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Ik zit aan de vooravond van de ALV dit stukje te schrijven, 
wetende dat dit het laatste is wat ik doe als bestuurslid van 
het AVS. Na zes jaar actief te zijn geweest in het bestuur ga 
ik er mee stoppen. Heerlijk om weer eens naar show te gaan 
en niks te doen, alleen maar kijken naar ons mooie ras. 
Heerlijk om kritiek leveren op de mensen die zo'n show hebben 
georganiseerd. Heerlijk om als er wat mis is gegaan de schuld 
te geven aan het bestuur. Zo kan ik er nog wel een paar 
noemen… 

Ik ben soms wel teleurgesteld geweest in de ondersteuning 
van onze eigen leden voor onze inspanningen. Vergeet niet dat 
het bestuur gekozen wordt door de leden en slechts de statuten 
en reglementen naleeft die wij samen hebben goedgekeurd. 
Het bestuur zit er met de beste bedoelingen en bestaat gewoon 
uit mensen, leden die het Arabische Volbloedpaard een warm 
hart toedragen. 

Ik wil dan ook mijn medebestuursleden bedanken voor de fijne 
tijd, vooral de laatste twee jaar was de samenwerking optimaal 
en prettig. We hebben de laatste paar jaren moeilijke 
beslissingen moeten nemen maar hierdoor zijn we financieel 
toch gezond gebleven als vereniging.

Ook wil ik de commissie gebruik veel rijplezier wensen en 
hoop ik dat er in de toekomst meer ruiters onze wedstrijden 
gaan bezoeken.

Dus lieve mensen, voordat je wat roept, ga eens in de schoenen 
van bestuurs- en commissieleden staan en probeer het ook eens 
van die kant te bekijken. We zijn toch met z'n allen het AVS!

Groet,

Stefan van den Hoogenband
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VAN DE 
BESTUURSTAFEL

Op de cover:
De hengst Passada's Ghassan geboren 
20 juli 2010 (v.Stival x Esta-Passada 
v.Europe's Padron) viert voor fokster/ 
eigenaresse Paula Bohmer uit Aalten 
zijn overwinning voor Best of Show 
van de allereerste AVS Nationale 
D-show op Hemelvaart 14 mei 2015.
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B-STATUS VOOR REISEL EN DEN HARTOG

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

IN MEMORIAM RHODOS HT

PROFICIAT ADRIAAN EN HENNIE KUIJF

KANDIDATENSELECTIE JURYCURSUS 2015

IN MEMORIAM: ALANIS

ik haar verschrikkelijk 
dankbaar voor haar De ECAHO publiceerde donderdag 21 mei op hun website 
eeuwige vriendschap, dat de show commissie tijdens de ECAHO bijeenkomst in 
grote wijsheid, warme Brussel op 9 mei jl. een internationaal palet aan juryleden heeft 
liefde en het rotsvaste aangenomen. De juryleden hebben voldaan aan alle eisen om 
vertrouwen dat we in aan de B lijst toegevoegd te worden. 
elkaar hebben. Ze is er Tevens werd een 6-tal B juryleden opgewaardeerd naar de 
altijd voor me en nu A status. De heren Robbie den Hartog en Gideon Reisel 
moesten wij de meest hebben nu officieel hun B-status als ECAHO jury. Namens 
moeilijke beslissing voor het bestuur van harte gefeliciteerd!
haar nemen. Mijn held, 
mijn merrie, mijn allerbeste vriendin; ik ga je zo ontzettend 
missen! Rust zacht, ren als de wind en adem vrij lieve mooie 
meid. Ik hou van je.Het bestuur wil de aanwezigen die vrijdag 29 mei jl. naar 

Ermelo zijn gekomen om een positieve bijdrage te leveren aan 
Sanne Beeldmande vergadering bedanken. De verslagen van de secretaris en 

penningmeester zijn terug te lezen op onze website 
www.avsweb.org 

schimmelruin (Pandoer HT x Regona) 26-4-1986 / 28-4-2015 
Met verdriet in ons hart 
moesten we je laten gaan. In april plaatste de 
Rhodos, mijn grote vriend. regiokrant Witte 
Wat heb ik altijd van je Weekblad een leuk 
genoten. Op onze buitenritten artikel over de 
over het strand van Katwijk en oprichters van 
later in de Drentse bossen. Forelocks Arabians 
Tijdens onze wedstrijden, waar Adriaan en Hennie 
je altijd zo genoot van aandacht Kuijf die inmiddels 
en fotografen. En ook met de 60  jaar zijn getrouwd 
lessen, je hebt zoveel mensen en door de 
leren rijden en leren voelen. burgemeester van 
Met de Paardenspiegels, waarin Nieuwkoop werden 
je altijd mijn "emotiepaard" bezocht in verband 
was. En natuurlijk met onze met hun diamanten 

kleindochters waarmee je altijd zo voorzichtig was. bruiloft.De krant doet kort verslag van de grote rol die paarden 
Je bent 29 jaar geworden en we zijn 25 jaar samen geweest. in het leven van de heer en mevrouw Kuijf spelen. 'Als hobby 
Een periode om nooit te vergeten. Dank je grote vriend voor fokken we paarden en daarnaast staan er ook zo'n 25 tot 30 
je onvoorwaardelijke liefde en trouw. Ik ga je vreselijk missen, paarden in de manege. Wanneer er een veulentje geboren 
maar je bent voor altijd in mijn hart. Rust zacht, lieve Rho.wordt, dan is mijn vrouw erbij. Ze heeft er al meer dan 250 ter 

wereld helpen brengen en het is een uitzondering wanneer de 
Paulette Zorndierenarts er aan te pas moet komen', complimenteert Kuijf 

zijn echtgenote. Voor het keuren van paarden gaan Kuijf (86) 
en zijn echtgenote (85) nog naar Duitsland en België. 'In het 
verleden gingen we veel verder en eigenlijk hebben we wel de 

Het AVS heeft behoefte aan een beperkt aantal nieuwe hele wereld gezien.' Het paar kijkt met veel plezier terug op het 
juryleden. Voorheen was er geen traject en werden cursussen leven dat achter hen ligt en heeft vertrouwen in de toekomst. 
op eigen initiatief gedaan, zonder enige vorm van selectie. Dit Zij: 'Met onze zeven kinderen en vele kleinkinderen, het bedrijf 
kan helaas niet meer, want tegenwoordig wordt het stamboek en onze hobby voel ik me een bevoorrecht mens.’
verantwoordelijk gehouden voor de kandidaten die zij 
aanbieden aan de landelijke jurycursus van de overheid. 
Voorheen werd deze cursus georganiseerd door de PVV/PVE 
maar deze taak is nu gedelegeerd naar de Koepel Fokkerij, schimmelmerrie (Absent x Desnica) 31-12-1996 / 14-10-2014
het overkoepelende orgaan van alle vanuit de overheid 
erkende paardenstamboeken in Nederland, residerend onder Compleet onverwacht bleek onze prachtige “Lani” heel ernstig 
het ministerie LNV.ziek. We hebben haar moeten laten gaan, ze is nu vrij. Wat ben 

Voor deze selectie is in overleg met het kernkorps van onze jury de Koepel Fokkerij, nationaal en internationaal proef jureren 
en het bestuur besloten om alvorens iemand in opleiding te en uiteindelijk een examen als ECAHO jurylid in omvat. 
nemen, een selectie plaats te laten vinden. Daarnaast zullen de Wij beseffen ons dat deze kosten aanzienlijk zijn maar u zult 
niet geringe kosten t.a.v. het opleidingstraject voor rekening daar toch rekening mee moeten houden.
komen van de cursist en is het dus belangrijk om te weten wat 
de verwachtingen daarvan zijn. De cursus van de Koepel Fokkerij zal zijn selectie in het najaar 

van 2015 houden en de opleiding zal in modules verlopen in 
Criteria die voor de initiële selectie zullen worden gehanteerd het gehele jaar 2016 met een afsluitend examen in januari 
zijn motivatie, een goede basiskennis van de interne- en externe 2017, waarna een proefperiode gaat beginnen. U moet er dan 
anatomie van paarden in het algemeen en uiteraard van het rekening mee houden dat u pas in 2020/2021 voor het eerst in 
Arabische Volbloedpaard in het bijzonder.  Daarnaast zullen aanmerking zou kunnen komen om respectievelijk de levels I 
andere vaardigheden worden afgewogen zoals mondelinge en II examens bij ECAHO te mogen doen.
vaardigheid, talent en een redelijke kennis van de Engelse taal. 
Het is de intentie om die criteria op locatie theoretisch en Helaas moeten we diegenen die professioneel paarden trainen 
praktisch te toetsen, verdeeld over een aantal dagen. en/of voorbrengen teleurstellen. Zowel het AVS als ECAHO 

houden de stelling aan dat zij die professioneel paarden trainen 
Er is plek voor maximaal vier kandidaten die wij begeleiding of voorbrengen geen ECAHO shows mogen jureren.  
kunnen bieden in voorbereiding op de selectie en cursus van de 
Koepel Fokkerij in Nederland. De selectie van het AVS zal zich Bent u zeer geïnteresseerd en goed gemotiveerd en vindt u dat 
er dus op richten om (hooguit) vier kandidaten in het het iets voor u is, dan kunt u zich aanmelden door een mailtje 
begeleidingstraject op te nemen. te sturen naar het stamboekkantoor via info@arabier.com 

De schatting van de totale kosten voor dit traject kunnen De sluitingsdatum voor aanmelding is 1 augustus a.s. en 
oplopen richting de € 3.000,- tot € 4.000,- over een periode wij verwachten de eerste selectie dag te houden medio 
van 3 jaar wat het selectietraject, de Nederlandse jurycursus van september 2015

Door: Gideon Reisel oproep gedaan aan diegenen die daarin willen assisteren. 
Aan de ruiters werd gevraagd om aan contacten die geen lid of 
donateur zijn van het AVS uit te leggen dat alleen al met een Op 29 mei heeft de jaarlijkse ALV van het AVS plaatsgevonden 
donateurschap het mogelijk is om met een AVS geregistreerde in de foyer van het KNHS Federatiecentrum te Ermelo. 
Volbloed Arabier aan alle gebruiksevenementen mee te mogen Met een korte en overzichtelijke agenda was het geen heel 
doen. spannende avond die dan ook soepel en vlot verliep. Buiten 
Ten aanzien van de tarievenlijst lag de focus vooral op de extra de verplichte nummers stonden er een aantal reglements 
kosten voor het registreren van een veulen uit Embryo transfer. wijzigingen op de rol. Zo heeft de Commissie van Beroep 
Inmiddels is er een uitgebreide toelichting geplaatst op de AVS tezamen met het bestuur de stofkam eens door de regels 
website aangaande E.T. onder Fokkerij.   aangaande beroepszaken in het Huishoudelijk Reglement 

getracht te verhelderen. Een aparte uitgebreide toelichting
Sandra Boogaard werd bij acclamatie verkozen voor een nieuwe van commissievoorzitter Lou Molenaar vindt u elders terug 
termijn als penningmeester, overigens onder luid applaus van in dit magazine. Dan werden er wat verouderde regels in het 
de leden die haar secure werkzaamheden in tijden van stamboekreglement en het keuringsreglement aangepast om 
teruglopende leden- en veulenaantallen hogelijk bleken te in lijn te brengen met de daadwerkelijke handelswijzen. 
appreciëren. De vereniging lijkt vooralsnog onder haar bewind Geen nieuwe zaken dus eigenlijk, maar nu geen 
de weg naar financiële gezondheid te hebben hervonden.tegenstrijdigheden tussen de praktijk en de regels. 
Verder werd er afscheid genomen van Stefan van den Tenslotte had de familie Kuijf een wijziging ingediend voor 
Hoogenband die twee bestuursperioden heeft uitgediend als het stamboekreglement aangaande dekkingen met een 
voorzitter van de commissie gebruik en vicevoorzitter. Stefan tweejarige hengst. Er lijkt behoefte te zijn om de trend in 
werd uitgebreid bedankt voor zijn diensten door bestuur en omringende landen te volgen. Daar in Nederland een 
Getty Ketels namens de commissie van gebruik.tweejarige hengst nog niet gekeurd mag worden, en omdat 

de fokker van een veulen van een ongekeurde hengst bij 
De avond werd afgesloten met foto's uit de oude doos. registratie een forse administratieve verhoging moet betalen, 
Eveline Calis had een koffer vol met zwart-wit foto's uit is er ingevolge deze wijziging nu de mogelijkheid gekomen 
de historie van het Arabische Volbloedpaard in Nederland om deze verhoging terug te vorderen, indien de hengst in zijn 
meegenomen. Menig lid heeft genoten van deze Golden Oldies. 3e levensjaar wordt goedgekeurd voor de dekdienst.

Alle reglementswijzigingen zijn doorgevoerd op de AVS website Onder financiële zaken kregen de terugloop van het ledenaantal 
onder Organisatie/Reglementen. en de tarievenlijst wat extra aandacht. Aangaande het leden-

aantal zal meer promotie getracht worden en werd er een 
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Inmiddels is er een uitgebreide toelichting geplaatst op de AVS tezamen met het bestuur de stofkam eens door de regels 
website aangaande E.T. onder Fokkerij.   aangaande beroepszaken in het Huishoudelijk Reglement 

getracht te verhelderen. Een aparte uitgebreide toelichting
Sandra Boogaard werd bij acclamatie verkozen voor een nieuwe van commissievoorzitter Lou Molenaar vindt u elders terug 
termijn als penningmeester, overigens onder luid applaus van in dit magazine. Dan werden er wat verouderde regels in het 
de leden die haar secure werkzaamheden in tijden van stamboekreglement en het keuringsreglement aangepast om 
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Getty Ketels namens de commissie van gebruik.tweejarige hengst nog niet gekeurd mag worden, en omdat 

de fokker van een veulen van een ongekeurde hengst bij 
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Alle reglementswijzigingen zijn doorgevoerd op de AVS website Onder financiële zaken kregen de terugloop van het ledenaantal 
onder Organisatie/Reglementen. en de tarievenlijst wat extra aandacht. Aangaande het leden-

aantal zal meer promotie getracht worden en werd er een 
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COMMISSIE VAN BEROEP
Door: Lou Molenaar In artikel 39 van het stamboekreglement is verder geen 

wijziging aangebracht. Hierin staat dat een lid zich bij 
In de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het inschrijvingsgeschillen kan wenden tot de commissie van 
Stamboekreglement komen in verschillende artikelen teksten beroep, die een rapport hierover kan uitbrengen aan het 
voor met betrekking tot de commissie van beroep van het AVS. bestuur. Het bestuur moet op basis van het rapport van de 
In artikel 30 van de Statuten, in de artikelen 20, 31, 33, 34, commissie dat besluit eventueel in heroverweging nemen. 
36 en 39 van het Huishoudelijk Reglement en in artikel 39 Tegen boetes van tenminste Euro 150,- , kan op grond van dit 
van het Stamboekreglement wordt daarover gesproken. reglement een beroep bij de commissie worden ingediend.

Meer duidelijkheid over de artikelen in het huishoudelijk Paragraaf  "Beroepsindiening" van artikel 36
reglement is gewenst voor leden die over een conflict of In het eerste tekstdeel van dit artikel wordt gezegd dat indien 
meningsverschil een beroep willen doen op de commissie een lid van de vereniging door het bestuur wordt medegedeeld 
van beroep. Daarom heeft het bestuur samen met de dat hij of zij naar aanleiding van een conflict of meningsverschil 
commissie van beroep vorengenoemde artikelen nog eens wordt gestraft, berispt, geschorst of beboet, dat de betrokkene 
bekeken. Dit heeft tot een aantal verbeteringen geleid, welke tegen deze maatregel van het bestuur binnen één maand na 
wij hierna toelichten Deze verbeteringen werden tijdens de datum van deze melding een schriftelijk beroepsverzoek kan 
Algemene Ledenvergadering van 29 mei jl. aan de leden indienen bij de commissie van beroep. Na die maand is beroep 
voorgelegd en goedgekeurd. niet meer mogelijk.

In artikel 30 van de Statuten zijn geen wijzigingen 
Paragraaf "Beroepsprocedure" van artikel 36aangebracht. Hier gaat het over strafbepalingen, waarin wordt In elk geval zal de commissie van beroep een kopie van het gezegd dat het bestuur bevoegd is om een lidmaatschap op te beroepsverzoek ter informatie aan het bestuur van de zeggen of een lidmaatschap te ontzeggen. Tevens kan het Vereniging zenden. Na ontvangst van het beroepsverzoek zal bestuur een lid berispen, schorsen of beboeten. Dat kan indien de commissie van beroep vaststellen of dit verzoek voldoet leden, ereleden of leden van verdienste de statuten of de andere aan de beroepsmogelijkheden zoals omschreven in de reglementen of daarop steunende besluiten van de algemene reglementen van de Vereniging. Voor deze toetsing aan de vergadering overtreden. Tegen dergelijke strafmaatregelen kan reglementen heeft de commissie na ontvangst van het men in beroep gaan bij de commissie van beroep. beroepsverzoek maximaal één maand nodig. 
Als het beroep niet voldoet aan de reglementen kan de In artikel 20 van het Huishoudelijk Reglement is een kleine commissie in bijzondere gevallen het bestuur met redenen verandering in de tekst aangebracht, die geen inhoudelijke omkleed verzoeken om het betreffende beroep toch in betekenis heeft en inhoudt dat de commissie van beroep behandeling te nemen. Als de commissie van beroep hiervoor bestaat uit drie leden. geen mandaat krijgt, wordt het beroepsverzoek afgewezen. 
De commissie bepaalt of de schriftelijke behandeling wordt 

In artikel 31 van het Huishoudelijk Reglement is onder andere voorafgegaan door een mondelinge behandeling. 
gesteld dat de commissie van beroep zaken behandelt met een De betrokken partij zal alle mogelijkheden krijgen om 
quorum ofwel minimum aantal van drie leden. Indien er geen argumenten en bewijsmateriaal aan te leveren. De commissie 
quorum mogelijk is, mag een ander lid van de vereniging, door kan eventueel advies inwinnen bij een jurist, die daarvoor 
de commissievoorzitter aan te wijzen, tijdelijk plaatsnemen. aan de Vereniging een bedrag kan declareren.

In artikel 33 van het Huishoudelijk Reglement zijn geen De commissie streeft er in alle gevallen naar om een 
veranderingen aangebracht. Het gaat hier over herkiesbaarheid einduitspraak te doen binnen 3 maanden na ontvangst van 
en herbenoembaarheid van commissieleden. Alsmede dat het het beroepsverzoek. De uitspraken van de commissie zijn 
bestuur op tijd voordrachten moet doen ten aanzien van bindend behoudens in registratiegeschillen. Uitspraken van 
vacatures in de commissies, waarvan de benoeming door de de commissie, waarvoor een beroep is toegestaan, worden in 
algemene vergadering plaatsvindt. een door de commissie opgestelde samenvatting in het 

verenigingsorgaan gepubliceerd. 
In artikel 34 van het Huishoudelijk Reglement is geen 
wijziging aangebracht. Hierin staat dat het bestuur geen deel Tenslotte geeft het bijgevoegde schema, wat nu ook in het 
kan uitmaken van de commissie van beroep, kascontrole- reglement is opgenomen, extra duidelijkheid over de  
commissie en stamboekcontrolecommissie. termijnen: 

Eén maand voor het lid om in beroep te gaan, één maand  voor 
In artikel 36 van het Huishoudelijk Reglement zijn de de commissie om te besluiten of beroep is toegestaan plus nog 
onderdelen "Beroepsindiening" en "Beroepsprocedure" ter twee maanden voor een totaal van drie maanden streeftermijn 
verduidelijking toegevoegd na de toelichting op artikel 39 van om tot een uitspraak te komen. 
het Stamboekreglement. 

Toelichting op het gewijzigde Huishoudelijk Reglement betreffende 
de Commissie van Beroep op de ALV 2015 SCHEMA 

BEROEPSPROCEDURE

Datum
ontvangst

besluit

Datum
ontvangst

beroepsbrief

1) Maximale termijn
om in beroep te gaan

door een brief in te sturen
aan de commissie van beroep:

1 Maand

3 Maanden

2) Maximale termijn
voor de commissie om te
besluiten of het beroep

is toegestaan:

1 Maand

Streeftermijn
voor de commissie van beroep
om tot een uitspraak te komen
indien beroep was toegestaan:

1) In deze termijn kan betrokkene concluderen dat, in het geval van het besluit wat hem
is medegedeeld, beroep is toegestaan. Hij moet dan binnen deze termijn van één maand
zijn beroepsverzoek indienen. Na deze maand kan dat niet meer.

2) Vanaf de datum van ontvangst van een beroepsbrief
gaat er een nieuwe maand lopen, waarin de commissie
zich moet uitspreken of beroep is toegestaan volgens
de reglementen.

6 7
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Allereerst hartelijk dank voor jullie leuke reacties op de lange serie Memoires. Ik had 
vooraf de intentie om een stukje historie met jullie te delen en om eens wat persoonlijke 
belevingen op papier te zetten, daarmee hopende jullie wat meer inzicht te geven in 
oudere bloedlijnen en bloedlijnen die wellicht niet bij iedereen bekend zijn. 

O

De 28-jarige hengst Mehameh (Mahomed x Nazeerah) met 
eigenaresse Hester ter Beek

Mahomed 

Ghazal 

Muquatam

Door/foto's: Peter van Ingen fokker en tevens kunstenaar uit Duitsland. Deze nog vrij jonge 
hengst liet al duidelijk zien wat voor kwaliteiten hij in huis had. 
Ik weet nog dat Jan Calis hem had voorgebracht en dat hij Ondanks dat ik al op vroege leeftijd mijn hart verloor aan het 
indruk op mij had gemaakt, temeer ook omdat ik tot mijn Arabisch Volbloed, besef ik dat mijn reis met deze “edelste 
grote ergernis niet wist dat er in Nederland een paard uit de creaturen“ (zoals mijn partner vol overgave zegt) nog steeds 
fokkerij van de familie Dömken was. bezig is en dat ik mijn eindpunt nog lang niet heb bereikt. 

Het kan geen geheim zijn dat mijn hart bij de Egyptenaar ligt 
en ik kan dan ook laaiend enthousiast worden als ik weer eens 
zo'n grootmeester van vroeger heb ontdekt. Dit brengt mij 
eigenlijk tot het schrijven van een volgend stukje op mijn reis 
vol memoires dat ik heb meegemaakt.

We gaan terug naar midden jaren 90 op de zondag van de 
laatste Egyptian Event van Tilburg die ik heb bijgewoond. 
Zoals altijd was deze show, georganiseerd door de familie 
Smarius, een daverend succes. Dankzij hun tomeloze inzet 
waren dat bloeiende dagen voor het Arabisch Volbloed en de 
Egyptische Arabier in het bijzonder. Dat jaar waren er voor het 
eerst ook buitenlandse deelnemers. Naast de show- en gereden 
klassen en de zeer attractieve demonstraties, was er die dag ook 
een Avenue of Kings. Voor het eerst deden er grote namen aan 
dit onderdeel mee. Het publiek kon de winnaar uitkiezen door 
voor het voorgestelde paard te applaudisseren. Er waren zeer 
interessante deelnemers. Uit België kwam de pas uit Egypte 
geïmporteerde hengst *Ibn Barrada, uit Duitsland kwam de 

Onlangs werd ik gecontacteerd door Hester Verbeek, die mijn prachtige el Moniet, uit de fokkerij van Dr. Hans Nagel en de 
memoires had gevolgd en mij kort vertelde over haar inmiddels eveneens uit Egypte afkomstige *Amgad, die dit onderdeel 
28 jarige hengst. Ik ontving een aantal foto's en bij het zien won. Echter, tussen al deze interessante deelnemers zat een 
ervan begon het al flink te kriebelen. Die oude types zijn donkere schimmelhengst die ik nog niet kende. Let wel 
werkelijk fantastisch! Toen Hester mij eveneens vertelde dat hij toentertijd wist ik zo goed als elke Egyptenaar op deze aardbol 
uit de fokkerij van Dömken kwam, begon er langzaam wat te te vinden dus ik was hoogst verbaasd dat ik totaal niet wist wie 
dagen. Dit was de hengst die ik tijdens de show in Tilburg had deze krachtpatser was. Het bleek een hengst te zijn uit de 
gezien en daarna bij mij van de radar was verdwenen. fokkerij van Carl Heinz Dömken, een zeer gerenommeerde 

Zijn naam is Mehameh en wellicht dat meerdere mensen nu echt op leeftijd, beschikte over een tomeloze energie en pit. 
zeggen: “oh, maar die kennen wij wel…van de bekende We kregen een rondleiding en zagen tot onze grote verbazing 
buitenritten enzo”. Welnu, ik ga deze prachtige dat de passie voor de natuur zich niet alleen tot paarden 
vliegenschimmel eerdaags bekijken en ik kan niet wachten! beperkte. Buiten alle opgezette dieren die her en der in het huis 

stonden, was er een grote kooi die van buiten naar binnen in Door het contact met Hester, kwam ik wel op een idee te 
de woning doorliep en waar een aantal kleine aapjes in zaten. schrijven over mijn bezoek in de jaren 90 naar de stoeterij van 
We keken onze ogen uit.de familie Dömken. Ik had al eerder met hen geschreven maar 

van een bezoek was het nog niet gekomen. Dömken was Al gauw werd het duidelijk dat de Dömkens een geheel eigen 
eigenaar van de wereldberoemde Nazeer- leven leidden en daaraan een zeer interessante invulling gaven. 
zoon *Ghazal uit de adellijke merrie Bukra. Ik was totaal gefascineerd door hun bijzondere kijk op de 
Hij werd door de prins Zu Inn und wereld en hun zeer authentieke manier van leven. Al pratende 
Knyphausen als 2-jarige hengst aangekocht liepen we naar de paarden en kwamen we aan bij de hengsten. 
bij de Egyptische staatsstoeterij El Zahraa. Een aantal stonden nog op stal en we begonnen bij een grote 
In 1967 kon Dömken de toen 14 jarige donkerrode, mahonie bruine hengst Sihdih genaamd. Ik was 
Ghazal kopen. Na het tragische ongeluk in in hem geïnteresseerd, temeer omdat hij een aansprekende 
1972 waarbij Ghazal om het leven kwam, stamboom had, nog ver weg van alle commerciële en 
volgde zijn kleinzoon Mahomed hem op. Amerikaanse lijnen. Een flinke hengst van zeker 1.55, lange 
Over beide hengsten heeft de heer rug, een kopie in bouw van vader *Sawlagan, uit Hadban 
Dömken een boek geschreven vol met Enzahi moeder *Nadia. Een hengst die nog uit twee 
fraaie privé foto's maar ook prachtige geïmporteerde ouders kwam, je zag dat hij van top tot teen dat 
schilderijen. Op een foto staat Ghazal zelfs oeroude type vertegenwoordigde. Hij glom werkelijk als een 
in de studeerkamer om model te staan! nieuw geslagen muntje waar geen spray of welke andere 
Kortom, wie geïnteresseerd is, gewoon moderne middelen bij aan te pas hoefden te komen. Van 

even bellen met de heer Bogaard Sihdih was er een schimmelzoon die uit Frankrijk on lease 
van Eurocenter. was teruggekomen, Sinai. Een plaatje van een hengst, 

een beetje druk maar een echte crack!
We gingen verder naar de hengstenweiden, en daar liep Op een zaterdag ergens in juli, 
allereerst de kampioen Muquatam, inmiddels al bijna of namen mijn toenmalige partner 
zelfs over de 20 jaar oud en in zijn gezicht al helemaal roze en ik de auto en toefden wij naar 
geworden van het pigmentverlies, iets wat in sommige Duitse Oost-Duitsland. Let wel, er was 
lijnen met Hadban Enzahi en Moheba bloed regelmatig toen nog geen TomTom dus een 
voorkomt. Maar wel een schitterende hengst met een ongekend verfrommelde oude landkaart 
mooie bouw en supersterke benen. Een hengst met een moest ons een beetje op weg helpen. Tot aan Hannover ging 
geschiedenis en ik ben blij dat ik deze, in de jaren 70 en 80 het bijzonder goed totdat we in een kilometers lange file 
zeer bekende hengst, alsnog gezien heb. kwamen. De zomervakantie in Duitsland was begonnen en 

daar hadden we geen rekening mee gehouden. Aangezien Iets verderop stond een vrij jonge zoon van hem en tevens mijn 
het zeker 25 graden was, trokken alle Duitsers richting zee. 
We besloten een paar afslagen vroeger van de autobaan af 
te gaan, in de hoop via de provinciale weg ook op de plaats 
van bestemming te komen. We kwamen uiteindelijk in een 
klein dorpje aan, waar de tijd duidelijk 50 jaar had stilgestaan, 
de telefoonlijnen in lange ongelijke lussen door het landschap 
hingen en de verharde weg ineens in onverharde weggetjes 
overging. Nu ik het zo schrijf zie ik nog helder voor me hoe 
verbaasd wij waren over de prachtige omgeving, zo authentiek 
en origineel.
Na een vertraging van bijna 2 uur, kwamen we dan toch 
eindelijk aan op de stoeterij van familie Dömken. We werden 
hartelijk ontvangen door mevrouw Constanze Dömken. Helaas 
was de heer Dömken op reis maar mevrouw Dömken had een 
heerlijke lunch voor ons gemaakt met zelfgebakken broodjes en 
koeken. Het was inmiddels heel warm geworden dus de lunch 
in de buitenlucht, waarbij we even konden bijkomen van die 
ellendige reis, was een groot geschenk. Mevrouw Dömken, al 
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belevingen op papier te zetten, daarmee hopende jullie wat meer inzicht te geven in 
oudere bloedlijnen en bloedlijnen die wellicht niet bij iedereen bekend zijn. 

O

De 28-jarige hengst Mehameh (Mahomed x Nazeerah) met 
eigenaresse Hester ter Beek

Mahomed 

Ghazal 

Muquatam

Door/foto's: Peter van Ingen fokker en tevens kunstenaar uit Duitsland. Deze nog vrij jonge 
hengst liet al duidelijk zien wat voor kwaliteiten hij in huis had. 
Ik weet nog dat Jan Calis hem had voorgebracht en dat hij Ondanks dat ik al op vroege leeftijd mijn hart verloor aan het 
indruk op mij had gemaakt, temeer ook omdat ik tot mijn Arabisch Volbloed, besef ik dat mijn reis met deze “edelste 
grote ergernis niet wist dat er in Nederland een paard uit de creaturen“ (zoals mijn partner vol overgave zegt) nog steeds 
fokkerij van de familie Dömken was. bezig is en dat ik mijn eindpunt nog lang niet heb bereikt. 

Het kan geen geheim zijn dat mijn hart bij de Egyptenaar ligt 
en ik kan dan ook laaiend enthousiast worden als ik weer eens 
zo'n grootmeester van vroeger heb ontdekt. Dit brengt mij 
eigenlijk tot het schrijven van een volgend stukje op mijn reis 
vol memoires dat ik heb meegemaakt.

We gaan terug naar midden jaren 90 op de zondag van de 
laatste Egyptian Event van Tilburg die ik heb bijgewoond. 
Zoals altijd was deze show, georganiseerd door de familie 
Smarius, een daverend succes. Dankzij hun tomeloze inzet 
waren dat bloeiende dagen voor het Arabisch Volbloed en de 
Egyptische Arabier in het bijzonder. Dat jaar waren er voor het 
eerst ook buitenlandse deelnemers. Naast de show- en gereden 
klassen en de zeer attractieve demonstraties, was er die dag ook 
een Avenue of Kings. Voor het eerst deden er grote namen aan 
dit onderdeel mee. Het publiek kon de winnaar uitkiezen door 
voor het voorgestelde paard te applaudisseren. Er waren zeer 
interessante deelnemers. Uit België kwam de pas uit Egypte 
geïmporteerde hengst *Ibn Barrada, uit Duitsland kwam de 

Onlangs werd ik gecontacteerd door Hester Verbeek, die mijn prachtige el Moniet, uit de fokkerij van Dr. Hans Nagel en de 
memoires had gevolgd en mij kort vertelde over haar inmiddels eveneens uit Egypte afkomstige *Amgad, die dit onderdeel 
28 jarige hengst. Ik ontving een aantal foto's en bij het zien won. Echter, tussen al deze interessante deelnemers zat een 
ervan begon het al flink te kriebelen. Die oude types zijn donkere schimmelhengst die ik nog niet kende. Let wel 
werkelijk fantastisch! Toen Hester mij eveneens vertelde dat hij toentertijd wist ik zo goed als elke Egyptenaar op deze aardbol 
uit de fokkerij van Dömken kwam, begon er langzaam wat te te vinden dus ik was hoogst verbaasd dat ik totaal niet wist wie 
dagen. Dit was de hengst die ik tijdens de show in Tilburg had deze krachtpatser was. Het bleek een hengst te zijn uit de 
gezien en daarna bij mij van de radar was verdwenen. fokkerij van Carl Heinz Dömken, een zeer gerenommeerde 

Zijn naam is Mehameh en wellicht dat meerdere mensen nu echt op leeftijd, beschikte over een tomeloze energie en pit. 
zeggen: “oh, maar die kennen wij wel…van de bekende We kregen een rondleiding en zagen tot onze grote verbazing 
buitenritten enzo”. Welnu, ik ga deze prachtige dat de passie voor de natuur zich niet alleen tot paarden 
vliegenschimmel eerdaags bekijken en ik kan niet wachten! beperkte. Buiten alle opgezette dieren die her en der in het huis 

stonden, was er een grote kooi die van buiten naar binnen in Door het contact met Hester, kwam ik wel op een idee te 
de woning doorliep en waar een aantal kleine aapjes in zaten. schrijven over mijn bezoek in de jaren 90 naar de stoeterij van 
We keken onze ogen uit.de familie Dömken. Ik had al eerder met hen geschreven maar 

van een bezoek was het nog niet gekomen. Dömken was Al gauw werd het duidelijk dat de Dömkens een geheel eigen 
eigenaar van de wereldberoemde Nazeer- leven leidden en daaraan een zeer interessante invulling gaven. 
zoon *Ghazal uit de adellijke merrie Bukra. Ik was totaal gefascineerd door hun bijzondere kijk op de 
Hij werd door de prins Zu Inn und wereld en hun zeer authentieke manier van leven. Al pratende 
Knyphausen als 2-jarige hengst aangekocht liepen we naar de paarden en kwamen we aan bij de hengsten. 
bij de Egyptische staatsstoeterij El Zahraa. Een aantal stonden nog op stal en we begonnen bij een grote 
In 1967 kon Dömken de toen 14 jarige donkerrode, mahonie bruine hengst Sihdih genaamd. Ik was 
Ghazal kopen. Na het tragische ongeluk in in hem geïnteresseerd, temeer omdat hij een aansprekende 
1972 waarbij Ghazal om het leven kwam, stamboom had, nog ver weg van alle commerciële en 
volgde zijn kleinzoon Mahomed hem op. Amerikaanse lijnen. Een flinke hengst van zeker 1.55, lange 
Over beide hengsten heeft de heer rug, een kopie in bouw van vader *Sawlagan, uit Hadban 
Dömken een boek geschreven vol met Enzahi moeder *Nadia. Een hengst die nog uit twee 
fraaie privé foto's maar ook prachtige geïmporteerde ouders kwam, je zag dat hij van top tot teen dat 
schilderijen. Op een foto staat Ghazal zelfs oeroude type vertegenwoordigde. Hij glom werkelijk als een 
in de studeerkamer om model te staan! nieuw geslagen muntje waar geen spray of welke andere 
Kortom, wie geïnteresseerd is, gewoon moderne middelen bij aan te pas hoefden te komen. Van 

even bellen met de heer Bogaard Sihdih was er een schimmelzoon die uit Frankrijk on lease 
van Eurocenter. was teruggekomen, Sinai. Een plaatje van een hengst, 

een beetje druk maar een echte crack!
We gingen verder naar de hengstenweiden, en daar liep Op een zaterdag ergens in juli, 
allereerst de kampioen Muquatam, inmiddels al bijna of namen mijn toenmalige partner 
zelfs over de 20 jaar oud en in zijn gezicht al helemaal roze en ik de auto en toefden wij naar 
geworden van het pigmentverlies, iets wat in sommige Duitse Oost-Duitsland. Let wel, er was 
lijnen met Hadban Enzahi en Moheba bloed regelmatig toen nog geen TomTom dus een 
voorkomt. Maar wel een schitterende hengst met een ongekend verfrommelde oude landkaart 
mooie bouw en supersterke benen. Een hengst met een moest ons een beetje op weg helpen. Tot aan Hannover ging 
geschiedenis en ik ben blij dat ik deze, in de jaren 70 en 80 het bijzonder goed totdat we in een kilometers lange file 
zeer bekende hengst, alsnog gezien heb. kwamen. De zomervakantie in Duitsland was begonnen en 

daar hadden we geen rekening mee gehouden. Aangezien Iets verderop stond een vrij jonge zoon van hem en tevens mijn 
het zeker 25 graden was, trokken alle Duitsers richting zee. 
We besloten een paar afslagen vroeger van de autobaan af 
te gaan, in de hoop via de provinciale weg ook op de plaats 
van bestemming te komen. We kwamen uiteindelijk in een 
klein dorpje aan, waar de tijd duidelijk 50 jaar had stilgestaan, 
de telefoonlijnen in lange ongelijke lussen door het landschap 
hingen en de verharde weg ineens in onverharde weggetjes 
overging. Nu ik het zo schrijf zie ik nog helder voor me hoe 
verbaasd wij waren over de prachtige omgeving, zo authentiek 
en origineel.
Na een vertraging van bijna 2 uur, kwamen we dan toch 
eindelijk aan op de stoeterij van familie Dömken. We werden 
hartelijk ontvangen door mevrouw Constanze Dömken. Helaas 
was de heer Dömken op reis maar mevrouw Dömken had een 
heerlijke lunch voor ons gemaakt met zelfgebakken broodjes en 
koeken. Het was inmiddels heel warm geworden dus de lunch 
in de buitenlucht, waarbij we even konden bijkomen van die 
ellendige reis, was een groot geschenk. Mevrouw Dömken, al 
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favoriet onder de Dömken paarden. voorbenen niet goed meer en liep de merrie op ijzers met 
Zijn naam was Mashallah, uit de steunzooltjes als gevolg van een botvergroeiing. Zij werd niet 
prachtige merrie Nazeerah, en dus een meer gedekt. Helaas was kort voor ons bezoek Ghazala 
halfbroer van de Nederlandse gestorven. Deze merrie had ik graag nog willen zien alleen al 
Mehameh. Hij was voor mij precies omdat deze merrie een beroemdheid was en ik al jaren veel over 
waar een hengst aan moest voldoen; haar had gelezen. De merriegroep bestond allemaal uit 
goede brede body, mooie stevige hals, nakomelingen van Nadia en Afifa, de twee stammerries van 
krachtig hoofd, sprekende grote ogen Dömken. Deze families zijn erg complementair aan elkaar 
en zeer sterk, correct en recht en het fokprogramma van Dömken wees uit dat de hengsten en 
beenwerk. Ook Mashallah werd merries goed op elkaar pasten. Het waren authentieke paarden, 
gereden, iets waar de Dömken doorgaans groter dan de gemiddelde Egyptenaar en 
paarden goed bekend om staan. vooral voorzien van zeer goede rijeigenschappen. Geen 

Ik was erg van hem gecharmeerd en deze hengst had wellicht snoekenhoofdjes, waar de Hadban Enzahi lijnen ook niet 
niet misstaan in de Nederlandse fokkerij. bekend om staan, maar wel goed beenwerk, sterke body's met 

mooie bespiering en vooral een prettig karakter om mee te We liepen verder naar de merries en daar zagen we een 
werken. prachtige groep schimmels en een vosmerrie. De stoeterij van 

Dömken bestond in eerste instantie uit *Ghazal en een aantal Mijn bezoek aan de familie Dömken bewees mij opnieuw dat 
Arabische Volbloeds uit niet-Egyptische lijnen. Daar er in de je met een kleine groep kwalitatief goede paarden veel kan 
jaren 60 en begin jaren 70 geen of nauwelijks Egyptische bereiken, zonder gericht te zijn op winstbejag of de commercie. 
merries waren, heeft Dömken eerst met andere (o.a. Spaanse) Als je de lijnen zuiver houdt en je fokt voor het behoud van het 
bloedlijnen gefokt, en met zeer groot succes (zie het boek ras met een dosis goede basiskennis van bloedlijnen en een oog 
*Ghazal  van Dömken). Uiteindelijk is Dömken naar Egypte voor goede paarden, en je bent bereid om geen concessies te 
gegaan en heeft daar de Morafic-dochter *Afifa gekocht, een doen, puur ten goede van het behoud van het authentieke ras, 
merrie uit de Hadban Enzahi lijn naar Venus. Het doel was dat dan word je daar later voor beloond met een mooi fokbestand. 
zij de partner van *Ghazal zou worden. Niemand kon dan ook Dat kost veel tijd, geld en energie, maar het loont beslist alle 
vermoeden dat het fatale ongeluk van *Ghazal in 1972 hier een moeite. Ik ben erg blij dat ik deze groep paarden van de familie 
dikke streep door zou halen. *Afifa was net gedekt door Dömken nog in takt heb kunnen zien. Een aantal jaren na ons 
*Ghazal en het ultieme geluk wilde dat hier een prachtig bezoek, is de fokkerij opgeheven vanwege de hoge leeftijd van 
merrieveulen uit werd geboren in 1973 genaamd Ghalaza. de familie Dömken waarna de overgebleven paarden verspreid 
Zij werd samen met haar moeder Afifa partner van de opvolger werden onder andere fokkers. Een klein groepje wordt nog 
van *Ghazal, de charismatische Mahomed. Deze hengst werd gepreserveerd door een kennis van de familie Dömken. Toch, 
van Dr. Filsinger in Duitsland aangekocht en kwam uit de met het uiteenvallen van de fokkerij, is er een eind gekomen 
familielijn Dahman Shahwan. Hij was een zoon van *Hadban aan - opnieuw - een stoeterij die voor de Egyptische Arabier 
Enzahi uit Malikah, eveneens een dochter van *Ghazal, en veel heeft betekend. De lijnen van de familie Dömken zijn 
daarmee was Mahomed dus een kleinzoon van *Ghazal zelf. wereldwijd bekend en tenslotte kan niet iedereen dat zeggen!
Ghazala werd uiteindelijk niet alleen bekend om haar 
afstamming, als een van de weinige Egyptische dochters van Op naar het volgende verhaal over mijn grote vriend 
*Ghazal. Zij was namelijk ook de moeder van Muquatam. Walter Schimanski.
En zo is het plaatje compleet. Muquatam kreeg vele volle broers 
en zussen, waarvan een de moeder is van de bovengenoemde 
Sinai. 
Kennissen van Dömken importeerden in de jaren 70 de 
prachtige Nazeer-dochter *Foze waar ik al eerder over schreef. 
Deze merrie werd aangekocht van de Hamdan Stables in 
Egypte en was drachtig van de hengst Eman Amlam. In 
Duitsland werd het merrieveulen *Nadia geboren. Foze en 
Nadia komen eveneens uit de Hadban Enzahi familie van 
Venus. Nadia was op haar beurt weer de moeder van vele 
nakomelingen van Mahomed en later Muquatam maar eerst gaf 
zij drie veulens van de Nazeer-zoon Kaisoon. Hieruit kwam o.a. 
de prachtige dochter Nazeerah en zij is de moeder van 
Mehameh en Mashallah. En Nazeerah zag ik tussen de 
merriegroep staan! Een werkelijk prachtige vliegenschimmel 
merrie met een ongekend mooi type. Helaas waren haar 
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Een tekenbeet kan ook bij paarden vervelende gevolgen hebben. Teken kennen 
drie verschillende levensstadia: uit het ei komt een larve, die zich ontwikkelt tot een nimf 
en uiteindelijk tot een volwassen teek. De verschillende stadia voeden zich met bloed 
en weefselvloeistof van zogenaamde 'gastheren'. 

Noot van de redactie: 
Vanwege de bijwerkingen komt het nog weinig voor dat 
paarden gevaccineerd worden. Paarden kunnen het vaccin 
slecht verdragen en worden vooralsnog meestal alleen op 
aanvraag van de eigenaar ingeënt en niet op advies van 
de paardenarts.

Nazeerah

Mehameh

11

D
Door: Diana van Houten voor Merial (www.merial.nl) antibiotica, is het meest effectief wanneer deze zo vroeg mogelijk 

wordt gestart. Het is echter mogelijk dat de infectie ondanks de 
behandeling aanwezig blijft. Er is nog veel onduidelijk over de De meest voorkomende teek in Nederland is de schapen/ 
ziekte van Lyme bij paarden. Omdat zelfs een behandeling met hondenteek met de wetenschappelijke naam Ixodes Ricinus. 
antibiotica niet altijd effectief is tegen Lyme, is ook hier Deze teek komt voor in bosrijke omgevingen, waterrijke gebieden 
voorkomen beter dan genezen. en plekken met hoog gras zoals duinen, maar ook gewoon in de 

eigen tuin. In Nederland zijn teken voornamelijk actief vanaf 
maart t/m oktober maar bij een temperatuur hoger dan 5 °C TIPS:
kunnen teken zelfs in de wintermaanden tot bijten komen. - Verwijder teken zo snel mogelijk nadat deze zich hebben 

vastgezogen met een speciale tekenpincet. Hoe korter een teek 
zit vastgezogen, hoe kleiner de kans dat deze de BorreliaDe ziekte van Lyme is vernoemd naar het stadje Old Lyme in de 

Verenigde Staten, waar de ziekte in de jaren '70 van de vorige bacterie en daarmee de ziekte van Lyme, kan overdragen. 
eeuw werd ontdekt en onderzocht. Medici noemen de ziekte vaak Ontsmet de huid na verwijdering van de teek met wat jodium 
Lymeborreliose of Borreliose, hiermee verwijzend naar de bacterie of alcohol. Besprenkel in geen geval alcohol, spiritus of iets 
die de ziekte veroorzaakt. Met deze spiraalvormige bacteriën, dergelijks op de teek als deze nog in de huid zit. Hierdoor kan 
zogenaamde spirocheten, raakt een teek besmet als hij zich voedt de teek namelijk zijn maaginhoud in de huid 'uitbraken' 
met bloed van een besmette gastheer. waardoor het risico op de besmetting met de Borrelia bacterie 
In Nederland is gemiddeld één op de vijf teken (20 procent) alleen maar groter wordt. Om deze reden is ook het 
besmet met de Borrelia bacterie die de ziekte van Lyme kan wegbranden van een vastgezogen teek niet aan te raden.
veroorzaken. Wel zijn er grote verschillen: op de ene plaats is 
de helft van de teken besmet, op andere bijna geen. - Je kunt de teek opsturen voor onderzoek naar de Tickbusters 

van de Universiteit Utrecht. Op www.uctd.eu/nl kun je een 
Teken kruipen omhoog in struiken of hoog gras en wachten daar verzendpakket aanvragen of een inzendformulier 
totdat een mens of dier langskomt waarop zij kunnen overlopen. downloaden. Schrijf de datum van de tekenbeet in je agenda! 
Eenmaal op de gastheer kruipt de teek verder totdat hij een Houd de plek van de tekenbeet goed in de gaten. 
geschikte, veelal dunbehaarde plek op het lichaam heeft Bij het ontstaan van gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld 
gevonden. Op die plek zal de teek zijn steeksnuit in de huid kreupelheid binnen enkele maanden, direct contact opnemen 
steken en beginnen met het zuigen van bloed. met je dierenarts.
Als de teek zich vasthecht aan zijn gastheer bevinden de 
Borreliabacteriën zich nog in zijn darm. Het binnenstromen - Je kan de tekenbeet ook melden op www.tekenradar.nl. 
van het eerste bloed is voor de bacterie het startsein om zich te Op deze website kan je ook zien hoe groot de (verwachte) 
verplaatsen naar de speekselklieren van de teek. Deze verplaatsing tekenactiviteit is in Nederland. 
duurt ongeveer een dag waardoor de mogelijkheid tot een 
besmetting in deze periode erg klein is. - Gebruik voor huisdieren goede tekenwerende en 

tekenafdodende middelen. Vaccinatie kan worden aanbevolen 
Alle mensen en dieren lopen na een beet van een geïnfecteerde voor honden in gebieden met besmette teken en die daar het 
teek het risico Lyme borreliose te ontwikkelen. Van honden weten risico lopen herhaaldelijk door teken gebeten te worden.
wij dat 5% verschijnselen ontwikkelt die passen bij Lyme. *bronnen: RIVM / De Natuurkalender
Het kan maanden duren voordat de klinische symptomen van 
de ziekte zichtbaar worden. Niet zelden toont een besmet dier 
pas 2 tot 5 maanden na een tekenbeet symptomen als kreupelheid 
(met één of meerdere ontstoken gewrichten), vergrote 
lymfknopen, koorts en/of sloomheid. 
In ernstigere gevallen ontstaan ontstekingen van de nieren, 
hartspier of zenuwafwijkingen. Oudere dieren met een slechtere 
afweer lijken gevoeliger voor de ziekte. Een behandeling met 
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favoriet onder de Dömken paarden. voorbenen niet goed meer en liep de merrie op ijzers met 
Zijn naam was Mashallah, uit de steunzooltjes als gevolg van een botvergroeiing. Zij werd niet 
prachtige merrie Nazeerah, en dus een meer gedekt. Helaas was kort voor ons bezoek Ghazala 
halfbroer van de Nederlandse gestorven. Deze merrie had ik graag nog willen zien alleen al 
Mehameh. Hij was voor mij precies omdat deze merrie een beroemdheid was en ik al jaren veel over 
waar een hengst aan moest voldoen; haar had gelezen. De merriegroep bestond allemaal uit 
goede brede body, mooie stevige hals, nakomelingen van Nadia en Afifa, de twee stammerries van 
krachtig hoofd, sprekende grote ogen Dömken. Deze families zijn erg complementair aan elkaar 
en zeer sterk, correct en recht en het fokprogramma van Dömken wees uit dat de hengsten en 
beenwerk. Ook Mashallah werd merries goed op elkaar pasten. Het waren authentieke paarden, 
gereden, iets waar de Dömken doorgaans groter dan de gemiddelde Egyptenaar en 
paarden goed bekend om staan. vooral voorzien van zeer goede rijeigenschappen. Geen 

Ik was erg van hem gecharmeerd en deze hengst had wellicht snoekenhoofdjes, waar de Hadban Enzahi lijnen ook niet 
niet misstaan in de Nederlandse fokkerij. bekend om staan, maar wel goed beenwerk, sterke body's met 

mooie bespiering en vooral een prettig karakter om mee te We liepen verder naar de merries en daar zagen we een 
werken. prachtige groep schimmels en een vosmerrie. De stoeterij van 

Dömken bestond in eerste instantie uit *Ghazal en een aantal Mijn bezoek aan de familie Dömken bewees mij opnieuw dat 
Arabische Volbloeds uit niet-Egyptische lijnen. Daar er in de je met een kleine groep kwalitatief goede paarden veel kan 
jaren 60 en begin jaren 70 geen of nauwelijks Egyptische bereiken, zonder gericht te zijn op winstbejag of de commercie. 
merries waren, heeft Dömken eerst met andere (o.a. Spaanse) Als je de lijnen zuiver houdt en je fokt voor het behoud van het 
bloedlijnen gefokt, en met zeer groot succes (zie het boek ras met een dosis goede basiskennis van bloedlijnen en een oog 
*Ghazal  van Dömken). Uiteindelijk is Dömken naar Egypte voor goede paarden, en je bent bereid om geen concessies te 
gegaan en heeft daar de Morafic-dochter *Afifa gekocht, een doen, puur ten goede van het behoud van het authentieke ras, 
merrie uit de Hadban Enzahi lijn naar Venus. Het doel was dat dan word je daar later voor beloond met een mooi fokbestand. 
zij de partner van *Ghazal zou worden. Niemand kon dan ook Dat kost veel tijd, geld en energie, maar het loont beslist alle 
vermoeden dat het fatale ongeluk van *Ghazal in 1972 hier een moeite. Ik ben erg blij dat ik deze groep paarden van de familie 
dikke streep door zou halen. *Afifa was net gedekt door Dömken nog in takt heb kunnen zien. Een aantal jaren na ons 
*Ghazal en het ultieme geluk wilde dat hier een prachtig bezoek, is de fokkerij opgeheven vanwege de hoge leeftijd van 
merrieveulen uit werd geboren in 1973 genaamd Ghalaza. de familie Dömken waarna de overgebleven paarden verspreid 
Zij werd samen met haar moeder Afifa partner van de opvolger werden onder andere fokkers. Een klein groepje wordt nog 
van *Ghazal, de charismatische Mahomed. Deze hengst werd gepreserveerd door een kennis van de familie Dömken. Toch, 
van Dr. Filsinger in Duitsland aangekocht en kwam uit de met het uiteenvallen van de fokkerij, is er een eind gekomen 
familielijn Dahman Shahwan. Hij was een zoon van *Hadban aan - opnieuw - een stoeterij die voor de Egyptische Arabier 
Enzahi uit Malikah, eveneens een dochter van *Ghazal, en veel heeft betekend. De lijnen van de familie Dömken zijn 
daarmee was Mahomed dus een kleinzoon van *Ghazal zelf. wereldwijd bekend en tenslotte kan niet iedereen dat zeggen!
Ghazala werd uiteindelijk niet alleen bekend om haar 
afstamming, als een van de weinige Egyptische dochters van Op naar het volgende verhaal over mijn grote vriend 
*Ghazal. Zij was namelijk ook de moeder van Muquatam. Walter Schimanski.
En zo is het plaatje compleet. Muquatam kreeg vele volle broers 
en zussen, waarvan een de moeder is van de bovengenoemde 
Sinai. 
Kennissen van Dömken importeerden in de jaren 70 de 
prachtige Nazeer-dochter *Foze waar ik al eerder over schreef. 
Deze merrie werd aangekocht van de Hamdan Stables in 
Egypte en was drachtig van de hengst Eman Amlam. In 
Duitsland werd het merrieveulen *Nadia geboren. Foze en 
Nadia komen eveneens uit de Hadban Enzahi familie van 
Venus. Nadia was op haar beurt weer de moeder van vele 
nakomelingen van Mahomed en later Muquatam maar eerst gaf 
zij drie veulens van de Nazeer-zoon Kaisoon. Hieruit kwam o.a. 
de prachtige dochter Nazeerah en zij is de moeder van 
Mehameh en Mashallah. En Nazeerah zag ik tussen de 
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DE VAN ZIEKTE LYME
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MIJN VERTROUWEN 
TERUGIN PAARDEN WEER 

Door : Diëlle van Weeghel, 14 jaar manege. Zij hamert er altijd op om op 
een zo eerlijk mogelijke manier te rijden. 
Ik mocht de eerste weken alleen met een Leren doe je met vallen en opstaan maar na een paar keer 
barebackpad rijden. Hier is mijn zit goed hard gevallen te zijn, merkte ik dat mijn vertrouwen 
enorm door verbeterd en ik heb ook in een flinke deuk had opgelopen. Juist op dat moment kwam 
die tijd geleerd dat ik volledig op Aya ik bij Arabierenliefhebbers uit ons dorp Heerde terecht. 
kon vertrouwen, zonder beugels en Maroud Arabians zocht nog een bijrijder voor hun merrie Aya 
steun van het zadel liet ze mij haar (v.Anthal x Mu Yetla v.Mufaq). Zij is een wat oudere dame van 
rondsturen in stap, draf en galop. 19 met nog ruim voldoende energie en pit. 
Na wat angstige momenten op andere In eerste instantie hebben we even aan elkaar moeten wennen. 
paarden, durfde ik eigenlijk niet meer Ze deed nooit raar, maar nu wij goed op elkaar ingespeeld zijn, 
zo goed buitenritten te maken, maar ik kan ook daar weer lekker merk je gewoon dat de band versterkt. Aya wil keihard voor je 
van genieten. Door Aya heb ik het vertrouwen in mijzelf en het werken, zal nooit zomaar bokken of gek gaan doen. Er kunnen 
paardrijden weer terug gekregen. allerlei grote voertuigen langsrijden, het maakt voor Aya niet uit. 
Ik help graag mee met de verzorging van de paarden en ze zijn We kunnen goed samenwerken en boeken vooruitgang. Ik krijg 
allemaal hartstikke braaf. Meestal zetten zijn baasjes de hengst wekelijks privéles van de instructrice die eerder ook lesgaf op de 

Biblion liever zelf binnen, want 
hij doet soms een beetje stoer aan 
de hand. Maar onder het zadel is 
hij zo mak als een lammetje, 
dat heb ik ook zelf mogen ervaren. 

Je merkt dat Arabieren, als je ze 
eerlijk behandelt, voor je door 
het vuur gaan. Vroeger dacht ik 
altijd dat een Arabier pittig was 
en alleen hele gevorderde ruiters 
erop konden rijden. Ze zouden 
wat onvoorspelbaar zijn en licht 
ontvlambaar, een beetje wild. 

Maar sinds ik Arabieren van 
dichtbij meemaak, weet ik dat dat 
een vooroordeel is. Tuurlijk, het 
vuur zit hen wel in het bloed, maar 
dat hoeft zeker niet negatief te zijn. 
Het is maar net hoe je met ze 
omgaat. Doe je dit met vertrouwen 
en liefde, zullen zij je dat zeker 
dubbel en dwars teruggeven.

AVS Magazine
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Toen ik zes jaar was, kwam ik in contact met paarden en was meteen verkocht: 
het paardenvirus had mij flink te pakken Na een aantal jaartjes les op zeer brave pony's, 
ben ik bij een manege in Vaassen terecht gekomen voor groeps- en privéles, waar ik 
veel van leerde. 

Noot van de redactie: Net als Diëlle kan je donateur worden van het AVS voor slechts € 49,20 per jaar en via het AVS een startpas 
aanvragen bij de KNHS. Zo hoef je niet lid te worden van een rijvereniging bij jou in de buurt waar je misschien kantinediensten 
moet draaien of betaalt voor verenigingslessen waaraan je helemaal niet wilt deelnemen. Als donateur krijg je 4 x per jaar het AVS 
magazine toegestuurd én mag je aan alle gebruiksevenementen meedoen die het AVS organiseert. 
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Door: Gideon Reisel
Foto's: Jan Kan

De hal werd traditioneel 
omgebouwd door A. Kuijf en 
Zn. tot een strakke showring 
met VIP, omroep-eiland en 
stro-dorp en hartstochtelijk 
aangekleed door Sjaak van der 
Voort, Adriaan en Hennie Kuijf. 
Bijna 3500 tulpen gingen door 
hun handen en het resultaat 
mocht er zijn. 
Zowel de voorbrengers alsook 
de bezoekers waren erg 
gecharmeerd van de 1600m2 
ruimte die het geheel een 
vooruitgang vonden op het 
oude vertrouwde Deurne, 
dit ter opluchting van de 
organisatie.     

Voor de rest van de dag waren het de junior 
rubrieken die een hoogkwalitatieve voorselectie 
brachten voor de kampioenschappen op de 
zondagmiddag.

Op de zondagochtend passeerden alle paarden 
van 4 jaar en ouder de revue. Een heerlijk spektakel 
voor de toeschouwers na de lunch. De tactmatige 
en ruim dravende merrie Naples Belize (v.Rohara 
Bacara x Rohara Bask Melody) stal daar de show 
in het onderdeel Liberty met de maximale score 
voor beweging van alle juryleden. Het samenspel 
met trainer Erik Dorssers was een genot om naar 
te kijken. 
Deze 6 jaar oude vosmerrie is gefokt door Naples 
Arabians in Zweden en in eigendom van Thor Egil 
en Ragnhild Øvrebotten uit Noorwegen.

Op de zaterdag was het de eer aan de bereden klassen en 
showpaarden t/m 3 jaar. Bij de bereden klassen, met in totaal 
maar liefst 20 inschrijvingen, waren het de ruinen Cuba 
(v.Arben x Djaikha) gereden en in eigendom van Vera Dopper 
en Penthor (v.Abakan x Pengona HT) in bezit van en gereden 
door Angela van Duijvenbode de kampioenen in de 
respectievelijk disciplines Classic en Western. 

Bij de veulentjes was het de in Nederland gefokte Linden's 
Coccinella di Coco (v.Bashir al Shaqab x Coco Jia van 
WH Justice) die er met de titel van beste veulen vandoor ging. 
Het merrieveulen is gefokt en in eigendom van Robert Peek. 
Een prachtige Bashir dochter van absolute internationale 
showkwaliteit. 

Cuba 

Penthor Linden's Coccinella di Coco 

Naples Belize

Luigi 
JL Azamah 

INTERNATIONALE B-SHOW 
TULIP CUP 
HOLLAND    2015

Op 2 en 3 mei jl. werd voor de 13 keer de Tulip Cup Holland georganiseerd. 
Door de sluiting van het NHB te Deurne was de organisatie genoodzaakt uit te wijken 
naar een andere passende accommodatie. Na een uitgebreide zoektocht kwamen 
Aad Kuijf, Wendy Delvalle en Gideon Reisel uit op het Federatiecentrum te Ermelo. 
De nieuwe Amaliahal bleek een prachtig alternatief met veel vaste zitplaatsen en 
een prima aangrenzende horecagelegenheid. 

15
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In de kampioenschappen kwamen een aantal juweeltjes van Eveneens een nakomeling van de uit de Emiraten afkomstige 
paarden schitterend uit de verf. De zeer ras typische bij Kanz Albidayer die na één dek seizoen in Europa zijn stempel 
Michalow in Polen gefokte ruin Emirzo (v.Enzo x Emira B) al duidelijk heeft achtergelaten.
van Flaxman Arabians uit België stak met kop en schouders 
boven de competitie uit en mocht het goud mee naar huis Bij de juniorkampioenschappen waren het de op de hengst 
nemen. Versace lijngeteelte merrie AJ Barari (v.Vervaldee x La Bella 

Versace) uit het emiraat Ajman en de complete Marwan Al 
Shaqab-zoon Maestro des Alpes, die de jury het meest konden Bij het kampioenschap jaarlingmerries mochten de echtgenote 
bekoren.   van gelauwerd golfer Ernie Els, Liezl Els en trainer en mede 

eigenaresse Johanna Ullström met de titel van beste 
In de seniorkampioenschappen was de jury verdeeld over jaarlingmerrie pronken door te winnen met hun zeer verfijnde 
de vosmerries Magnum's Tulip (v.QR Marc x FS Magnum's en goed bewegende JL Azamah (v.Kanz Albidayer x JB Aurora).
Madonna) van Knocke Arabians uit België en Rohara Rebecca 
(v.Magnums Psyche x Somewhere Mi Love v.Padron) van De Al Shahania stoeterij uit Qatar werd beloond met 

de kampioenschapstitel van hun ras typische 
jaarlinghengst Luigi (v.Kanz Albidayer x Lolita). 

Bij de seniorhengsten was het 
de imposante schimmelhengst Aja 
Angelo (v.WH Justice  x AJA Aaisha 
v.Ruger AMW) die niet te verslaan was. 
Gefokt en in eigendom van de familie 
Hickford uit Engeland. 
Deze krachtpatser heeft alle ingrediënten 
om het ver te schoppen. Zeer veel 
Arabisch type, correct body en beenwerk 
en spectaculaire beweging. Het was dan 
ook geen verrassing dat Aja Angelo er 
vandoor ging met de hoofdprijs van 
"Best of show".  

De Tulip Cup Holland zal de komende 
jaren met veel plezier weer het KNHS 
Federatiecentrum als haar nieuwe thuis 
kiezen. 

De complete uitslagen zijn terug te 
Naples Arabians en Linn Taubermann uit Zweden. vinden op: www.tulipcup.com en www.arabianhorseresults.com 
Uiteindelijk ging de Belgische Magnums Tulip met 
de eretitel van Kampioen aan de haal. 

Magnum's Tulip

Aja Angelo

AVS MagazineAVS Magazine

AJ Barari

Maestro des Alpes

Het totale Tulip Cup Holland-team 

Rohara Rebecca
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EVA staat voor Equine Virale Arteritis en wordt veroorzaakt door het Equine Arteritis Virus 
(EAV). Er is wereldwijd zelden tot nooit melding van een uitbraak van EVA, maar 
vermelding van EVA is met name voor de fokkerij van belang in het kader van de seksuele 
overdraagbaarheid van het virus. Bij drachtige merries kan een infectie bijvoorbeeld leiden 
tot abortus of vroeggeboorte.

Wat zijn de symptomen van EVA?
Het ziektebeeld kan bestaan uit verschillende symptomen en is niet-specifiek; het paard 
kan een infectie doormaken zonder dat je dit merkt, maar er kunnen ook symptomen 
optreden zoals:

- koorts
- oogontsteking
- huiduitslag
- neusuitvloei
- opgelopen benen 
- en bij de drachtige merrie abortus

Bij veulens
In principe kan deze infectie door een gezond volwassen paard zonder al te veel problemen 
worden overwonnen, eventueel met ondersteunende medicatie van de dierenarts. Bij een 
jong veulen echter kan het leiden tot een flinke longontsteking of zelfs plotselinge sterfte, 
temeer bij een veulen met een onderdrukt immuunsysteem of na een tekort aan antistoffen 
via de biest. 

Bij een drachtige merrie
Wanneer een drachtige merrie in aanraking komt met het virus kan dit tot abortus leiden, 
maar dat hoeft niet. Abortus vindt doorgaans plaats 1-3 weken na besmetting met het virus, 
waarbij de merrie voorafgaand niet altijd ziekteverschijnselen vertoont. In principe is het 
risico op abortus niet afhankelijk van het stadium van de dracht waarin de merrie besmet 
raakt. Het is mogelijk dat, wanneer besmetting plaatsvindt tijdens de laatste 2-3 maanden 
van de dracht, het veulen te vroeg en/of te zwak geboren wordt.

Hoe wordt het EAV overgedragen op andere paarden?
Virusoverdracht vindt grotendeels plaats op twee manieren: 

- via inademing van het virus door de neus, of; 
- via dekking met besmet sperma van een drager-hengst. 

Een besmette ruin of merrie scheidt tijdens de acute fase van de infectie grote hoeveelheden 
van het virus uit via de urine of via de luchtwegen. Dit is het moment dat deze groep zeer 
besmettelijk is voor andere paarden in de omgeving. Na deze periode van virusuitscheiding 
(enkele weken) zal het virus zich niet blijvend in het lichaam vestigen en vormt het paard 
geen besmettingsbron meer voor andere dieren. Het paard heeft antistoffen gevormd 
die voor de rest van het leven kunnen worden aangetoond in het bloed (seropositief ). 
Deze antistoffen zullen het paard in de toekomst beschermen tegen ziekte. 

Bij de hengst kan het verloop anders zijn: ongeveer 50% van de hengsten zal na 
de hierboven beschreven acute fase het virus niet kwijtraken, maar opslaan in zijn 
geslachtsorganen. De vruchtbaarheid is hierbij niet in gevaar. Hierdoor wordt het dier 
een 'persistente drager' en zal het virus permanent worden uitgescheiden via zijn sperma. 
Op deze manier kan één hengst vele merries besmetten die op hun beurt weer andere 
dieren, waaronder mogelijk drachtige merries, kunnen besmetten. 
Het is belangrijk te weten dat invriezen van het sperma geen effect heeft op de 
aanwezigheid en de activiteit van het virus: het is net zo besmettelijk als gekoeld 
of vers sperma.

Hoe kan EVA worden gediagnosticeerd?
De ziekteverschijnselen die worden veroorzaakt door het virus zijn zoals eerder genoemd, 
niet-specifiek. Dit betekent dat op basis van het klinisch beeld de diagnose EVA niet kan 
worden gesteld. 
Wanneer de dierenarts een paard verdenkt van EVA en de eigenaar is gemotiveerd om 
verdere diagnostiek uit te laten voeren, kan er tijdens de acute fase van de infectie een 
neusswab/spoelsel, een swab van het oogvocht, of een bloedonderzoek worden uitgevoerd. 
Daarnaast kan er door middel van 2 bloedafnames met een tussentijd van een maand 
worden aangetoond of het paard in de periode tussen beide afnames antistoffen heeft 
aangemaakt. Ook het sperma van hengsten kan worden getest op de aanwezigheid 
van het virus.

Indien een merrie heeft geaborteerd zijn zowel het dode veulen als de nageboorte en 
het vruchtwater erg besmettelijk. Het virus is echter niet in alle gevallen gemakkelijk 
aantoonbaar in het veulen en een biopt van het baarmoederslijmvlies van de merrie biedt 
duidelijkheid. Hygiëne bij dierenarts en staleigenaar is hierbij van groot belang.

Wat kunnen we doen ter preventie van EVA?
Regelgeving op internationaal niveau: sperma besmet met het EAV mag niet worden 
geëxporteerd. Daarnaast geldt er in enkele landen zelfs een importverbod op seropositieve 
paarden. Vaccinaties zijn beschikbaar maar mogen in Europa niet worden uitgevoerd. 

Daarnaast is voorzichtigheid bij de hengstkeuze aangeraden: voorkom dekking door 
een persistente drager-hengst. Indien dekking toch plaatsvindt dient de merrie van 
andere dieren te worden geïsoleerd gedurende minimaal een maand.
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Wat is er toch aan de hand in de endurance wereld? De misstanden op het gebied van 
paardenwelzijn in het Midden-Oosten, een technisch afgevaardigde die kort voor de WEG 
zijn ontslag neemt, een onderzoek door de KNHS naar schending van paardenwelzijn in 
de Nederlandse endurance topsport en het recente ontslag van de bondscoach van het 
Nederlandse team, het houdt de gemoederen binnen de endurance wereld sterk bezig en 
ook hierbuiten zal de berichtgeving menigeen de wenkbrauwen hebben doen optrekken. 

I
Als reden geeft hij via Facebook aan zich niet te kunnen vinden Van den Dungen blijft van zich laten horen, ook wanneer de 
in de keuze van de KNHS, om een drietal paarden afkomstig KNHS een onderzoek instelt naar mogelijke ongeoorloofde 
van een stal uit de VAE, deel uit te laten maken van de handelingen in het A-kader, waarbij aan de betrokkenen, 
Nederlandse selectie voor de WEG (World Equestrian Games) waaronder Van den Dungen, terughoudendheid richting 
2014. Van den Dungen acht het feit dat twee van de paarden in de media wordt gevraagd. Op 9 april dit jaar ageert Van den 
een jaar tijd op vijf zware CEI wedstrijden worden uitgebracht Dungen nogmaals sterk tegen het beleid van de KNHS, 
onwenselijk, evenals het gegeven dat de paarden door diverse teamarts, bondscoach en kaderleden. Het noemen van namen 
ruiters zijn gereden, doorgaans voor slechts één wedstrijd, wordt hierbij niet door hem geschuwd en met de inhoud en 
waardoor er geen band ontstaat tussen paard en ruiter. titel van zijn bericht, 'doping en het Nederlandse A-kader 
Tenslotte meent Van den Dungen dat de KNHS zich verre endurance' steekt hij zijn mening niet onder stoelen of banken: 
moet houden van een land (VAE) waar paardenwelzijn dermate de KNHS en leden van het A-kader doen volgens hem zaken 
ondergeschikt is aan het behalen van de overwinning, dat met een bewezen VAE dopingstal. 
dit leidt tot 'vergaande weerzinwekkende praktijken'. Tegengeluiden zijn er ook: de Facebookpagina 'All the good 

in the UAE endurance' promoot de positieve endurance De KNHS houdt echter vast aan haar besluit, met als resultaat 
gebeurtenissen in de VAE, of, zoals zij zelf zeggen: 'let the good een zilveren medaille op de WEG voor Marijke Visser op Laiza 
rise up'. De KNHS endurance vereniging start, in navolging van de Jalima en een negende plaats voor Joyce van den Berg op 
diverse andere landen, de clean endurance actie, waarbij ruiters Run du Colombier.
hun steun aan een dopingvrije endurance uitdragen door 
middel van een lichtblauw lintje aan het hoofdstel. Na de euforie van deze prachtige prestaties neemt de 
Een vergelijkbaar initiatief, maar dan pro VAE, wordt door berichtgeving over de endurance praktijken in het Midden-
diverse ruiters, fokkers en trainers genomen door het actief Oosten toe en daarmee ook de kritiek op de KNHS, de 
promoten van de VAE vlag op kleding en materiaal. De leden bondscoach en de kaderleden. De uitlatingen via social media 
van het A-kader en de bondscoach onthouden zich op dat verharden zich. Daar waar in de aanloop naar de WEG er zeker 
moment nog van mondeling en schriftelijk commentaar, kritische geluiden 
conform het verzoek van de KNHS lopende het onderzoek.  waren over het 

inzetten van 
Onderhuids borrelt het echter en de Nederlandse endurance paarden uit de 
wereld ontploft wanneer bondscoach Emile Docquier eind april VAE, worden 
gespot wordt tijdens een wedstrijd in België, waarbij hij Anzaq deze grimmiger 
Mehmood, woonachtig in de VAE, groomt in een jas met bij elke nieuwe 
daarop de VAE vlag. Menigeen vraagt zich hardop af hoe het berichtgeving over 
kan dat Anzaq, ondanks de schorsing van de FEI, start op een misstanden in het 
buitenlandse wedstrijd en waarom de bondscoach hem zo Midden-Oosten. 
openlijk steunt. Echter, Anzaq valt, omdat hij niet de VAE 

Door: Yannick Rademaker
Foto's: Ruud Overes

In een wereld waarin social media het belangrijkste 
communicatiemiddel lijkt te zijn en mensen hun mening over 
controversiële onderwerpen volop delen is het moeilijk om je 
een volledig, laat staan objectief beeld te vormen. De foto's van 
magere en zwaar geblesseerde paarden hebben daarbij uiteraard 
een grote impact op de paardenliefhebber. Dat er onacceptabele 
gebeurtenissen plaatsvinden binnen de endurance sport valt niet 
te ontkennen. Maar in hoeverre zijn misstanden zoals in het 
Midden-Oosten ook binnen Nederland en Europa aan de orde? 
En wat betekent dit voor de breedtesport endurance? 
Nu berichtgevingen elkaar razendsnel opvolgen en de meningen 
(en belangen!) ver uiteen lopen, lijkt, zeker voor een relatieve 
buitenstaander, al snel de totale sport besmet te zijn. Tijd dus 

van paarden tijdens de wedstrijd (uiteraard niet toegestaan) om waar mogelijk de feiten op een rijtje te zetten, in Nederland 
en een overdaad aan groom-auto's die de gehele wedstrijd met en daarbuiten en in de top- en breedtesport. 
paarden en ruiters meerijden. Met als treurig dieptepunt het 
hoge aantal paarden dat gedurende de wedstrijden fracturen Al jarenlang is er sprake van misstanden in de endurance sport 
oploopt en/of geëuthanaseerd moet worden. De foto van in het Midden-Oosten, volgens een recent artikel in de 
Splitters Creek Bundy, het paard dat beide voorbenen brak Hoefslag. De berichten liegen er niet om: van doping en niet 
tijdens de Al Reef Cup in Abu Dhabi begin dit jaar, zorgde toegestane medicatie, paarden die met vrijwel dichtgeplakte 
voor ongeloof en woede binnen de hippische wereld en ver blinkers worden gestart en vermagerde endurance paarden die 
daarbuiten. Al sinds 2011 worden misstanden in het Midden-160 kilometer wedstrijden lopen, tot aan 'spookwedstrijden' 
Oosten actief gemeld bij de FEI in Lausanne, maar daar leek (CEI-wedstrijden die nooit hebben plaatsgevonden, maar waar 
tot voor kort weinig mee gedaan te worden. Pas na het wel uitslagen van zijn verwerkt in de FEI-database), wisseling 
bekendmaken van de 'spookwedstrijden' door de Britse 
journaliste Pippa Cuckson, werkzaam voor de Telegraph, 
neemt de FEI maatregelen. Op 12 maart besluit de FEI dat de 
nationale federatie van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) 
met onmiddellijke ingang wordt uitgesloten van deelname aan 
internationale wedstrijden aangezien de federatie de FEI regels, 
procedures en besluiten bij meerdere gelegenheden genegeerd 
heeft. De uitsluiting wordt pas dan opgeheven, wanneer de 
VAE federatie in schrift aantoont dat zij voldoende maatregelen 
neemt om het paardenwelzijn te waarborgen en de FEI-regels 
in acht te nemen.

Maar wat hebben deze wantoestanden te maken met Nederland, 
waar zowel de topsport als de breedtesport mijlenver lijken 
te staan van dergelijke praktijken? Op 14 juli vorig jaar trekt 
Marc van den Dungen, op dat moment sinds enkele weken 
actief als voorzitter van de Technische Commissie Endurance 
van de KNHS, hard aan de bel door zijn functie neer te leggen. 

x
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Het besluit van de KNHS heeft een grote impact op de 
topsport. We kunnen zonder meer stellen dat zonder de inzet 
van Emile en zijn partner Kristel van den Abeele, zelf succesvol 
endurance amazone, een zilveren medaille op de WEG niet 
behaald zou zijn. Over de (on)juistheid van dit besluit door 
de KNHS zijn de meningen uiteraard sterk verdeeld. 
Aangezien de KNHS geen verdere toelichting geeft op het 
verschil van inzicht, lijkt het ontslag toch met name een 
politieke keuze. 
Een endurance amazones legt in haar reactie in de social media 
mogelijk de vinger op de zere plek: 'de belangrijkste kwaliteit 
die je moet hebben in de top van de endurance, of misschien 
wel van elke sport, zeker ook in het bedrijfsleven, is politiek 
handig kunnen manoeuvreren. Mis je dat, dan ga je vroeger of 
later ten onder. Niemand uitgezonderd, ongeacht alle andere 
kwaliteiten die je hebt.' Vooralsnog is niet bekend wie de functie 
van bondscoach zal gaan bekleden. 

Ondertussen tracht de VAE haar schorsing in ieder geval 
tijdelijk op te laten heffen door middel van een verzoek aan 
de FEI Tribunal. De aangevoerde argumenten blijken op zijn 
minst discutabel. Het verzoek wordt op 7 mei afgewezen. 
Tot op vandaag is het de VAE niet toegestaan om te starten 
op buitenlandse wedstrijden. Aangezien inmiddels de 
zomerstop is ingegaan in het Midden-Oosten vanwege de 
hoge temperaturen, worden er de komende periode ook geen 
nationale wedstrijden verreden.

Op 13 mei verschijnt dan het langverwachte onderzoek van 
de KNHS naar aantijgingen uit eigen geledingen van de 
endurance wereld met betrekking tot schending van 
paardenwelzijn en reglementen op topsportniveau. Specifiek 
worden genoemd: verwisseling van de identiteit van endurance 
paarden door Nederlands ruiters/amazones, doping van door 
Nederlandse kaderleden getrainde en/of uitgebrachte paarden, 
overtraining en -belasting van paarden dan wel onvoldoende 
aandacht voor deze aspecten binnen het A-kader en de KNHS 

nationaliteit heeft, niet onder het verbod door de FEI voor en het onvoldoende afstand nemen door de KNHS en A-kader 
VAE ruiters om in het buitenland te starten. Met een riding leden van trainingspraktijken van sommige stallen in de VAE en 
permission van de nationale federatie in Pakistan is het van aanbiedingen van paarden door eigenaren met banden met 
toegestaan om deel te nemen aan de nationale wedstrijd in de VAE. 
België. De wedstrijdorganisatie blijkt hem dit echter verboden De aantijgingen blijken volgens het onderzoek ongegrond, 
te hebben, omdat zij bedenkingen hebben bij de echtheid van waarbij wel door de auteurs de kanttekening geplaatst wordt 
de riding permission. Anzaq kiest er vervolgens voor om een dat de laatste aantijging, het 'voldoende afstand nemen van', 
trainingsrit te rijden op de wedstrijdroute. Uit communicatie moeilijk vast te stellen is, aangezien dit aspect vooral een 
tussen de Belgische en Pakistaanse nationale federaties blijkt subjectief element bevat. De onderzoekers benoemen daarnaast 
het document inderdaad vervalst te zijn (Bron H&H 21-5-15). een aantal aandachtspunten voor de KNHS, specifiek de 

(door)ontwikkeling van de Nederlandse endurance topsport, 
Het dragen van kledij met de VAE vlag is door de FEI overigens waarbij het lang gehanteerde principe 'beste combinatie' niet 
alleen verboden voor VAE geregistreerde sporters. Formeel doet meer leidend hoeft te zijn en de beste match (beste paard met 
Emile dus niets verkeerds, maar voor velen is dit een schop beste ruiter op het juiste moment) in opkomst is. Dit leidt 
tegen het zere been. volgens de onderzoekers tot nieuwe vraagstukken. De beste 

paarden voor deze sport zijn immers Arabische Volbloeden, 
waarvoor relaties aangegaan zijn met eigenaren en trainers Een week later maakt de KNHS bekend door middel van 
in het Midden-Oosten, om zodoende tot de beste match een bericht op haar website de samenwerking met Emile met 
te komen. Hiermee bestond het risico op imagoschade, en, onmiddellijke ingang te stoppen wegens 'een verschil van 
zo zeggen de onderzoekers, grensoverschrijdend gedrag  inzicht'. Volgens ditzelfde bericht staat dit besluit los van het 
(Bron verslag bevindingen onderzoek endurance 6-5-15).eerder ingestelde interne onderzoek binnen de endurance sport. 

EVENEMENTENKALENDER 2015
20 juni Arabian Horse Weekend 

Regionale C-Show Zuid, St. Oedenrode 

20 juni Premiekeuring merries en ruinen, 
St. Oedenrode

20 juni Dressuurclinic o.l.v. Cindy Schelvis, 
St. Oedenrode

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

26-28 juni DAWRA Weekend, Dop Heets Deel, 
Kootwijkerbroek

26 juli Regionale C-Show West, Drafbaan Alkmaar

26 juli Premiekeuring merries en ruinen, Alkmaar

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

2 augustus Arabissimo,  Ermelo (springen & cross)

2 augustus DAWRA Arabian Summer Show, Ermelo

22 augustus National Championship Show, Raalte

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

27 sept. DAWRA Fall Show, Woudenberg

17 - 18 okt. DAWRA NK & AAHCH NK, Stuifzand

1 november DAWRA Snuffeldag, Woudenberg

7 - 8 nov. European Championships, Verona, Italië

27 - 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
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Het bestuur van de KNHS endurance vereniging, die naast de heeft nog veel weg van een ritje door het park”.  
topsport ook de breedtesport met ruim 1.000 actieve leden De Nederlanders hebben nog altijd de “to finish is to win” 
vertegenwoordigt, reageert als volgt op de resultaten van het mentaliteit maar volgens Westerveld moet je niet aan topsport 
onderzoek: 'Wij zijn verheugd dat het onderzoek niet heeft doen als je dat voor ogen hebt. Harde woorden voor de 
aangetoond dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden gemiddelde Nederlandse endurance ruiter die het 
binnen de Nederlandse endurance sport. Tegelijkertijd blijven paardenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan, actief is in 
wij ook met grote zorg de ontwikkelingen volgen in de de breedtesport en geen enkele ambitie heeft om op 
internationale topsport. In het bijzonder is de beoefening van topsportniveau te komen. Voor hem is “to finish is to win” 
de endurance in de Verenigde Arabische Emiraten door exact datgene wat hem beweegt om steeds weer met plezier aan 
dopinggebruik, fraude met wedstrijduitslagen en overtredingen onze nationale wedstrijden mee te doen, die ook volgens dit 
van de FEI-wedstrijdreglementen afschuwwekkend. Dit heeft principe aangeboden worden. In de breedtesport zijn 
geleid tot een imagoschade en onrust binnen alle geledingen wantoestanden zoals beschreven dan ook zeer onwaarschijnlijk. 
van onze sport. Dat er in de topsport een andere mentaliteit nodig is zullen de 

meesten ook onderschrijven. Waar echter de grens ligt tussen 
Wij blijven ons in Nederland inzetten voor een dopingvrije, gezonde ambitie en schending van dierenwelzijn, daarover is 
eerlijke endurance sport waarbij dierenwelzijn en fair-play het laatste woord nog niet gezegd.  
voorop staan. Dit dragen wij uit door ons zowel in beleid als in 
activiteiten te richten op een endurance sport met, en niet ten 
koste van, het paard.'
Daarmee vertegenwoordigt zij hoogstwaarschijnlijk de mening 
van een ieder die de endurance sport in Nederland een warm 
hart toedraagt en die dagelijks in de weer is om met zijn paard, 
vaak een Arabisch Volbloed, op een goede en verantwoorde 
manier deel te nemen aan deze prachtige discipline. 

Tussentijds verklaart de Nederlandse endurance amazone 
Harmke Westerveld, die een eigen endurance trainings- 
en begeleidingsstal in Dubai leidt samen met haar partner 
Hassan bin Ali in de Paardenkrant van 20 mei jl.: “De VAE 
lachen om de Nederlanders”. Zelf vestigde Westerveld in 2010 
een nieuw wereldrecord op de 120 km met 29,47 km/u. 
Zij zegt: “Vanuit Nederland is er geen interesse geweest in hoe 
ik een wereldrecord kon vestigen” en “Endurance in Nederland Stressvolle groommomenten

Paarden met zgn. blinkers voor de ogen
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Door: Gideon Reisel en Marijke Slok Soede De junior hengsten werden om 10:00 uur verwacht in 
de buitenbaan, pittoresk gelegen aan een boomgaard aan Foto's: Jan Kan
de straatzijde van de authentieke Beemster stolpboerderij. 
De medewerkers van stoeterij hadden de baan opgedeeld in Stichting Open Dag Beemster stimuleert jaarlijks de 
een voorring en hoofdring met behulp van balen houtkrullen. openstelling van bedrijven en verenigingen in de regio op 
Het publiek kon op dezelfde balen, die als “bankjes” waren Hemelvaartsdag. Ook de deuren van The Kossack Stud waren 
opgesteld rondom de ring, zittend genieten van de show. weer opengesteld voor iedereen. Naast veel bekende gezichten, 
De familie Den Hartog had voor kraampjes gezorgd met stroomden ook bezoekers van de Open Dag Beemster toe om 
lekkernijen voor de inwendige mens. Door de veel rustigere op ons geliefde ras te bewonderen. 
manier van voorbrengen, zonder overmatige herrie of Ondanks de kleinschaligheid van de show, was de entourage 
opzwepen, hing er een gemoedelijke sfeer wat zowel paard professioneel. Zo bood omroepster Adri van der Velden haar 
als mens ten goede kwam.stem weer aan en werd de show omlijst met muziek en techniek 

van Eric Blaak. Jurylid Gideon Reisel, DC Vivian Reisel, 
Er werden 6 rubrieken aangeboden aan de jury. In de categorie vet Beatrice Scheltema en ringmeester Dennis van der Heijden 
1 tot 3 jarige hengsten was het de jaarling Habib's Mystic stonden paraat in en rond de ring en het secretariaat werd 
(v.Kunar T (Ster Pref ) x G.B. Habibi (keur)), gefokt en in bemand door bestuursleden 
eigendom van de familie Morees uit Amsterdam, die opviel in Eveline en Sandra. 
ras type en beweging. Jurylid Reisel noemde hem "een correct Er was expliciet gekozen voor het 
hengstje met een sprekend hoofd en zeer goede hals die ook "comparatieve systeem" waarbij de 
goed gebruikt wordt in een mooie tactmatige beweging".  paarden worden geplaatst naar 
Hij werd als eerste geplaatst in deze rubriek. voorkeur van de jury waarna 
Tweede werd Forelock's Lasilva (v.Magic Magnifique x mondeling commentaar werd gegeven 
La Brunette (ster)), gefokt en in eigendom van Forelock's om de gekozen plaatsing uit te leggen. 

Zowel deelnemers als bezoekers 
wisten de toelichting van Gideon 
Reisel erg te waarderen.

Vroeg in de ochtend van Hemelvaartsdag, met wonderbaarlijk mooi weer, stond een drom 
vrijwilligers weer klaar om tijdens de eerste D-show van het AVS de 21 ingeschreven paarden 
verwelkomen op het schitterende terrein van stoeterij The Kossack Stud in de Beemster. 
Met de gastvrijheid van de familie Den Hartog was het mogelijk om allure aan de show te 
geven maar tegelijkertijd de tarieven zeer laag te houden.

AVS 
BEEMSTER

NATIONALE D-SHOW 

Habib's Mystic

ASE Sayuri

Nashakana Kossack 

Jurylid Gideon Reisel 
en DC Vivian Reisel

Links NA Gracy Junah en rechts BB Jamala, 
3e en 2e junior merries 

Arabians uit Nieuwkoop. Op de derde plaats Cadanz el Saray 
(v.Kays al Baidaa x Bess Chandirah (Pref )), gefokt en in 
eigendom van mevrouw Strijbos-Puts uit Linne. 
JaJa Shandrakan (v.Shanghai x Drakanka) gefokt en in 
eigendom van Jan Kan uit Kerkdriel bezette de vierde plaats.  

Bij de 1 tot 3 jarige merries was het ASE Sayuri (v.Fadi Al 
Shaqab x Mata Hari HY), gefokt door Talitha Bakker en in 
eigendom van Paula Bohmer uit Aalten, die op de eerste plaats 
mocht opstellen. "Een zeer vrouwelijke merrie, fijn gebouwd 
maar geheel in harmonie met een sierlijke hals en een 
opvallende goede bovenlijn met hoge staartimplant en 
-dracht", volgens jurylid Reisel. 
De goed bewegende BB Jamala (v.Amalfi (Ster Keur) x 
FA Jada (Pref )), gefokt door Els Bakker-Berendsen en in 
eigendom van Forelock's Arabians werd tweede. Derde werd 
NA Gracy Junah (v.WH Justice x Classic Junah D) gefokt 
in België en in eigendom van Forelock's Arabians. 
De schimmelmerrie bleef helaas in beweging wat achter 
op de andere twee. 

(v.Psytadel x Yakima (Elite)), gefokt en in eigendom van 
familie Kuijf uit Nieuwkoop. Als laatste sloot Sayra de rij 
(v.MM Sultan (Pref ) x A.F. Shari) gefokt en door B. Vodde 
en in eigendom van mevrouw Kempe-Wasseur uit Almere. 

Vanwege een afmelding werd Farrasha (v.Maisoon de Sier x 
Nathia), gefokt door N. van Geloven en in eigendom van 
Sandra Boogaard uit Muiden als enige in haar rubriek 10 jaar 
en oudere merries automatisch eerste. 

Volgende rubriek was voor de 4 tot 9 jarige merries. De merrie 
Nashakana Kossack (v.Aja Shakakhan (Elite) x Nereska (Elite)) 
presenteerde het meest complete plaatje in deze categorie. 
De jury zei over haar: "De merrie heeft een prachtig oog, 
een sprekend hoofd en een zeer goed gevormd lichaam, 
zij het iets lang wat bij de merries wordt getolereerd". 
De merrie Nakuna Kossack van Brigitte Morees moest verstek 
laten gaan, zij had de nacht ervoor een mooi merrieveulen ter 
wereld gebracht. 
De stallen van de stoeterij stonden de gehele dag open voor 
publiek en vooral zo'n pasgeboren veulen is natuurlijk een 
trekpleister voor jong en oud. 

Op de tweede plek eindigde de goed bewegende compacte 
schimmelmerrie Al Shama Ruadh (v.Al Shama Salar x 
Al Shama Amurra) gefokt in België en in eigendom van 
Demelza Timmer uit Tweede Exloermond. Derde plaats 
voor CW Gitana (v.KAR Bravoso x Gual Umi) een Spaans 
gefokte vosmerrie uit Duitsland, in eigendom van Susanne 
Ackerman uit Rosmalen. Vierde plaats voor Yta Donna “F” 

Yta Donna “F”

25
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(v.Adabayor Kossack x Beatrix) 
die op zijn geboortegrond voor 
eigenaresse Karin de Graaf de 
derde plaats pakte. Hekkensluiter 
was de correct op zijn benen 
staande maar wat minder 
typische in Duitsland gefokte 
ruin CJ Dahjan Bey Wisznu 
(v.Al Azim x Dabaga) in 
eigendom van Marije Metselaar 
uit Wapenveld. 

Ook bij de 4 jaar en oudere 
hengsten was er slechts één 
kandidaat. Passada's Ghassan 
(v.Stival x Esta-Passada) werd 
op goede wijze gepresenteerd 
door fokster en eigenaresse 
Paula Bohmer. "Een zeer ras-
typische, nog wat jonge hengst 
met veel uitstraling, een goed 
gevormde hals en toplijn 
gecompleteerd met een ruime en 

Tijdens deze D-show was het meer regel dan uitzondering tactmatige draf en een goede stap", gaf jurylid Reisel aan. 
dat eigenaren hun paard zelf voorstelden aan de jury en zo 
zagen wij dus ook Sandra haar paard zelf voorbrengen. Het in grote getale toegestroomde publiek heeft tussen 

13:00 en 14:30 uur kunnen genieten van de Kossack-paarden 
Hierna volgden de ruinen. De goed bewegende Larenzo H die door de stoeterij professioneel werden gepresenteerd. 
(v.Enzo x Shifara), gefokt door familie Van den Hoogenband De KWNP-ers uit “hobbyfokkerij”, aldus Robbie den Hartog,  
en in eigendom van Yarra Ranzijn uit Amsterdam, kwam daar mochten als eerste de baan in. Het is duidelijk zichtbaar dat 
het beste uit de verf met veel Arabisch type, een goed lichaam de liefde voor de Arabier ook in deze warmbloeden terug te 
en sterk beenwerk. vinden is. De zwarte parels zijn stuk voor stuk zeer edel. 
Tweede werd de grote, tevens goed bewegende vos Cuba Dochter Tara brengt een van de paarden uit in de dressuur 
(v.Arben (Ster) x Djaikha (Keur)) gefokt door G. Hoogewerf op Z2 niveau. 
en in eigendom van familie Dopper uit Etten-Leur. Vervolgens werden diverse ren gefokte Arabieren getoond 
De jongste deelnemer in deze rubriek was Best of Kossack waaronder de eerste nakomelingen van Spiderman Kossack 

(v.Nougatin x Speedy v Kossack). De Arabieren die meer 
binnen het plaatje van de showdiscipline zijn gefokt mochten 
als laatste aantreden. 
Fokmerries, (toekomstige) dekhengsten en veulens aan 
de voet van hun moeder werden door een heel team van 
voorbrengers aan de hand getoond en Robbie den Hartog 
als presentator lichtte het tafereel weer amusant op geheel 
eigen wijze toe. 

Rondom de renbaan van de stoeterij, waar voor deze 
gelegenheid de trailers geparkeerd stonden, werd een 
dressuurwedstrijd verreden voor Arabische Volbloeds t/m 
klasse M2. Vanwege het zachte weer lagen diverse toeschouwers 

 in het sappige gras de dressuurruiters te aanschouwen.

Na de middag bleek in het kampioenschap van alle 
rubriekswinnaars Passada's Ghassan moeilijk te verslaan 
en mocht Paula Bohmer de beker voor "Best in Show" 
in ontvangst nemen.

Het bestuur heeft veel enthousiaste geluiden opgevangen 
naar aanleiding van deze eerste D-show en hoopt in de 
toekomst de trend te kunnen voortzetten. 
Familie Den Hartog werd aan het einde van de dag hartelijk 
bedankt voor het beschikbaar stellen van hun accommodatie. 
Dankzij hen kon het bestuur besluiten dat ondanks het matige 
aantal inschrijvingen de “show must go on.”

Larenzo H

Larenzo H

Cuba

Farrasha 

Passada's Ghassan 

Eveline Calis overhandigt prijzen aan 
dressuuramazone Susanne Ackerman

Dankwoord aan familie Den Hartog

2726
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SPORT IJZERLO,WEEKEND 
ENKELE DEELNEMERS DOEN VERSLAG!

Cenna Wildschut bleef ook het 
hele weekend met haar ruin Jali 
(v.Nizjni x Samanta) en rijdt M1 
bij de pony's: 
Dit kamp was geweldig! 
Wel de pech gehad dat Jali 
onzuiver is geworden maar 
dat bedierf zeker de gezelligheid 
niet! Lekker gegeten en leuke 
dingen gedaan, één dag heerlijk 
gereden. 
Mooi crossterrein, leuke mensen, 
heerlijk geslapen, yoga gedaan, en 
zo kan ik nog even doorgaan in 
één zin: super leuk kamp, zin in 
volgend jaar! 

Juliette Erdbrink nam deel aan 
de dressuur met de hengst 

Mythos van H. Franssen/Zenith Arabians: Voormalig renpaard 
Mythos (v.Marwan 1 x Isy) en ik hadden op IJzerlo een 
dressuur debuut om van te dromen. We gingen met 4 eerste 
plaatsen en winstpunten naar huis in de klasse B. Daarbij 
hebben we ook genoten van een heerlijke barbecue en een 
spelletjesavond. Alles was tot in de puntjes geregeld. Volgend 
jaar zijn we zeker weer van de partij!

Cara van der Heijden en haar man Dennis rechterhanden 
van initiator Getty Ketels:  Ons IJzerlo 2015 in 1 alinea, dat 
valt niet mee. Samenvattend weet ik nu zeker dat Amsterdam 
onze hoofdstad is, kan Getty heel goed raden dat ik een 
fietspomp na doe, heeft Dennis een lam handje van het 
schrijven bij de jury, zijn we lekker bruin geworden in het 
zonnetje, sommigen extra bruin tijdens de yoga op het grasveld, 
de Italiaanse maaltijd was heerlijk en meer dan genoeg, ook 
voor extra mee-eters, kortom weer een topweekeinde met 
mooie sport en vooral veel gezelligheid!

Foto’s: Rose Helwig, Teun Kubbe, e.a. weer… IJzerlo ging door! Bepakt en bezakt voor 4 dagen, 
zijn we met veel zin vrijdag vertrokken. Tot vreugde van 
menigeen mochten we op zand starten. Vera Dopper startte haar vosruin Cuba (v.Arben x Djaikha): 
Het weer was zaterdag wat grauw, maar om te rijden was Op naar de Achterhoek, altijd weer een flinke reis, maar het is 
het goed te doen. We wonnen 2x een oranje lintje met het iedere keer weer zo ontzettend waard! Dit jaar helaas er voor 
2 winstpunten in de M1. 's Middags viel na het springen de moeten kiezen om pas op zaterdagochtend 
goed georganiseerde barbecue zeer in de smaak. Zondag wéér te komen maar de sfeer was er niet minder 
2x 1e met dubbele winst, waardoor we nu M2 mogen starten. om. Zowel zaterdag als zondag voor 
Maandag de oefencross: Save the best for last! Getty met mezelf fijn kunnen rijden en op maandag 
Majeeda v/d Pakop, Talitha Bakker met ASE Rahyeelah en lekker gekeken naar de cross-les, waar 
ik met Angel Elegantka mochten als eerste van start. vooral de beroemde puppyklas erg leuk 
Dankzij het oefenspringen zaterdag al een beetje de tips van was om te zien. 
Eddie kunnen oppikken en zo het gehele parcours kunnen Wat ik het leukste vond dit weekend? 
rondspringen, iedereen had de smaak te pakken en met een Lastig kiezen: Cuba die voor het 
beetje overtuiging zelfs de waterbak getrotseerd! eerst ontspannen in een vreemde 
Volgend jaar bestellen we wéér mooi weer en zijn we zeker stal stond, het bijkletsen met de 
weer van de partij.“die hard-IJzerlo-gangers”, het leren 

kennen van de nieuwe deelnemers of toch 
de hilarische notenkraker van Juliette in Marijke Slok Soede nam deel aan de dressuur met hengsten 
"Alles mag op zaterdag"? Hoe dan ook, ik Nureyev (v.Nubiec x Sagranda) van Zenith Arabians en 
heb weer een topweekend gehad en ben er haar eigen Biblion (v.Balaton x Bulon): Natuurlijk had ik 

volgend jaar zeker weer bij: in een lang weekend IJzerlo is de dichter bij huis wedstrijd kunnen starten, maar het is toch 
place to be! veel gezelliger om weer onder de “Arabieren-gekken” te zijn. 

Dus ook wij togen af naar IJzerlo. Zaterdag met Nureyev 
gestart in de L2 met 4 winstpunten en 2x oranje tot gevolg. Cindy Bijl was er het hele weekend met haar schimmelmerrie 
Nureyev, een sporttalent uit de stallen van Jan en Eveline Calis, Angel Elegantka (v.Amurath Muntahi x Markitanka): 
mag al na in totaal 7 wedstrijden door naar de M1! Een aangepast programma, veel lobbyen, gegarandeerd mooi 
Wij bleven niet slapen, maar zijn de volgende dag met Biblion 
teruggekomen om Z2 te starten. De proeven waren zeker 
niet perfect, maar de jury was goedgemutst en we kregen toch 
2x winst en een oranje lintje mee naar huis. Zullen we dan 
toch binnenkort aan de ZZ-licht gaan snuffelen? Qua punten 
mag het in elk geval. 
Het was zo gezellig dat we lang bleven plakken en spontaan 
werden gevraagd mee te eten. Wij waren dus niet voor het 
donker thuis!

AVS MagazineAVS Magazine

Juliette Erdbrink en Mythos

H.J. Westerveld Memorial Trophy 

Het IJzerlo weekend staat al jaren ook open voor NRPS-
combinaties. Broer en zus van Hemert, Tim met NRPS Alana 
en Britt met Prince Lux (AV zonder papier), waren elkaars 
opponenten en wisselden de overwinningen met elkaar af in 
de L1 dressuur bij de pony's. Bij het avondeten op zondag 
werd de H.J. Westerveld Memorial Trophy uitgereikt aan 
Britt die het beste gemiddelde van dressuur en springen 
(een parcours van 100/110cm!) had behaald. 
Zij won de wisselbeker, een oranje rozet en een prachtige 
deken gesponsord door Naim Dahabi Arabians. 
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Juliette Erdbrink en Mythos

H.J. Westerveld Memorial Trophy 

Het IJzerlo weekend staat al jaren ook open voor NRPS-
combinaties. Broer en zus van Hemert, Tim met NRPS Alana 
en Britt met Prince Lux (AV zonder papier), waren elkaars 
opponenten en wisselden de overwinningen met elkaar af in 
de L1 dressuur bij de pony's. Bij het avondeten op zondag 
werd de H.J. Westerveld Memorial Trophy uitgereikt aan 
Britt die het beste gemiddelde van dressuur en springen 
(een parcours van 100/110cm!) had behaald. 
Zij won de wisselbeker, een oranje rozet en een prachtige 
deken gesponsord door Naim Dahabi Arabians. 
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In heel Europa worden koersen verreden met mooi prijzengeld, met dank aan vele 
vrienden van de rensport met Arabische Volbloeds. Op Duindigt werden diverse koersen 
verreden en ook in het buitenland hebben de Nederlanders al weer van zich laten horen.

H
Door: Hanneke Brand-Rosman Op 14 juni vindt een bijzondere koersdag plaats, als de eerste 

koersen uit een nieuw sponsorprogramma, Dubai International Foto's: Stefan Olsson, Huybers fotografie, APRH, Annie 
Arabian Races (DIAR) op Duindigt worden verreden. De Damhof
patroon van deze nieuwe serie is ZH Sheikh Hamdan Bin 
Rashid Al Maktoum en er worden drie koersen, waaronder Het seizoen werd geopend met een sprintkoers, de Qatar 
twee Ifahr 'listed' koersen gelopen. Naar verwachting zal het NEAR Safliya Cup, met een mooi deelnemersveld van maar 
royale prijzengeld een sterk internationaal deelnemersveld liefst twaalf combinaties. Met veel deelnemers uit Frankrijk, 
aantrekken. Meer informatie wordt daags voor de koers België, en zelfs Israël en Qatar, was het natuurlijk fantastisch 
gepubliceerd op de www.ifahr.org. dat de overwinning naar een Nederlands fokproduct ging, 

namelijk de vijfjarige Robbie the First, gefokt door en in 
Op 28 juni zullen de buitenlanders zich opnieuw naar eigendom van mevrouw Kok-Cornet en getraind door 
Duindigt begeven voor de Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Twan Wolters.
Cup, een Group 3PA koers uit het Sheikh Mansoor Festival.Op 19 april volgde er een langere koers, namelijk de Wathba 
In het kader van het Sheik Mansoor Festival worden wereldwijd Stud Farm Cup 1 over 2000 meter voor een prijzengeld van 
koersen georganiseerd en verschillende Nederlandse € 5000. Hier tien inschrijvingen en uiteindelijk negen starters. 
eigenaren/trainers reizen graag af naar het buitenland om Dit maal was de overwinning voor de Franse merrie Bachair 
op het hoogste niveau mee te doen.Qardabiyah, getraind door Diana Dorenberg. 

Weer twee weken later, op 3 mei, was er de DARC 
Voorjaarscup over 1900 meter. Met € 2000 prijzengeld en Karin van den Bos reisde begin mei met Samima af naar 
zes deelnemers. Een koers voor wat minder ervaren paarden, Lingfield, UK, voor deelname aan de Group I Sheikh Zayed 
die op deze manier routine kunnen opdoen zonder meteen Bin Sultan Al Nahyan Cup. Zeven van de tien deelnemers, 
tegen de sterkste paarden te hoeven lopen. Deze koers werd waaronder ook een Amerikaanse import, hadden reeds groep 
gewonnen door Badi, weliswaar officieel een Frans paard, of listed overwinning op hun naam en het was dus een zeer 
maar wel van onze Nederlandse fokster mevrouw Kok-Cornet sterk deelnemersveld. In de final furlong tekende zich een felle 
en ook deze vierjarige hengst wordt door Twan Wolters strijd af tussen de Britse Lahoob en de twee Franse deelnemers 
getraind. Ghazwa en Al Hibaab. Lahoob won met een nek, dicht 

daarachter gevolgd door de nummer drie. Samima passeerdeOp 24 mei werd er gestreden om de Wathba Stud Farm Cup 2, 
als vijfde de finish.over 1800 meter voor paarden die nog geen € 20.000 hebben 

verdiend. Ook dit maal een sterk deelnemersveld van tien Gerard Zoetelief zal het tweede weekend van mei niet snel 
paarden en opnieuw Bachair Qardabiyah die in de vergeten. Met zijn eigen fokproduct Prada T, de merrie die 
winnaarsring werd gehuldigd. De Belgische inschrijving eerder dit jaar werd genomineerd voor de Sheikha Fatima Bint 
Victor werd tweede. Mubarak Darley Arabians, betrad hij de heilige grasmat van 

Longchamp voor de President of the UAE Cup - Coupe 
D'Europe des Chevaux Arabes (Group 1 PA), gedoteerd met 
een prijzengeld van € 50.000.
De merrie, naar Gerards zeggen het beste paard dat hij tot 
nu toe heeft gefokt, werd gereden door de jonge en gretige 
jockey Antoine Hamelin en verraste topjockeys zoals Soumillon 
en Pellier, de vedetten van de grote eigenaren en bekende 
Franse trainers. De jockey reed een uitgekiende race, steeds 
aan de binnenzijde langs de reling, waarbij Prada T geen meter 
te veel hoefde te lopen. Bij het uitkomen van de laatste bocht 
reageerde ze direct op de aansporingen en nam de kop, 
om deze niet meer af te staan, hoewel ze de adem van de 
concurrentie letterlijk in de nek kon voelen. Een merrie 
met een groot hart! 

en ben je bang om te struikelen… Karin van den Bos en 
Marijke Visser mochten dit jaar de trofee in ontvangst nemen, 
voor Karin was dit het tweede achtereenvolgende jaar. Proficiat!
Annie Damhof, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Afrika, 
interesseerde zich als kind al voor de rensport en kwam in 2014 
toevallig in contact met Duindigt, de rensport met Arabisch 
Volbloeds. Ze werd direct opnieuw gegrepen door de 
schoonheid van ons ras en gooide hoge ogen met haar foto's, 
die heel anders zijn dan de stereotype finishfoto. Hopelijk weet 
ze ook dit seizoen mooie plaatjes te schieten, zodat ze ons 
kleine landje opnieuw kan vertegenwoordigen. Overigens, 
iedere vrouw of jonge meid staat het vrij om foto's van de 
rensport in te sturen voor een nominatie van deze prestigieuze 
onderscheiding!

Gerard en dochter Jetteke bleven niet lang om feest te vieren: 
zij reden direct terug naar Texel, Prada T werd uitgeladen, 
de wagen schoongemaakt en meteen werden Gazel T en 
Paramour T opgeladen (naar wat ik heb gehoord duurde dat 

niet langer dan 12 minuten…) en nu 
ging de reis naar het noorden, maar 
Malmo, waar ze het feestje nog eens 
dunnetjes overdeden: Gazel T kwam 
als eerste en Paramour T als derde over 
de streep in de Wathba Stud Farm Cup 
(Group 3 PA). Daartussen stond op 
de tweede plek de Duitse Amaretto, 
ook een bekende naam in het 
internationale circuit.

Fotografe Annie Damhof:Gerard, van harte! Als het zo doorgaat worden je paarden 
ongetwijfeld volgend jaar weer genomineerd voor de Sheikha Het is moeilijk onder 
Fatima Bint Mubarak Darley Arabian Awards. woorden te brengen hoe 

geëerd en dankbaar ik ben Deze awards werden begin april in het Dolby Theatre uitgereikt 
dat ik als fotografe werd en ze zijn vooral bedoeld om de vrouwelijke deelnemers in de 
genomineerd en uitgenodigd rensport in het zonnetje te zetten. Voor Nederland waren 
om een heel weekend door genomineerd op basis van de prestaties in het seizoen 2014: 
te brengen in de mondiale beste trainer: Karin van den Bos, beste eigenaar mevrouw Kok-
hoofdstad van het Cornet, beste fokker mevrouw De Ruiter-Floor, beste jockey 
entertainment, Hollywood, Jadey Pietrasiewicz, beste driejarige merrie Prada T, beste 
om de uitreiking van de vierjarige merrie Raya C, beste oudere merrie Paramour T, 
HH Sheikha Fatima Bint beste fotografe Annie Damhof en in een nieuwe categorie 
Mubarak Darley Awards endurance rijders: Marijke Visser.
bij te wonen.Terugkijkend op dit geweldige evenement, voelden Het evenement is inmiddels een begrip in de Arabische 
Petra Zeelen (mijn partner in fotografie) en ik ons warm Volbloed community en wereldwijd wachten dames in spanning 
opgenomen in een wereld die tot nu toe ontoegankelijk was. of ze tot de shortlist behoren en uitgenodigd zullen worden. 
Dankzij de enorme gastvrijheid voelden we ons erg thuis. Waren het de eerste jaren voornamelijk westerse landen die 
De HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Darley Awards vormen hun beste vertegenwoordigers afvaardigden, nu waren er 
een enorme inspiratie en stimulans om paardenliefhebbers uit genomineerden uit India, Korea, Zuid-Amerika, Australië, 
de hele wereld te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken. Turkije, Marokko, kortom, uit ieder land waar met Arabieren 
De passie beroert hart en ziel en maakt het leven mooi en kostbaar. wordt gekoerst, worden de beste vrouwelijke deelnemers van 
De verbindende factor deze sport genomineerd. De rensport met Arabieren kan niet 
hierbij is het Arabisch zonder deze vrouwelijke talenten.
Volbloed, met zijn nobele Tijdens een grootse show werden de winnaars, gekozen door 
geest die alles geeft, een 17-koppige, internationale jury, bekend gemaakt. Wie 
wanneer er een band Hollywood zegt, zegt show en show kregen we. Als je naam 
van genegenheid tot stand wordt omgeroepen en je naar voren de trap op moet, op  je 
is gekomen.hoge hakken en in je lange galajurk, voel je je net een filmster, Prijsuitreiking op 24 mei 2015

Prada T 

Wahtba cup Malmo

Petra, Jadey en Karin - there’s no business like show business!

Karin van den Bos wint de award

Petra en Annie
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1 EN 2 AUGUSTUS IN ERMELO

met paarden om je heen, went leven zonder paarden blijkbaar 
ook. Het went zelfs zo erg dat ik meerdere paardenmensen (of 
'pennymeisjes') om mij heen niet meer begreep. Hóezo mis je 
je paard zo erg als je op vakantie bent? En waarom zeg je nee 
tegen een leuke middag in het park met vrienden omdat je 
liever naar je paard gaat of omdat je je paard nog moet wassen 
voor (wéér…) een wedstrijd. Want waarom moet je sowieso bij 
álle wedstrijden aanwezig zijn? En echt, je hoeft niet telkens een 
foto van je paard te laten zien of te vertellen wat voor grappigs 
of liefs je paard nú weer heeft gedaan. 
Tja, je voelt het waarschijnlijk al aankomen…: na die lange 
tussenstop van een paar jaar herken ik mijzelf nu ook weer in 
bovenstaande voorbeelden. En ben ik blij dat ik in een 'penny'-
Whatsapp groep zit en ongegeneerd foto's en verhalen over 
mijn paard in de groep kan gooien. Want inderdaad: mijn 
paard staat zó leuk te staren tijdens een buitenrit, kan erg 
grappig rollen, is ontzettend knap als hij zin heeft om te 
showen, is heel lief als hij aan het grazen is en is écht te schattig 
als hij bij de kalfjes gaat kijken. Heus! 
Mijn paard Alkatraz, alias Olly, (Balaton x Atlanta) geniet al 
een paar jaar van zijn 'pensioen' en heeft zijn taak als 
opvoeddeskundige en oppas voor de jonge paarden bij mijn 
vader op de stoeterij zeer serieus op zich genomen. Ik ben trots 
op hem en denk met veel liefde aan hem. Sinds een jaar staat 
Erogon, (Honorrs x Raville), het paard van mijn tweelingzus 
Monica bij mij in de buurt. Het opbouwen van een band: 
daar gaat een tijdje overheen. Maar Ero en ik zijn vooral de 

Door: Jolanda van Duyvenbode laatste weken dicht naar elkaar gegroeid en de klik die vanaf 
zijn veulentijd aanwezig was heeft plaatsgemaakt voor een 

'Hoi! Wat leuk dat je er bent!' Een verrast hoofd dat tijdens mooie vriendschap. We zijn elkaar gaan waarderen en zijn blij 
het grazen omhoog schiet, oren gespitst naar voren, geregeld om samen te zijn. Voor zover de communicatie tussen mens 
vergezeld met een kleine hinnik. Een lieve blik die zegt: 'wat en paard reikt natuurlijk… En anders kom ik gewoon terug 
vind ik het leuk om jou te zien'! Of het komt door het appeltje bij die heerlijke begroeting die ik zo oprecht mis als ik even 
dat ik standaard meeneem en hij zorgvuldig en smakkend niet bij hem ben geweest. Want door het gevoel dat het mij 
opeet, tot er een grote schuimlaag rond zijn mond verschijnt. geeft weet ik: die begroeting wil ik de komende tijd voor geen 
Er zijn veel studies over paardengedrag en herkenning bij goud missen! 
paarden op internet te vinden. 'Hallo, ik vind het ook fijn om jou te zien!' 
Waarom en hoe reageren paarden op hun eigenaar? In welk 
geval dan ook: naast een mooie blauwe lucht, een goed gesprek, 
het eerste voorjaarszonnetje, een spontane lachbui, een 
onverwachte vrije dag en een goede nachtrust is de begroeting 
van een paard één van die prachtige alledaagse cadeautjes. 
Zomaar, voor niets. Het maakt je dag perfect en laat je al je 
frustraties, stress of verdriet in één keer even vergeten.  
Ik heb de rijkdom gehad op te groeien met veel mooie en lieve 
paarden om mij heen. Natuurlijk waardeer je deze luxe, maar 
na al die jaren neem je het op een gegeven ook een beetje voor 
lief. Het wordt iets dat bij je dagelijkse leven hoort. Tot het 
moment komt dat het niet meer vanzelfsprekend is en je veel 
moeite moet doen om van een paard en je hobby te kunnen 
genieten. Of dat het door veranderingen financieel niet meer 
mogelijk is het voort te zetten. Zelfs, na een leven lang dagelijks 

We hebben in plaats van de speed een heuse barrelrace gepland bocht), dan rijdt hij naar ton 2 en rijdt er omheen in een 
op de zaterdag die makkelijk te rijden is voor iedere linkse bocht (of ton 1 in een rechtse bocht). Hierna gaat hij 
combinatie. Net zoals de speed is dit een spannende race die om ton 3 in een linkse bocht (of bij route 2 in een rechtse 
puur op tijd beslecht zal worden. Lees verderop meer hierover. bocht) en rijdt tussen ton 1 en 2 terug over de finishlijn. 
Daarnaast is het de planning om op zaterdag twee “pleasure Het traject kan links- of rechtsom gereden worden.
classes" te verrijden, opgesplitst in western en classic. Dit zijn - Voor het omgooien van iedere ton of het niet dragen van  
showrubrieken onder het zadel, die qua rijstijl en beoordeling de hoed (of cap) bij binnenkomst, krijgt de deelnemer  
heel anders zijn dan onze bekende rijrubrieken op de Neder- 5 strafseconden toegerekend. Het niet volgen van het 
landse shows. Wij hopen medio juli daar een clinic over uit te voorgeschreven parcours heeft diskwalificatie tot gevolg. 
schrijven, dus hou de AVS evenementen agenda in de gaten! Het is toegestaan de tonnen met de handen aan te raken.

- Bij gelijke tijden volgt een één- of meermalige barrage.
De westernruiters zullen dus ook acte de préséance geven. 
Zoals de KNHS combinaties een dressuurwedstrijd hebben 

Pattern 1:op de zaterdag, heeft de DAWRA een westernprogramma op 
de zondag. Een mooie gelegenheid voor de DAWRA ruiters om 
eens te proeven aan de Arabissimo. Het zou een zeer veelzijdig 
weekend kunnen worden als de DAWRA ruiters op zaterdag 
ook deelnemen aan in de liberty, de barrelrace en/of de pleasure 
class. Daar de AVS commissie gebruik het grootste deel van 
de accommodatie kosten voor de DAWRA-zondag voor haar 
rekening neemt, hoopt de commissie dat er westernruiters 
zijn die het leuk vinden om ook zaterdag deel te nemen. 
Op die manier is er naast meer aanloop, gezelligheid en 
wedstrijdcompetitie ook een financiële injectie die terug kan 

Pattern 2:vloeien in de kas van de commissie gebruik voor meer 
gezamenlijke evenementen in de toekomst. Overigens geldt ook 
voor de KNHS combinaties dat deelname aan de diverse 
Arabissimo onderdelen erg zal worden gewaardeerd. Iedereen 
kan meedoen aan de liberty bijvoorbeeld, zo kun je toch nog 
kans maken op een mooie Arabissimo beker in de Biatlon. 
Hoort zegt het voort! 

Nog even terug naar de barrelrace. Hieronder de regels die we 
zullen volgen, overgenomen uit het WRAN regelboek:
- barrelrace is een discipline waarbij de tijd bepalend is voor 

de uitslag. De regels voor classic en western pleasure classes zullen t.z.t. 
- de deelnemer is een vliegende start toegestaan; de tijd te vinden zijn op de AVS website tezamen met de inschrijf-

wordt op opgenomen, zodra de neus van het paard over  formulieren. Wij hopen op een enthousiaste deelname van 
de start/finishlijn gaat. zowel AVS als DAWRA leden. Uiteraard zijn bezoekers ook 

van harte welkom om dit veelzijdigheidsspektakel te aan-- na het startsein passeert de deelnemer de startlijn en gaat 
schouwen en/of een sateetje mee te eten. Tot ziens in Ermelo!om ton 1 in een rechtse bocht (of ton 2 in een linkse 

x

Vorig jaar bleek al dat de accommodatie op het federatiecentrum 
in Ermelo zich uitstekend leent voor een veelzijdigheidsevenement. 
Wel liepen we vorig jaar tegen een ontoereikende locatie voor de 
"speed" aan. Deze is in de maak op het federatiecentrum, maar dit 
jaar nog niet gereed. Daarom hebben wij een alternatief bedacht 
voor de speed, die vast en zeker ook de westernruiters trekt. 
Naast de standaard dressuur en liberty op de zaterdag, springen 
en crossen op de zondag én een gezellige BBQ op de zaterdagavond, 
is er dit jaar nog meer!
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met paarden om je heen, went leven zonder paarden blijkbaar 
ook. Het went zelfs zo erg dat ik meerdere paardenmensen (of 
'pennymeisjes') om mij heen niet meer begreep. Hóezo mis je 
je paard zo erg als je op vakantie bent? En waarom zeg je nee 
tegen een leuke middag in het park met vrienden omdat je 
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daar gaat een tijdje overheen. Maar Ero en ik zijn vooral de 

Door: Jolanda van Duyvenbode laatste weken dicht naar elkaar gegroeid en de klik die vanaf 
zijn veulentijd aanwezig was heeft plaatsgemaakt voor een 
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dat ik standaard meeneem en hij zorgvuldig en smakkend niet bij hem ben geweest. Want door het gevoel dat het mij 
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van een paard één van die prachtige alledaagse cadeautjes. 
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frustraties, stress of verdriet in één keer even vergeten.  
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genieten. Of dat het door veranderingen financieel niet meer 
mogelijk is het voort te zetten. Zelfs, na een leven lang dagelijks 

We hebben in plaats van de speed een heuse barrelrace gepland bocht), dan rijdt hij naar ton 2 en rijdt er omheen in een 
op de zaterdag die makkelijk te rijden is voor iedere linkse bocht (of ton 1 in een rechtse bocht). Hierna gaat hij 
combinatie. Net zoals de speed is dit een spannende race die om ton 3 in een linkse bocht (of bij route 2 in een rechtse 
puur op tijd beslecht zal worden. Lees verderop meer hierover. bocht) en rijdt tussen ton 1 en 2 terug over de finishlijn. 
Daarnaast is het de planning om op zaterdag twee “pleasure Het traject kan links- of rechtsom gereden worden.
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heel anders zijn dan onze bekende rijrubrieken op de Neder- 5 strafseconden toegerekend. Het niet volgen van het 
landse shows. Wij hopen medio juli daar een clinic over uit te voorgeschreven parcours heeft diskwalificatie tot gevolg. 
schrijven, dus hou de AVS evenementen agenda in de gaten! Het is toegestaan de tonnen met de handen aan te raken.

- Bij gelijke tijden volgt een één- of meermalige barrage.
De westernruiters zullen dus ook acte de préséance geven. 
Zoals de KNHS combinaties een dressuurwedstrijd hebben 
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eens te proeven aan de Arabissimo. Het zou een zeer veelzijdig 
weekend kunnen worden als de DAWRA ruiters op zaterdag 
ook deelnemen aan in de liberty, de barrelrace en/of de pleasure 
class. Daar de AVS commissie gebruik het grootste deel van 
de accommodatie kosten voor de DAWRA-zondag voor haar 
rekening neemt, hoopt de commissie dat er westernruiters 
zijn die het leuk vinden om ook zaterdag deel te nemen. 
Op die manier is er naast meer aanloop, gezelligheid en 
wedstrijdcompetitie ook een financiële injectie die terug kan 

Pattern 2:vloeien in de kas van de commissie gebruik voor meer 
gezamenlijke evenementen in de toekomst. Overigens geldt ook 
voor de KNHS combinaties dat deelname aan de diverse 
Arabissimo onderdelen erg zal worden gewaardeerd. Iedereen 
kan meedoen aan de liberty bijvoorbeeld, zo kun je toch nog 
kans maken op een mooie Arabissimo beker in de Biatlon. 
Hoort zegt het voort! 

Nog even terug naar de barrelrace. Hieronder de regels die we 
zullen volgen, overgenomen uit het WRAN regelboek:
- barrelrace is een discipline waarbij de tijd bepalend is voor 

de uitslag. De regels voor classic en western pleasure classes zullen t.z.t. 
- de deelnemer is een vliegende start toegestaan; de tijd te vinden zijn op de AVS website tezamen met de inschrijf-

wordt op opgenomen, zodra de neus van het paard over  formulieren. Wij hopen op een enthousiaste deelname van 
de start/finishlijn gaat. zowel AVS als DAWRA leden. Uiteraard zijn bezoekers ook 

van harte welkom om dit veelzijdigheidsspektakel te aan-- na het startsein passeert de deelnemer de startlijn en gaat 
schouwen en/of een sateetje mee te eten. Tot ziens in Ermelo!om ton 1 in een rechtse bocht (of ton 2 in een linkse 
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Vorig jaar bleek al dat de accommodatie op het federatiecentrum 
in Ermelo zich uitstekend leent voor een veelzijdigheidsevenement. 
Wel liepen we vorig jaar tegen een ontoereikende locatie voor de 
"speed" aan. Deze is in de maak op het federatiecentrum, maar dit 
jaar nog niet gereed. Daarom hebben wij een alternatief bedacht 
voor de speed, die vast en zeker ook de westernruiters trekt. 
Naast de standaard dressuur en liberty op de zaterdag, springen 
en crossen op de zondag én een gezellige BBQ op de zaterdagavond, 
is er dit jaar nog meer!



PRESTATIEPREDIKAAT: 
ENDURANCE 
JNT CALLISTA

J

COLOFON
VERENIGINGSBESTUUR
Dhr. C. Bakker
Voorzitter / Fokkerij................................................................... 06-46767075
Mw. E. Calis 
Secretaris / PR............................................................................ 06-49399209
.................................................................................................. 035-6231891
Mw. S. Boogaard
Penningmeester .......................................................................... 06-51273942
Mw. M. Slok Soede 
Bestuurslid / Redactiezaken ....................................................... 06-22998116
Dhr. G. Reisel
Bestuurslid ................................................................................. 06-20441499

ERELEDEN VAN DE VERENIGING
Mw. C.J.W. Modderman-van Dorssen Mw. A. van der Velden
Mw. J. Smarius-Roovers Dhr. Dr. H. Houtappel †
Dhr. A. Kuijf Dhr. R.C. den Hartog †
Dhr. B. Blaak

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

REDACTIECOMMISSIE
Marijke Slok Soede (voorzitter redactiecommissie) 
Gideon Reisel (redactielid) 
Peter van Ingen (redactielid)

CORRESPONDENTIE ADRES
AVS Magazine Tel: +31 (0) 577 - 401 025
De Beek 125a 24hr Fax: +31 (0) 577-401145
3852 PL  Ermelo Email: info@arabier.com / www.avsweb.org

LIDMAATSCHAP AVS
Alleen schriftelijke opzeggingen van uw lidmaatschap worden geaccepteerd. Let 
op dat u een bevestiging ontvangt van het stamboekkantoor van uw opzegging. 
Gelieve er rekening mee te houden dat bij het overlijden of bij verkoop van uw 
paard de contributie niet automatisch wordt stopgezet.

VORMGEVING AVS MAGAZINE
STAR*K Graphic Design, Krista Sterrenburg, Krimpen aan den IJssel

DRUKKERIJ
Media Primair, Barneveld

ADRESWIJZIGING
A.u.b. tijdig uw adreswijziging doorgeven aan het stamboekkantoor te Utrecht, 
zodat wij er voor kunnen zorgen dat het magazine op het juiste adres wordt bezorgd.

COPYRIGHT
Overname teksten uitsluitend na toestemming en met bronvermelding.
Advertenties en kopij voor het AVS magazine kunnen worden opgegeven 
via bovenstaand correspondentieadres. Advertentietarieven zijn standaard 
en vindt u elders in dit blad. Kosten van het zetten en de layout zijn excl. 
de gepubliceerde advertentietarieven. 
Hoewel aan de totstandkoming uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteurs, 
de redactie en het AVS en haar bestuur geen aansprakelijkheid voor eventuele 
fouten of onvolkomenheden, noch voor de gevolgen daarvan. 
De redactie houdt zich het recht voor artikelen in verband met ruimtegebrek 
niet te plaatsen of in te korten. Wanneer een artikel door ruimtegebrek niet 
wordt geplaatst, wordt er naar gestreefd het artikel in een volgend nummer 
alsnog te publiceren, echter dit wordt niet gegarandeerd. Indien de redactie 
van mening is dat een artikel inhoudelijk wijzigingen behoeft, wordt hierover 
contact opgenomen met de auteur.

35

Het volgende AVS Magazine heeft als deadline 14 augustus 
2015. Dus lever tijdig de kopij cq uw advertentie in! 
De redactie verzoekt u de tekst aan te leveren in Word en als 
bijlage per e-mail. Foto’s dienen te voldoen aan een resolutie 
van min. 300 dpi op ware grootte en voorzien te worden van 
de naam van het paard/persoon waarover het artikel gaat. 
Foto’s waar uitsluitend een nummer aanhangt, zullen niet 
worden gebruikt.
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Naam paard: JNT Callista  2015: Cal wordt 17 jaar, maar is fitter en in betere 
(v.Kais x Mykbira v.Bora u.Mykene) sportconditie dan ooit. Nadat we 16 mei in Stuhr Duitsland 

120 km weer goed hebben uitgereden, met een paard net zo Geboren: 21 juni 1998
fit bij de finish als bij de start, gaan we vol goede moed naar Geslacht: merrie
ons doel voor 2015, de Heidedistanz 160 km in Duitsland op Kleur: vos
4 juli.

Fokker: Jan Nieuwenhuis, Klarenbeek
Eigenaar/amazone: Henny Hoeksma, Beerzerveld

Cal mijn beste maatje voor het leven, kilometers vreten is haar lust 
en haar leven. To finish is to win!

JNT Callista, “Callie de bosheks” een naam die ze niet zomaar 
heeft, want Cal is niet altijd de makkelijkste. Maar haar 
karakter heeft haar ook zover gebracht.
10 jaar geleden is Cal in mijn leven gekomen, ik kocht haar 
van Marijke Slok Soede. Ze had net een hengstveulen, 
Maroud Najib, gekregen. Najib was haar 3e veulen. Ook 
haar jaarlingdochter Maroud Matroushka, stond nog bij 
Marijke. Cal vererft zowel haar karakter als haar looks, want 
haar kinderen hebben het goed gedaan in de show en onder 
het zadel.

Cal is een veelzijdig Nederlands gefokt Arabisch Volbloedpaard. 
Ze was met Marijke eerder winnaar NK dressuur, Arabissimo 
triathlon en behaalde een 2e premie voor exterieur. 
Eenmaal bij mij in november 2005 zijn wij langzaam voor 
de endurance gaan trainen. Na haar eerste klasse 1 wedstrijd 
bleek dat endurance haar in het bloed zit. Naarmate we meer 
wedstrijden reden, werd Cal steeds fanatieker, wat wel eens tot 
miscommunicatie tussen ons leidde. Maar ik gaf niet op en 
uiteindelijk hebben we elkaar gevonden. Cal is een echte diesel 
met lage hartslagen en ze zorgt goed voor zichzelf, neemt in 
de vetgate rust en gaat eten en drinken. 

In 2008 werden we endurance verenigingskampioen klasse 2, 
maar kort daarna tijdens een bosritje tikte ze zichzelf 
ongelukkig aan met een ernstige peesblessure tot gevolg. 
Einde endurance dachten zowel ik als de dierenarts. 
Maar Cal is geen weidepaard en na 2 jaar revalidatie zijn we 
in 2010 in weer rustig aan begonnen. Cal was nog veel sterker 
geworden en zo werden de wedstrijden in klasse 2 en 3 met 
gemak uitgereden. 
In 2013 reden we onze eerste klasse 4 wedstrijd tijdens 
2 x 80 km in Uddel bij 36 graden, maar we werden 1e en 
wonnen ook nog de Best Condition, met complimenten van 
de vets voor zo'n fit paard. In 2014 reden we voor het eerst 
een klasse 4 van 120 km in Grolloo en we werden 2e. 
In Uddel tijdens de 2 x 80 km weer 1e en zo was een 
welverdiend prestatie predikaat voor Cal een feit.
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JNT Callista, foto door Ruud Overes
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de gepubliceerde advertentietarieven. 
Hoewel aan de totstandkoming uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteurs, 
de redactie en het AVS en haar bestuur geen aansprakelijkheid voor eventuele 
fouten of onvolkomenheden, noch voor de gevolgen daarvan. 
De redactie houdt zich het recht voor artikelen in verband met ruimtegebrek 
niet te plaatsen of in te korten. Wanneer een artikel door ruimtegebrek niet 
wordt geplaatst, wordt er naar gestreefd het artikel in een volgend nummer 
alsnog te publiceren, echter dit wordt niet gegarandeerd. Indien de redactie 
van mening is dat een artikel inhoudelijk wijzigingen behoeft, wordt hierover 
contact opgenomen met de auteur.
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Het volgende AVS Magazine heeft als deadline 14 augustus 
2015. Dus lever tijdig de kopij cq uw advertentie in! 
De redactie verzoekt u de tekst aan te leveren in Word en als 
bijlage per e-mail. Foto’s dienen te voldoen aan een resolutie 
van min. 300 dpi op ware grootte en voorzien te worden van 
de naam van het paard/persoon waarover het artikel gaat. 
Foto’s waar uitsluitend een nummer aanhangt, zullen niet 
worden gebruikt.

Bosrubber - 

Tel. 0224-571468 - www.bosrubber.nl

alle soorten rubber voor uw stal, trailer, 
vrachtwagen, etc. Hoofddealer paarden drainage stalmat.

BELANGRIJK

PAARDENMARKT

ADVERTENTIETARIEVEN 2015
Zwart-wit advertentie in € ex BTWPaardenmarktje Full Color advertentie in € ex BTW

Formaat:
1x plaatsen:
4x plaatsen: 

1/16
32,-
28,-

1/8
64,-
58,-

1/4
112,-
101,-

1 /2 
192,-
173,-

1/1
320,-
288,-

A.P.*
-
-

A.P.* = achterpagina

Formaat:
1x plaatsen:
4x plaatsen: 

1/16
40,-
36,-

1/8
80,-
72,-

1/4
140,-
126,-

1 /2 
240,-
216,-

1/1
400,-
360,-

A.P.*
480,-
432,-

A.P.* = achterpagina

AVS leden krijgen 25% korting op bovenstaande tarieven en een link-button:
op de voorpagina voor 1/1 fullcolor advertenties en op de laatste nieuwspagina voor 1/2 fullcolor advertenties.

Contactinformatie: Media Primair B.V. - Anthonie Fokkerstraat 2 - 3772 MR Barneveld
Telefoon (0342) 400 279 - Fax (0342) 421 580 - Mail: advertenties@mediaprimair.nl

’Paardenmarktjes’ inclusief foto 
éénmalig in het AVS Magazine 

en voor onbeperkte tijd op 
de AVS Website, 

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

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

AVS Magazine AVS Magazine

Naam paard: JNT Callista  2015: Cal wordt 17 jaar, maar is fitter en in betere 
(v.Kais x Mykbira v.Bora u.Mykene) sportconditie dan ooit. Nadat we 16 mei in Stuhr Duitsland 

120 km weer goed hebben uitgereden, met een paard net zo Geboren: 21 juni 1998
fit bij de finish als bij de start, gaan we vol goede moed naar Geslacht: merrie
ons doel voor 2015, de Heidedistanz 160 km in Duitsland op Kleur: vos
4 juli.

Fokker: Jan Nieuwenhuis, Klarenbeek
Eigenaar/amazone: Henny Hoeksma, Beerzerveld

Cal mijn beste maatje voor het leven, kilometers vreten is haar lust 
en haar leven. To finish is to win!

JNT Callista, “Callie de bosheks” een naam die ze niet zomaar 
heeft, want Cal is niet altijd de makkelijkste. Maar haar 
karakter heeft haar ook zover gebracht.
10 jaar geleden is Cal in mijn leven gekomen, ik kocht haar 
van Marijke Slok Soede. Ze had net een hengstveulen, 
Maroud Najib, gekregen. Najib was haar 3e veulen. Ook 
haar jaarlingdochter Maroud Matroushka, stond nog bij 
Marijke. Cal vererft zowel haar karakter als haar looks, want 
haar kinderen hebben het goed gedaan in de show en onder 
het zadel.

Cal is een veelzijdig Nederlands gefokt Arabisch Volbloedpaard. 
Ze was met Marijke eerder winnaar NK dressuur, Arabissimo 
triathlon en behaalde een 2e premie voor exterieur. 
Eenmaal bij mij in november 2005 zijn wij langzaam voor 
de endurance gaan trainen. Na haar eerste klasse 1 wedstrijd 
bleek dat endurance haar in het bloed zit. Naarmate we meer 
wedstrijden reden, werd Cal steeds fanatieker, wat wel eens tot 
miscommunicatie tussen ons leidde. Maar ik gaf niet op en 
uiteindelijk hebben we elkaar gevonden. Cal is een echte diesel 
met lage hartslagen en ze zorgt goed voor zichzelf, neemt in 
de vetgate rust en gaat eten en drinken. 

In 2008 werden we endurance verenigingskampioen klasse 2, 
maar kort daarna tijdens een bosritje tikte ze zichzelf 
ongelukkig aan met een ernstige peesblessure tot gevolg. 
Einde endurance dachten zowel ik als de dierenarts. 
Maar Cal is geen weidepaard en na 2 jaar revalidatie zijn we 
in 2010 in weer rustig aan begonnen. Cal was nog veel sterker 
geworden en zo werden de wedstrijden in klasse 2 en 3 met 
gemak uitgereden. 
In 2013 reden we onze eerste klasse 4 wedstrijd tijdens 
2 x 80 km in Uddel bij 36 graden, maar we werden 1e en 
wonnen ook nog de Best Condition, met complimenten van 
de vets voor zo'n fit paard. In 2014 reden we voor het eerst 
een klasse 4 van 120 km in Grolloo en we werden 2e. 
In Uddel tijdens de 2 x 80 km weer 1e en zo was een 
welverdiend prestatie predikaat voor Cal een feit.
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JNT Callista, foto door Ruud Overes




