van hem genomen. Giesbers zich meer gaan richten op 
Een bijzondere man, van wie ik veel heb geleerd en aan wie ik het fokken van renpaarden. 
veel te danken heb. Met zijn vriendelijkheid, humor en vooral Voorbeelden zijn Gio, Plagom, 
het delen van zijn liefde voor het Arabische paard heeft hij veel Najibb en Sajida om een paar namen 
mensen bereikt.te noemen. 

Maar de favoriet van de heer Giesbers 
was Karvat (v.Vatican x Karlinkah). Aan dit memoriam hebben mede mevrouw Giesbers en 
Hij was de koning op stal, dat wist Ilse Coppes bijgedragen.
Karvat ook en zo gedroeg hij zich 

IN MEMORIAM: 
THIJS GIESBERS
17 OKTOBER 1932 - 26 DECEMBER 2014

Dhr. Giesbers met Nympha en Tanimara

Karvat
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Door: Helen Zandbelt-de Vries

Zomer 1995 fietste ik, samen met mijn vriend, over de 
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