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AVS

Voor u ligt de tweede editie van dit magazine van onze nieuwe uitgever. Dat de eerste editie voor velen even 
wennen was is ons beslist niet ontgaan en wij hopen dan ook de op- en aanmerkingen naar tevredenheid te 
hebben verwerkt in dit blad. Helaas kunnen wij niet iedereen plezieren, al hopen wij dat het vernieuwde, strakkere 
magazine toch een meerderheid van de lezers kan behagen. Soms is het tijd voor verandering en wij hebben 
ervoor gekozen de boel dan maar meteen radicaal om te gooien. 

Het showseizoen is in volle gang, de meeste veulens zijn inmiddels geboren en Facebook staat vol met drachtig 
gescande merries. Tijdens het uitkomen van dit blad is de Eurozone Cup in Exloo al geweest, zijn de dekkingen 
en het prijzengeld verdeeld en bereiden velen zich voor op de National Championship Show in Ermelo. Time flies 
when you’re having fun zullen we maar zeggen! 

Terwijl onze Arabische paarden zich toch thuis moeten voelen op een verdorde weide en in de brandende 
zon blikken wij terug op een zeer geslaagde D-show. Ondanks het afschaffen van de verplichte premiekeuring 
voor hengsten waren er in Lunteren toch een hoop (nieuw) te keuren hengsten aanwezig. Prachtig voor de 
merriehouders die het keuringsrapport kunnen vergelijken met de plus- en minpunten van hun merries. Hoewel het 
met bijna 30 graden ‘best warm’ te noemen was hing er op de show en bij de AVS dressuur een uitstekende sfeer 
met redelijk ontspannen deelnemers én paarden. Ik blijf het toch zeggen: zo zouden alle shows moeten zijn.

Ik kijk uit naar een mooi weekend in Ermelo, tot dan!

Namens het AVS bestuur, 
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Auteur: Aad Oomen 
Foto’s: Isabelle Könst

De lente begint het met uitkomen van kleurrijke 
tulpen en het Europese showseizoen voor 
Arabische paarden begint traditioneel met hét 
evenement waar deze mooie, karakteristieke 
Nederlandse lentebloemen samen gaan met 
de elegantie van het Arabische paard: de Tulip 
Cup. Op 28 en 29 april 2018 organiseerden 
Wendy Jane Delvalle van Forelock’s Arabians 
en haar zus Kim Maureen Delvalle, samen met 
een enthousiast team van vrijwilligers, opnieuw 
deze geweldige show, waar vrienden en 
liefhebbers van het Arabische paard van over de 
hele wereld samen kwamen rond de showring 
in het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo.
 

Zaterdag 28 april
De juryleden voor de show waren mevr. Renata 
Schibler uit Zwitersland, dhr. Emrys Jons uit het 
Verenigd Koninkrijk, dhr. Gerard Patty uit Canada 
en dhr. Gideon Reisel uit Nederland. Op zaterdag 
begon het tweedaagse evenement om 9.30 uur 
met de Liberty klasse. Er was slechts één deelnemer 
en daarom won de indrukwekkende Ekstern-zoon 
Esfahan (uit El Fatha), gefokt door Janów Podlaski 
uit Polen en in eigendom van en voorgebracht 
door Koen Hennekens uit België, automatisch deze 
klasse. En erg showy bruine hengst die “liberty” 
iets te serieus nam door naar de voorring te 
ontsnappen. De vlekkeloze voorbrengcapaciteiten 
van zijn voorbrenger brachten hem echter weer 
in het gareel en hoewel hij het enige paard in de 
klasse was, was de prijs welverdiend.

Vervolgens was de beurt aan de eerste groep 
jaarlinghengsten. Vier jonge hengsten kwamen de 
ring binnen en de eerste plaats ging naar Justify 
KA (QR Marc x Jolfa de Nautiac), gefokt door en in 
eigendom van Knocke Arabians uit België. Deze 

Tulip Cup 2018
exotische, bruine hengst was voor mij onmiddellijk 
de blikvanger van de klasse, met zijn extreme hoofd 
en mooi compacte bouw. Hij werd gevolgd door 
een mooie stalgenoot: Bacchus KA (QR Marc x ASE 
Bisiriya Hlayyil), ook gefokt door en in eigendom van 
Knocke Arabians. Deze schimmel komt uit de mooie 
merrie van Talitha Bakker van Arabian Stud Europe, 
een merrie die allround presteert in zowel sport 
(endurance) en show. Nummer drie van de groep 
was Aja El Dorado (AJ Mardan x Aja Estrella), gefokt 
door Aja Arabians uit het Verenigd Koninkrijk en in 
eigendom van Ajman Stud uit Ajman (VAE). Deze 
schimmel jaarling is vrij groot voor zijn leeftijd maar 
wel goed in balans. De debutant Cadanz Ghazal 
(Shiraz de Lafon x Cadanz Djamilah) van Cadanz 
Arabians uit Nederland sloot de gelederen op zijn 
eerste show. Er was een goede chemie zichtbaar 
tussen dit vosje en zijn voorbrenger Janou Vogels.

Drie deelnemers in de volgende groep 
jaarlinghengsten, waar de zeer showy, donkerbruine 
CBA Illias (Lawrence Al Gazal x Ilene El Aryes) de 
eerste plaats veroverde voor zijn fokker en eigenaar 
Bouché Arabians uit Frankrijk. Deze typische jonge 
hengst danste echt door de ring, het was bijna zweven 
te noemen. Op de tweede plaats kwam de al wat meer 
volwassen AJ Elaf (AJ Mardan x AJ Estrella), gefokt 
door en in eigendom van Ajman Stud, gevolgd door 
de nog wat onzekere Ace Ventura (SMA Magic One x 
BS Aisha), gefokt door en in eigendom van Wenche 
Roefs uit België.

Een hele mooie, sterke klasse tweejarige hengsten 
volgde. Het was de bruine Badi Athbah (EKS Alihandro 
x Fedora RG), gefokt door Athbah Stud uit Saudi-Arabië 
en in eigendom van Sheikh Nawaf bin Nasser Al Thani 
uit Qatar, die de eerste plaats in nam, met de eerste 
20 van de dag voor zijn geweldige beweging. Dicht 
op deze nummer één volgde Emperor KA (QR Marc x 
Exposita KA v. QR Marc), gefokt door en in eigendom 
van Knocke Arabians. Een mooi, typisch bruin hengstje 
dat wel zeer nauwe lijnteelt op zijn vader kent. De vos 
Muntasir J (Excalibur EA x Mississippi J), gefokt door 
Jadem Arabians uit België en in eigendom van dhr. R. 
Vakhnin uit Israel, heeft een prachtig, exotisch hoofd 
maar bewoog vrij wijd van achter, hoewel hij met een 
mooie totaalscore de jury toch bleek te overtuigen. 
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Jaydan’s Yuliah

Jaydans Julia (merrie veulen kampioen-best dutch horse)
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Ghazyr PKA (Al Ghazali AA x Ydola F), gefokt door 
en in eigendom van Petra Mulder van PeKa Arabians 
uit Nederland, was wat onzeker in de ring en werd 
als vierde geplaatst. Deze grote vos is zeer correct 
gebouwd met een mooi kort hoofd, lange hals en 
mooie grote ogen. De schimmel Dahman Al Mahder 
(Mahder Al Jamal x Dahlia), gefokt door en in eigendom 
van Paula Böhmer uit Nederland, bewoog zeer goed en 
heeft een mooi gevormde hals en verfijnd type, maar 
hij had zich zichtbaar zijn kruit verschoten in de stal/
voorring. Percival STC (Excalibur EA x Psytanium’s Mist), 
gefokt door en in eigendom van Schoukens Training 
Center uit België, nam de zesde plaats in, gevolgd door 
Bel Padash (EKS Alihandro x Pataya OS), gefokt door 
Beluga Arabians uit Duitsland en in eigendom van dhr. 
K. Theys uit België.

Twee deelnemers verschenen vervolgens in de 
volgende klasse van driejarige hengsten en het was 
bij uitstek Marwadee Del Mar (Wadee Al Shaqab x 
Avalon Kortona), gefokt door mevr. S. Hervieu uit 
Frankrijk en in eigendom van Del Mar Arabians uit 
Frankrijk, die de klasse won. Deze hengst heeft een 
erg mooie, donkerbruine kleur, een verfijnd type met 
goed hals en een zeer kenmerkend hoofd met mooie, 
bijna geboetseerde oogkassen. Ghaith Al Zobair (RFI 
Farid x Fazea Al Zobair) werd tweede. Ook een erg 
mooie bruine hengst, die zelfs boven de nummer één 
uitstak voor wat betreft type en hoofd (met twee keer 
20 op hoofd) maar uiteindelijk moest inleveren op 
met name hals en romp en bovenlijn.

In de eerste klasse van de allerjongsten, de veulens, 
was het helaas maar één hengstveulen dat de ring 
binnen kwam. Deze kleine schimmel en automatisch 
Gold Medal winnaar Farrao (AJ Dinar x Ferrgie), 
gefokt door en eigendom van Paula Böhmer, bewoog 
met veel balans en souplesse, met een al goed 
ontwikkeld en indrukwekkend front.

De klasse van de merrieveulens bestond uit twee 
deelnemers en hier was het een ongekende 

schoonheid die de eerste plaats en daarmee de Gold 
Medal bemachtigde: de bijna schilderachtige Jaydan’s 
Yuliah (RFI Farid x Forelock’s Yuliette), gefokt door 
en in eigendom van Ray Pietersen en Janine Visser 
van Jaydan Arabians uit Nederland. Een erg showy 
merrieveulen met een hele mooie hals, mooi hoofd, 
grote zwarte ogen en een verfijnd neusje. De al wat 
oudere Ero’s Arya (Al Ayal AA x Raville P), gefokt door 
en in eigendom van de familie Van Duyvenbode uit 
Nederland, kreeg een welverdiende tweede plaats en 
dus Silver Medal.

Farrao en Jaydan’s Yuliah gingen vervolgens de strijd 
aan om de Hennie Kuijf Trofee, de prijs voor het beste 
veulen. Het was de mooie Jaydan’s Yuliah die unaniem 
deze prestigieuze prijs binnen haalde, tot grote 
vreugde van haar eigenaren. Een speciale vermelding 
bij deze overwinning is dat de moeder van dit veulen, 
Forelock’s Yuliette, het laatst gefokte en op naam 
geregistreerde paard was van wijlen Hennie Kuijf, de 
‘mater familias’ van Forelock’s Arabians en naamgever 
van deze trofee; en het veulen is ook geboren op stal 
bij Forelock’s Arabians.

Na de veulenkampioenschappen en een welkome, 
verkwikkende lunchpauze, kwam de eerste groep 
jaarlingmerries de ring binnen. Een strijd met een 
fotofinish tussen twee opmerkelijk mooie merrietjes 
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van Knocke Arabians, die onmiskenaar zusjes zijn! 
Thalina KA (QR Marc x Harmattan Thalya) en Sita 
KA (QR Marc x L Serenella) hebben beide dezelfde 
verfijning en hetzelfde voorkomen maar vanwege een 
net iets betere hals, net iets betere beweging en net 
wat meer show attitude, won Thalina KA de klasse.

In de tweede groep jaarlingmerries waren drie 
deelnemers aanwezig en was het de schimmel Aja 
Deia (AJ Mardan x Aja Sabiba), gefokt door Aja 
Arabians en in eigendom van Ajman Stud, die de 
klasse won. Voor mij was het de als tweede geplaatste 
Joumina KA (QR Marc x Joumalia de Nautiac) van 
Knocke Arabians die de show stal, met een erg mooie 
hals die ze erg goed droeg en gebruikte en met 
tweemaal 20 voor haar krachtige bewegingen. De 
ook zeer aansprekende CBA Maruja (EKS Alihandro 
x Maharani CF) van Bouché Arabians kreeg de derde 
plaats toebedeeld met een mooie score van 90.38.

De klasse van tweejarige merries ging vervolgens 
van start en zes deelnemers verschenen in de eerste 
groep. Een sterke klasse met een mooie diversiteit aan 
paarden die erg aan elkaar gewaagd waren. Met een 
unanieme 19.5 voor type en een geweldige tweemaal 
20 op hoofd won DA Ariyana (EKS Alihandro x DA Miss 

Justice), gefokt door en in eigendom van Cornelia 
Kolnberger van Diamond Arabians uit Oostenrijk, 
de klasse. Ook een echte blikvanger voor mij was 
de nummer twee, Thalita KA (QR Marc x Harmattan 
Thulya), gefokt door en in eigendom van Knocke 
Arabians en volle zus van de winnares uit de eerste 
groep jaarling merries. Derde werd de bruine, zeer 
elegante bruine Batalah de Cartherey (Marwan Al 
Shaqab x Badi’ah de Cartherey). Een onmiskenbare 
Marwan-dochter, die klassewinnaar en Bronze Medal 
jaarlingmerries op de Tulip Cup 2017 en erg mooi 
opdroogt. De vierde plaats was voor de Ascot DD-
dochter Manayer Al Nasser (uit Masrata Al Nasser), 
gefokt door en in eigendom van Al Nasser Stud uit 
Qatar. De mooie AJ Mardani (AJ Mardan x AJ Asyad) 
van Ajman Stud is een erg mooie jonge merrie, die de 
volgende keer ongetwijfeld hoger gaat scoren als ze 
de gratie uit haar stand-up ook kan overbrengen in 
beweging. Cadanz Faridah (Shiraz de Lafon x Cadanz 
Djamilah), gefokt door en in eigendom van Cadanz 
Arabians, sloot de klasse als zesde.

Nog twee klasses stonden op het programma voor 
de zaterdag en de tweede groep tweejarige merries 
kondigde zich aan. Badawia Al Muawd (Emerald J 
x Mistill Al Muawd), gefokt door Al Muawd Stud uit 



Angel Elegantka en Cindy Bijl

Erogant
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Saudi Arabië en in eigendom van dhr. J. Sloan uit 
de Verenigde Staten, won de klasse. Een rastypisch 
merrietje met veel Arabische opdruk en super 
expressief gezicht. Badawia Al Muawd werd op de voet 
gevolgd door de grote, bruine Assilah Al Shahania 
(SMA Magic One x Nadira of Rohan), gefokt door en 
in eigendom van Al Shahania Stud uit Qatar, een heel 
mooi gelijnde merrie met verfijnd type. AJ Yamama (AJ 
Mardan x AJ Yndirah), gefokt door en in eigendom van 
Ajman Stud, was met een geboortedatum in december 
veruit de jongste in haar klasse maar wist met haar 
attitude en mooie exterieur desalniettemin de derde 
plaats te bemachtigen. Talsam Al Shahania (WH Justice 
x Nashwat Al Shahania), wederom van Al Shahania 
Stud, werd vierde en MVH Lamise (D’Justin x ZA 
Cafirah), een schimmelmerrie overduidelijk uit Spaanse 
lijnen, gefokt door en in eigendom van Megan 
Vergoes Houwens uit Nederland, sloot de klasse.

De laatste klasse van de zaterdag en ook de laatste 
juniorklasse van het hele evenement, was de klasse 
van de driejarige merries. Hier lagen de scores écht 
zeer dicht bij elkaar. De vos Portia KA (QR Marc x 
Priske) van Knocke Arabians boekte de winst met 91.56 
punten en met nog geen 0.20 punt verschil werd zij 
gevolgd door AJ Rafiqa (AJ Mardan x AJ Rafiha) van 
Ajman Stud. De Pools gefokte Jawaher Lemar (Empire 
x Lanckorona), gefokt door Michałow Stud uit Polen en 
in eigendom van dhr. M. Jasim Al Ghemias uit Kuweit 
had de derde plaats en DA Little Princess (Lawrence 
Al Gazal x DA Juss Diva) van Diamond Arabians uit 
Oostenrijk werd vierde. Een beetje teleurstellend als je 
het mij vraagt, ze was echt een mijn favorieten in deze 
groep. Soraya AA (Al Ayal AA x Saniyyah RCA), gefokt 
door Ariela Arabians uit Israel en in eigendom van 
mevr. Nayla Hayek van Hanaya Stud uit Zwitserland, 
bracht deze klasse en daarmee de eerste dag van de 
Tulip Cup ten einde.

Dat gaf alle trainers, eigenaren en toeschouwers de 
gelegenheid naar hun hotel of huis te gaan voor 
een fijne maaltijd en goed gesprek met een drankje 
(of meer), om deze eerste dag van de Tulip Cup te 
evalueren en om bij te praten met elkaar na een lange, 
showloze winter.

Zondag 29 april
Na een goede nachtrust startte de show op 
zondagochtend om 10 uur met de Classic Pleasure 
rijrubriek. Vier combinaties reden in de ring en de 
eerste plek werd gewonnen door een oude bekende: 
Ilona Bax met de ruin AR Sinan Azim (AR Sivmayall 
x Chantal’s Aziza). De tweede plaats was voor Lisa 
Heckenbücker uit Duitsland met de sneeuwwitte 
Shaheen Ibn Ashhal (Ashhal Al Rayyan x Bint Sanadiva) 
en zijn eindeloos lange staart. Een in mijn ogen ook 

erg mooie combinatie was de als derde geplaatste 
Cindy Bijl met Angel Elegantka (Amurath Muntahi 
x Markitanka). De huppelende EM Pinacolada was 
duidelijk een beetje nerveus wat haar en haar amazone 
Charissa Schutte naar een vierde plaats bracht.

Na de rijrubriek begon de klasse (inclusief 
kampioenschap) voor de ruinen. De zeer elegante 
Erogant (WH Justice x Raville P), gefokt door de familie 
Van Duyvenbode en in eigendom van Monica van 
Duyvenbode, wist zeer overtuigend de eerste plaats 
en daarmee Gold Medal in de wacht te slepen. Een 
ruin met een mooi type en veel Arabische opdruk, 
geweldige gangen en een hele mooie hals. Ex aequo 
met de Gold Medal was Postar (Om El Belissimo 
x Pomerania), gefokt door Janów Podlaski en in 
eigendom van Lisa Heckenbücker uit Duitsland, die 
echter genoegen moest nemen met de Silver Medal 
vanwege minder punten op type. Deze schimmel is 
een machine die ook echt kan bewegen (vandaar de 
20 op beweging) en had een geweldige binnenkomst 
in de presentatieronde. Nabeel Al Nasser (EKS 
Alihandro x Noof Al Nasser), gefokt door Al Nasser 
Stud en in eigendom van Koen Hennekens, bewoog 
ook met veel power wat werd beloond met een 20 
en hij behaalde daarmee de derde plek en dus de 
Bronze Medal. Cadanz Badir (Gilly J x Bess-Chandirah), 
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gefokt door Cadanz Arabians en in eigendom van 
F&M Arabians uit Nederland was over het algemeen 
bekend als een elegante ruin met een mooi Arabisch 
type en goede gangen. Dit keer kwam zijn presentatie 
niet echt uit de verf en het feit dat hij “ietwat” mollig 
was kan daar een rol in hebben gespeeld.

Een erg grote groep van 4 tot 6-jarige merries trad 
vervolgens de ring binnen, waarbij de vos Epica 
KA (QR Marc x Espadrilla) voor Knocke Arabians de 
eeste plaats bemachtigde met haar mooie front. De 
als tweede geplaatste AJ Barari (Vervaldee x La Bella 
Versace) van Ajman Stud heeft een zeer aansprekend 
Arabisch hoofd waarvoor ze werd beloond met maar 
liefst drie maal 20. DA Jakarta (Lawrence Al Gazal x 
DA Juss Diva) van Diamond Arabians is een mooie 
merrie en een goede beweger met veel expressie, 
zij werd derde. Nirah Meia Lua (WH Justice x Niceya 
El Perseus), gefokt door mevr. Helena Perroy-Ribeiro 
uit de Verenigde Staten en in eigendom van Sheikh 
Mohammed bin Khalifah Al Thani uit Qatar, werd 
vierde in deze klasse en om eerlijk te zijn was zij mijn 
persoonlijke favoriet uit deze groep, een zeer goed 
gebouwde merrie met een geweldig exterieur en 
prachtig Arabisch type. Op de vijfde plaats vonden 
we F Jannah (F Sahara Ibn Shamaal x F Jalajil Bint 
Al Lahab), gefokt door Friedmann Arabians uit 
Germany en in eigendom van mevr. Nayla Hayek van 
Hanaya Stud, ex aequo met de als zesde geplaatste 
Naksatra (Nader Al Shaqab x Just Diva), gefokt door 
dhr. Shailesh Sawant uit België en in eigendom 
van Arabian Farm uit België. En erg aansprekende, 
elegant merrie die vanwege minder punten op type 
de Straight Egyptian F Jannah voor zich moest laten 
gaan. De zeer rustige Kayra Alfabia (Alfabia Aragon x 
Alfabia Kiyama), gefokt door Alfabia Arabians uit Italië 
en in eigendom van Claudia Brugman van Brugman 
Arabians uit België, presenteerde zichzelf met een 
zeer ‘down-to-earth’ attitude en daarmee plaatste zij 
zich als zevende, vlak voor CA Wila (WH Justice x CA 
Casey), gefokt door Calbar Arabians uit Denemarken 
en in eigendom van Nadine Koo van Koo Arabians uit 
Nederland. Een aansprekende merrie met een mooi 
hoofd en diepzwarte ogen, die naar mijn mening wat 
lage punten kreeg op beweging in vergelijking met de 
rest van de klasse.

Er waren twee groepen 4 tot 6-jarige hengsten en in de 
eerste groep was het Jayan de Nautiac (Shael Dream 
Desert x Joumalia de Nautiac), gefokt door mevr. R. 
Bourasse uit Frankrijk en in eigendom van Knocke 
Arabians, die de klasse won. De zwarte Sari Alo Wanah 
(Alfonzo x OFW Annica), gefokt door dhr. Abudallh 
Naser Al Khaled uit Koeweit en in eigendom van dhr. 
Abdullateef Basheer Alrasheedi uit Kuweit, plaatste 
zichzelf als tweede. Met zijn donkere vacht was hij zeer 

zeker een verschijning in de ring. COF Mirajj (Marajj x 
OFW Hannah), gefokt door Color Of Fame Arabians 
uit Duitsland en in eigendom van mevr. K. Gondesen 
uit Duitsland, werd derde. Deze grote hengst wist hoe 
hij moest imponeren. KAS Gigi L’Amoroso (Ajman 
Moniscione x Sheika MAF), gefokt door en in eigendom 
van Wenche Roefs, presenteerde zichzelf met een nette 
draf en werd daarmee vierde, vlak voor Wanderos 
(Shanghai EA x Walida), gefokt door dhr. P. Redestowicz 
uit Polen en in eigendom van dhr. K. Theys uit België, 
die de eerste groep uit deze klasse sloot.

In de tweede groep van 4 tot 6-jarige hengsten ging 
de eerste plaats naar de zeer grote maar ongelooflijk 
mooie EA Arjen El Marwteyn (ZT Marwteyn x Ancholy 
Ali), gefokt door en in eigendom van Kathrin Hampe 
van Eos Arabias uit Oostenrijk. Deze hengst heeft een 
heel mooi hoofd met veel expressie en Arabische 
opdruk. De tweede plaats in deze groep was voor 
Wiron (Kabsztad x Wirka), gefokt door dhr. Jerzy 
Chrapkowski uit Polen en in eigendom van dr. Anna 
Janas-Naze uit Polen. Deze hengst was veruit de beste 
beweger uit de groep. Een andere ZT Marwteyn-
zoon, Mikaal C (uit Magnum’s Diva C), gefokt door 
Coleal Arabian Horse Farm uit de Verenigde Staten 
en in eigendom van dr. Khaled Al Azmi Al Abdilly uit 
Kuweit, werd derde en de ietwat vrouwelijke AJ Nayal 
(Al Ayal AA x Nashwah AA), gefokt door Ajman Stud 
en in eigendom van mevr. M.I. Evang uit Noorwegen, 
eindigde als vierde.

In de volgende klasse van 7 tot 9 jaar oude merries, 
deed één van de meest exotische, rastypische en 
vrouwelijke merries mee. Deze Straight Egyptian 
genaamd Questurat Al Fawaz (Al Raheeb AA x HV 
Ramses Mishaala) is gefokt door Yasin Baker van 
Kfar Arabians uit Israël en in eigendom van mevr. 
Nayla Hayek van Hanaya Stud. Hoewel haar romp en 
bovenlijn niet de beste zijn, is deze zeer mooie merrie 
met veel type en expressie een paard dat je in de wei 
al van mijlen ver als échte Arabier kunt herkennen. De 
tweede plaats was voor haar stalgenoot, de Straight 
Egyptian met eveneens een mooi hoofd (waarvoor 
ze een 20 kreeg): Sahara By Al Wahid (Al Wahid El 
Dine x Imperial Baajah), gefokt door Santa Bordoni uit 
Italië en ook in eigendom van mevr. Nayla Hayek van 
Hanaya Stud.

De laatste halter klasse van de Tulip Cup was die van 
de 7 jaar en oudere hengsten, waarin Safeer By Sibilla 
(MG Magic Ghassan x Magic Sibilla), gefokt door 
Marinella Abagnale uit Italië en in eigendom van mevr. 
Nayla Hayek de eerste plaats bemachtigde met zijn 
zeer exotische, kenmerkende gezicht. De geweldige 
beweger en sneeuwwitte AR Fayyim (Valerio Ibn 
Eternity VI x Aicha SVA), gefokt door Isabel Lopez y 



Arjen el Marwteyn
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van Bremen van Arabian Ranch uit Nederland en in 
eigendom van mevr. M. van Heiningen uit Nederland, 
nam de tweede plaats in met precies een heel punt 
verschil op de nummer één.

Net voor de kampioenschappen gaf de organisatie 
iedereen de mogelijkheid tot lunchpauze en vlak na 
de pauze presenteerde Tom Oben van Obi Training 
Center de talentvolle hengst Luigi (Kanz Albidayer x 
Lolita) in eigendom van Al Shahania Stud uit Qatar. Een 
erg mooie hengst met een ongelooflijke show attitude 
en krachtige beweging. De gelukkige eigenaren van 
het best Nederlands gefokte paard van de show, Ray 
Pietersen en Janine Visser van Jaydan Arabians met 
Jaydan’s Yuliah, wonnen een dekking van Luigi!

Knocke Arabians verlootte eveneens drie dekkingen van 
QR Marc onder de eigenaren van de Europees gefokte 
en nog steeds in Europese eigendom zijnde jaarling-, 
junior en seniormerries. Claus Bouché van Bouché 
Arabians met CBA Maruja, Marie-Louise Strijbos-Puts van 
Cadanz Arabians met Cadanz Faridah en Nadine Koo van 
Koo Arabians met CA Wila waren de gelukkige winnaars.

Hierna begon het laatste gedeelte van de show, de 
kampioenschappen. De eerste kampioenschappen 
waren voor de jaarlingen en bij de jaarling merries was 
het Aja Deia die unaniem Gold Medal kampioen werd 
gekroond, gevolgd door de QR Marc-zusjes Thalina 
KA en Sita KA met de Silver Medal en Bronze Medal 
voor Knocke Arabians. Bij de jaarling hengsten was het 
Claus Bouché die met zijn CBA Illias de Gold Medal 
won, met Justify KA met de Silver Medal en AJ Elaf met 
de Bronze Medal achter hem.

Gold Medal bij de junior merries werd de mooie 
bruine Assilah Al Shahania en de expressieve Badawia 
Al Muawd kreeg de Silver Medal, een switch van 
klassering ten opzichte van de klasse. DA Ariyana won 
de Bronze Medal. In het kampioenschap voor de junior 
hengsten was het Marwadee Del Mar die de Gold 
Medal won, met de Silver Medal voor Badi Athbah en 
Emperor KA werd de Bronze Medal toegekend.

AJ Barari won de Gold Medal in het kampioenschap 
voor senior merries en dat maakte dat haar 
klassemeerdere Epica KA de Silver Medal won. 
Ondanks het feit dat ik blij ben dat ze een medaille 
won had ik echt gehoopt dat ze hoger was 
geëindigd, maar de mooie Questurat Al Fawaz nam 
desalniettemin de Bronze Medal mee naar Zwitserland 
voor haar eigenaresse Nayla Hayek. Zonder twijfel 
werd EA Arjen El Marwteyn de winnaar van de Gold 
Medal in het kampioenschap senior hengsten, waar 
Jayan de Nautiac de Silver Medal won en de zwarte 
Sari Alo Wanah de Bronze Medal, vlak voor Safeer by 
Sibilla en Wiron.

Met een naderend einde van de zondag, waren er 
nog drie laatste prijzen uit te reiken. De trofee voor 
best gefokt Nederland paard ging naar Jaydan’s 
Yuliah, die daarmee haar derde titel in twee dagen 
tijd binnen sleepte: Gold Medal merrieveulens, 
Hennie Kuijf Trofee en best Nederlands gefokt paard. 
De trofee voor Most Classic Head werd uitgereikd 
aan EA Arjen El Marwteyn die deze waardering zeer 
zeker verdiende.

 “De trofee voor best gefokt Nederland paard ging 
naar Jaydan’s Yuliah, die daarmee haar derde 
titel in twee dagen tijd binnen sleepte: Gold 
Medal merrieveulens, Hennie Kuijf Trofee en best 
Nederlands gefokt paard.”

Tenslotte was daar de laatste trofee om uit te reiken, de 
trofee die de naam geeft aan deze show, de ultieme 
eer die een paard kon behalen dit weekend, de trofee 
voor Best in Show: de Tulip Cup. Het was het publiek 
dat dit keer de Best in Show mocht kiezen, door zich 
in de ring te begeven en bij hun favoriete winnaar 
te gaan staan. Hoewel het een spannende strijd was 
met het merrieveulen Jaydan’s Yuliah was het EA 
Arjen El Marwteyn die de meeste fans om zich heen 
verzamelde en daarmee de Tulip Cup won.

Na een enerverend weekend met twee dagen 
Arabische paardenshow en samenkomen van oude 
en nieuwe vrienden, was de Tulip Cup 2018 dan toch 
echt afgelopen. Ik denk dat ik namens alle fokkers, 
trainers en toeschouwers spreek als ik zeg: heel veel 
dank team Tulip Cup voor wederom een fantastisch 
evenement.

“We hopen jullie allemaal volgend jaar weer te 
zien voor de editie 2019!”



Michelle en Carita 2009
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Hallo, mijn naam is Michelle Schoutens, 28 jaar 
oud en net zoals alle lezers van het AVS magazine 
helemaal weg van het Arabische volbloed paard. 
Dit virus kreeg ik mee via mijn ouders die een jaar 
na mijn geboorte hun eerste Arabier kochten, een 
jaarling merrie genaamd Loets Maroudine (Sarouch 
x Amurath Kateefa v. Abrahim). Maroudine had een 
erg lief, zachtaardig maar eigenzinnig karakter. 
Zo had zij bijvoorbeeld een geweldige hekel aan 
regen, was mijn moeder dan iets te laat in de wei 
om haar op te halen dan rende zij helemaal naar 
de achterkant van de wei zodat ook mijn moeder 
langer door de regen moest lopen. De droom van 
mijn ouders was om eens een veulentje te fokken 

in De Pen geKLOmmen … michelle Schoutens

Auteur: Michelle Schoutens 
Foto: uit eigen bestand van Michelle 

Al vanaf haar geboorte is Michelle opgegroeid 
met het Arabische Volbloed paard. Michelle is 
actief in de wedstrijdsport met haar Arabisch 
Volbloedmerrie La Margneta Aura.  In dit artikel 
stelt zij zich aan u voor. 

en zij kozen voor de hengst Prins Abdullah Nomar 
van het Oosterveld. Met 9 maanden dracht kreeg 
Maroudine ’s nachts een heftige koliekaanval waarna 
haar hengstveulen verdrietig genoeg is overleden. 
Een jaar later hadden mijn ouders inmiddels zelf 3 
kinderen, mijn moeder werd dat jaar ernstig ziek en 
hierdoor waren mijn ouders helaas genoodzaakt 
om Maroudine te verkopen op 5-jarige leeftijd en 
verhuisden wij naar het dorp waar wij geen paard bij 
huis konden houden.

Mama met jaarling
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Mijn beide ouders komen uit een paardenfamilie 
en ook hadden meerdere van mijn tantes en ooms 
paarden, daar leerde ik als jong meisje de beginselen 
van het paardrijden. Toen mijn moeder aan de 
beterende hand was van haar ziekte besloten mijn 
ouders weer te kijken voor een huisje buitenaf. Ik was 
inmiddels 12 jaar oud en mijn zusjes 11 en 8 jaar. Wij 
woonden in Brabant, de boerderijtjes met land daar 
waren voor mijn ouders onbetaalbaar en zo zochten zij 
het hogerop in het land en eindigden wij in Drenthe.  
Hier zouden wij ieder een paard krijgen, het ras stond 
in ieder geval vast: een Arabisch volbloedpaard. 
Zo kochten zij allereerst C.A. Carita (Nagasaki x Magda) 
een prachtige eigenzinnige Spaans gefokte merrie van 
14 jaar oud, Carita werd mijn paard. Mijn middelste 
zusje kreeg de 8-jarige knuffelruin Boechara (Purper x 
Chiwa) en mijn jongste zusje de 15-jarige pittige maar 
zachtaardige merrie Raisha ‘T (Kadour x Samanta).
Weer hadden mijn ouders pech met fokken, zij wilden 
graag een veulentje uit Carita fokken, zo kozen ze voor 
bloedlijnen welke mooi op haar aansloten en kwamen 
terecht bij El Zarabia Arabians. Hun oog viel op de 
Spaanse hengst Perlamon (v. Perlamor). Carita werd 
helaas na 2 jaar proberen niet drachtig. Begin dat jaar 
erop waren wij moeder en ik op de hengstenkeuring 
en viel ons oog op de Crabbet hengst Aurilla Gold 
van Quest Arabians, een grote rij-typische hengst met 
mooie uitstraling, bij toeval stond deze hengst zowat 
bij ons om de hoek en zo werd Carita dat jaar gedekt 
door Aurilla Gold maar ook nu werd zij niet drachtig, 
Carita was inmiddels 18 jaar en bleek 2 cystes te 
hebben in haar baarmoeder en daarom gaven mijn 
ouders het op.

Dat jaar (2007) dat Carita voor het laatst gedekt werd, 
werd ook het eerste merrieveulen na 12 jaar dekdienst 
van Aurilla Gold (v. Elegant Gold) geboren. Zijn 
eigenaresse vroeg of ik het leuk vond om mee te gaan 
kijken naar dit veulentje en zo werd ik op de foto gezet 
met dit leuke veulentje.
2,5 jaar ging voorbij en nog altijd was ik even gek op 
mijn lieve merrie Carita, zo maakten wij flinke buitenritten, 
maakten trektochten door Nederland en was zij altijd in 
voor mijn fotosessies van haar. Carita werd dat jaar (2009) 
20 en zo was ik toe aan een jong paard, mijn droom was 
om mijn eigen Arabier te kopen. Ik droomde van een 
veulentje zodat ik deze geheel naar mijn eigen hand kon 
zetten, toevallig kwam dit ter sprake met Emma die mij 

vertelde dat het veulen waar wij in 2007 naar zijn wezen 
kijken te koop stond. La Margneta Aura (Aurilla Gold x 
Blittersdijk Celerina v. Scapino BB), gefokt door Beatrice 
Scheltema, het veulentje van toen was inmiddels 2,5 jaar 
oud en na één keer kennismaken was ik om, ik kocht haar 
van de gespaarde zakcenten van mijn bijbaantje in het 
restaurant.
La Margneta Aura werd omgedoopt naar ‘Jet’ zo 
noemde ook haar fokker haar, eerst vond ik het geen 
gepaste naam voor een Arabier, maar al gauw kwam ik 
erachter dat deze naam prima bij haar paste. Jet was 
niet altijd even makkelijk, een halster omdoen bleek 
een flinke uitdaging en ook bij de hoefsmid werd 
lastig, daarentegen ging het inrijden erg gemakkelijk 
en bleek ze enorm leergierig, snel lerend te zijn én was 
in tegenstelling tot Carita wel een echte knuffel merrie. 

Ook met Jet ging ik vrijwel altijd de bossen in en omdat 
het mij toch wel kriebelde om wedstrijden te rijden 
schreven wij ons in 2012 in voor onze eerste endurance 
wedstrijd. Eind 2013 waren wij klasse III startgerechtigd 
maar voordat we verder zouden gaan in de sport werd er 
in samenwerking met Genghis Khan horses een veulen 
gefokt van haar. In 2014 beviel Jet van een prachtig lief 
merrieveulen van de hengst Valaam (v. Marcipan). Dit 
veulentje genaamd Magiya veroverde mijn hart en was 
in mijn ogen een kopie van Jet, ik had haar enorm graag 
willen houden maar helaas was zij niet van mij.  In 2015 
gingen wij weer van start in de endurance sport, we reden 
dat jaar onze eerste klasse III (80+ km) wedstrijd goed uit 
en tevens werden we NL Kampioen klasse II 2015.

Michelle en Jet 2007

Jet en Michelle endurance - foto Reindert

“Mijn ouders namen Maroudine als jong 
paard regelmatig mee op wandeling, ikzelf 
lag dan in de kinderwagen en later werd ik als 
kleine gup zonder zadel op Maroudine gezet”



“Door Jet ben ik geïnspireerd geraakt in de Crabbet bloedlijnen, 
Crabbet is een van de beroemdste en zeker een van de oudste 
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Ik hoopte in 2016 nog één klasse III wedstrijd te starten 
om hierna onze internationale carrière te vervolgen in 
de endurance, dit liep helaas anders. Begin dat jaar 
was Jet over de omheining gesprongen en had zich 
flink bezeerd waardoor zij met een lichte blessure 
kwam te staan, omdat ik haar heel wilde houden 
besloot ik dat jaar niet te starten in de hogere klasses 
en bedacht een veulen voor mijzelf te fokken, ik had 
Magiya nog steeds niet losgelaten en hoopte hiermee 
dit gat te vullen. Ik ging op zoek naar een hengst welke 
zowel in de sport als in de show presteerde, Jet zou 
verbeteren in haar type en uiteraard een geweldig 
karakter zou hebben. En zo werd Jet drachtig van 
Yanour Hayati (v. JK Catalyst) van Yildiz Horsten. 
Omdat wij niet verder konden in de endurance dat jaar 
besloot ik Jet te starten in de dressuur, niet geheel mijn 
ding maar we hadden er wel plezier in. We raakten L1 
startgerechtigd en werden zelfs NL Kampioen AVS B 
Dressuur 2016 maar zaten niet lang op een roze wolk. 
Vier dagen later barstte er na een warme zomerdag 
onweer los en sloeg de bliksem in bij onze buren. 
Carita en Jet schrokken zo erg waarbij Jet op de houten 
omheining klapte en hierbij haar been letterlijk van 
boven tot onder open haalde. Mijn vriend en ik werden 
gebeld en in grote paniek reden wij die kant op, hoe 
wij Jet aantroffen was verschrikkelijk, je keek recht op 
haar bot en ik was bang dat dit het einde zou zijn voor 
haar. De dierenarts kwam snel ter plekke en Jet moest 

mee naar de kliniek waar zij gehecht werd, 4 maanden 
stond zij op de kliniek en hadden wij regelmatig flinke 
tegenslagen rondom haar wondgenezing. Naast deze 
onzekerheden was het ook nog altijd de vraag of haar 
veulen nog leefde na alles stress en medicatie, op 3,5 
maanden dracht werd zij gelukkig drachtig gescand.

Haar wond was na 7 maanden dan eindelijk gesloten en in 
april 2017 beviel Jet van haar zoon Yah’ri Nadim (v. Yanour 
Hayati). Mijn vriend en ik waren allebei bij de bevalling en 
na deze heftige periode van stress en ongerustheid was 
dit echt één van de mooiste momenten om mee te maken. 
Yah’ri groeide prachtig op en ging regelmatig mee op 
wandeling met moeder Jet. Jet revalideerde geweldig 
goed en werd weer opgepakt onder het zadel.
Verder bleef er een droom kriebelen, mijn vriend en 
ik zijn allebei buitenaf opgegroeid en zo waren we het 

Yah’ri 2018 

Geboorte Yah’ri 2017

Yah’ri 2018 

“Door Jet ben ik geïnspireerd geraakt door 
de Crabbet bloedlijnen, Crabbet is een van 
de beroemdste en zeker een van de oudste 
bloedvoeringen binnen de Arabieren. De 
Crabbet Arabieren presteren goed in de  
sport en werden daarnaast geselecteerd  
op karakter” 
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er snel over eens dat ook wij buitenaf wilden wonen 
met uiteraard de paarden aan huis. In November 2017 
werd deze droom verwezenlijkt en kwamen Jet en 
Yah’ri aan huis te staan. Daarnaast ging nog een droom 
voor mij in vervulling, ik kocht namelijk Jet’s dochter 
Magiya terug en zo had ik ineens twee prachtige 
kinderen van mijn droommerrie Jet aan huis staan. Ik 
kan mij niet gelukkiger wensen.
Vanaf dat Carita mijn paardje werd was ik enorm 
geïnteresseerd geraakt in het Arabisch Volbloed paard, 
zo verdiepte ik mij in de bloedlijnen van verschillende 
Arabieren, ging met mijn moeder shows af en bekeek 
ik websites van verschillende fokkerijen. Ooit, wanneer 
ik mijn eigen paarden aan huis heb staan begin ik mijn 
eigen kleinschalige fok/sport stal zei ik altijd, en dat 
moment is aangebroken.

Door Jet ben ik geïnspireerd geraakt door de Crabbet 
bloedlijnen, Crabbet is een van de beroemdste en 
zeker een van de oudste bloedvoeringen binnen de 
Arabieren. De Crabbet Arabieren presteren goed in de 
sport en werden daarnaast geselecteerd op karakter. 
Helaas zijn deze bloedlijnen tegenwoordig minder 
populair geworden en volle Crabbets zelfs zeldzaam.
Jet is een van de weinige merries in Nederland met 
een grote hoeveelheid aan Crabbet bloed. Jet voert 
zelf 76% Crabbet bloed en haar beide kinderen 
iets meer dan 50%. Quest Arabians, in eigendom 
van Gerrit en Gerda Stuive, richtte zich geheel op 
deze bloedlijnen maar zijn helaas dit jaar gestopt 
met de fokkerij. Ik hoop mij hier verder op te gaan 
richten en deze bloedlijnen voort te zetten binnen de 
Nederlandse Arabieren fokkerij.

Ik heb mijn stal de naam ‘Aura’s sport Arabians’ 
gegeven, Aura is uiteraard afgeleid van mijn eerste 
eigen gekochte Arabier La Margneta Aura aka Jet, 
Aura staat voor energie en kracht wat extra betekenis 
geeft aan mijn stal/Arabieren.
Ik vind het juist belangrijk dat mijn paarden uitgebracht 
worden in de sport, zo wordt Jet momenteel 
uitgebracht in de dressuur door Brenda Conte-Gols 
en hopen wij dit jaar hun Prestatie predicaat binnen 
te slepen waarna Jet en ik ons hopelijk weer verder 
kunnen gaan richten op de endurance sport. Wat ik een 
ieder nog graag wil mee geven:
Blijf dromen, zolang je iets héél graag wilt én hiervoor 
knokt dan gaat het je lukken!

Magiya Maart 2018

Michelle en Magiya Juli 2018 Jet dressuur

“Wat ik een ieder nog graag wil mee geven:
Blijf dromen, zolang je iets héél graag wilt én 
hiervoor knokt dan gaat het je lukken!”
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De AVS ledendag was dit keer niet zo druk bezocht als andere jaren. Een klein groepje begon met een 
uitleg van Emmie Graafland en Gijs Sallevelt over het trainen van je paard. Erik Dossers en Dave de 
Jong gaven uitleg over het showklaar maken van je paard. Één paard werd als model gebruikt om tekst 
en uitleg te geven over het scheren en het aanbrengen van “make up”. Alle deelnemers en bezoekers 
waren zeer geconcentreerd aan het luisteren naar de uitleg van Erik. Aan het einde van de dag volgde 
er nog een Liberty, welke werd gewonnen door Iris Kosterink en haar merrie Aquila. De dag werd 
afgesloten met een kampioenschap, dit keer was de winnares de 13-jarige Lenthe van Daele met de 27 
jr merrie Lady Amal. Kijk en geniet van een foto impressie van de AVS Ledendag. 

Foto impressie AVS Ledendag
1 foto zegt meer dan 1000 woorden

Auteur: Elsbeth loots
Foto: Victoria Dybalska
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In 2017 zijn we begonnen met de jeugdrubriek, 
om zo jonge leden een apart gedeelte in het AVS 
Magazine te geven. Lijkt het jou leuk om ook jouw 
ervaringen eens in het AVS Magazine te zien, 
aarzel dan niet en stuur je verhaal in. 

Tijdens de eerste show van dit seizoen, kreeg ik de 
vraag van jonge meiden of zij dat voorbrengen ook 
eens mochten proberen. Natuurlijk, maar dan komt  
de vraag waar en wanneer. De  AVS ledendag leek 
mij een mooi moment om Lenthe en Lieve te laten 
zien wat er allemaal bij komt kijken. Mijn oude dame 
Lady Amal, inmiddels 27 jaar oud, mocht mee naar 
de AVS Ledendag in Bunschoten. Lady Amal heeft 
de nodige ervaring met showen en ook al is haar 
bovenlijn niet meer wat het geweest is, showen blijft 
ontzettend leuk! Aan het begin van de dag werd er 
door beide meiden flink geoefend en geluisterd naar 
alle uitleg. Na de eerste uitleg volgde al een eerste 
proefronde in draf. Lady met haar staart omhoog en 
Lenthe hield haar keurig bij. Zo, dat eerste rondje ging 
goed. Na alle tips en trucs was het tijd voor de Liberty 
en het kampioenschap. Lenthe zag dat wel zitten. Wat 
keurig gingen die twee de baan rond, de jeugd met 
de ervaring aan het lijntje! Erg leuk om ze zo fanatiek 
bezig te zien. Als klap op de vuurpijl werd Lenthe in 
het kampioenschap beloond met de 1e plaats. Wat 
hebben die twee een plezier gehad tijdens de AVS 
Ledendag. En er komt een vervolg, Lenthe wil graag 
nog een keer mee doen in een Amateurrubriek. Heel 
veel succes Lenthe.

De jeugd heeft de toekomst
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Zoals u wellicht niet ontgaan is, bestaat de 
DAWRA dit jaar alweer 20 jaar! Speciaal voor 
deze gelegenheid werd besloten om aan het NK 
nog een extra wedstrijd te verbinden, waaraan 
ook Internationale deelnemers en Engelse 
ruiters mee konden doen. Iedereen met een 
Arabisch Volbloed of Partbred (minimaal 50% 
aantoonbaar Arabisch bloed) kon meedoen aan 
deze wedstrijd. Vorig jaar oktober werd gestart 
met de eerste voorbereidingen en op 16 en 17 
juni was het dan eindelijk zo ver.

We waren te gast bij het prachtige 
ruitersportcentrum ‘Het Keelven’ in Someren. De 
organisatie had hard haar best gedaan om er een 
extra speciaal weekend van te maken; zo konden 
er extra luxe linten en sjerpen gewonnen worden, 
werden er maar liefst 63 sponsorprijzen uitgedeeld, 
hing er op iedere stal een chique naambordje van 
het paard en was de mooie, lichte wedstrijdbak 
sfeervol ingericht met vlaggen en buxussen. Diverse 
standhouders maakten het plaatje compleet. Dat 
niet alleen de winnaars verwend werden met 
mooie prijzen, bleek al bij aankomst waar iedere 
deelnemer een mooie voerschep kreeg met daarop 
het DAWRA logo en het prachtige logo van de 
trotse sponsoren, familie van Duyvenbode. 

Op zaterdag werd er afgetrapt met de klasse 
International Classic Pleasure. u raadt het al: deze 
klasse werd dus speciaal georganiseerd voor de 
Engelse ruiters óf western ruiters die eens iets 
anders wilden proberen. De ruiters werden bij deze 

klasse gevraagd om een pleasure te rijden, zoals wij 
deze kennen vanuit de western sport, met hun Engelse 
optuiging en outfit. Wellicht was het jureren van deze 
klasse ook een leuke uitdaging voor WRAN juryleden 
Jan Trel en Fransisca van der Poorte. De eerste plaats 
was er voor Ilona Bax en AR Sinan Azim. Erg leuk 
om Ilona, zeer bekend als (dressuur)trainer en ruiter, 
bij ons te mogen verwelkomen! De tweede plaats 
ging naar Annelieke Stoop, die haar NRPS merrie 
Shaemira Lazize zeer netjes reed. Op de derde en 
vierde plaats stonden twee Belgische combinaties; 
Nathalie Verheyen met haar ruin Mahkai S en Katja de 
Bruyn met de mooie schimmel merrie MJ Wild Narciza. 
Dat deze ruiters de moeite hadden genomen om bij 
de DAWRA te rijden, werd zeer gewaardeerd en het 
plezier straalde ervan af! Twee van de vier dames 
durfden het aan om ook een Horsemanship proefje te 
starten in hun Engelse outfit. Deze International Classic 
Horsemanship werd gewonnen door Annelieke Stoop 
met Shaemira Lazize. Ilona Bax wist zich helaas niet te 
plaatsen met AR Sinan Azim.

DAWRA international Anniversary 
Show & DAWRA nK 2018

Alice Zijlstra - Hijmering met Delilah Delight Joy

“Canisia Romani maakte waar wat er tijdens 
de eerste proef al zo veelbelovend uit zag, 
met een prachtige steady proef was de titel 
Nederlands Kampioen Western Pleasure voor 
haar en Ashraf al Shams”
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Vervolgens werd er doorgegaan met de klasse 
International Hunter under Saddle Amateur/Open. 
Een mooie klasse met vijf ruiters en een leuke mix 
van Western- en Engelse ruiters. Op de eerste plaats 
stond Alice Zijlstra-Hijmering met haar NRPS merrie 
Delilah Delight Joy, op de voet gevolgd door Canisia 
Romani met Ashraf al Shams. De derde plaats was 
voor Annelieke Stoop met Shaemira Lazize. Op plaats 
vier stond Ilona Bax met AR Sinan Azim en Johanna 
Vellinga mocht het roze lintje in ontvangst nemen 
met haar merrie Arabah Balirah. De organisatie had 
ervoor gekozen om van een bepaald onderdeel eerst 
de Internationale klasse te verrijden en daarna door 
te gaan met de NK klasse. Zodoende konden vier 
van de vijf combinaties direct opnieuw de showarena 
betreden en was het tijd om te gaan strijden voor de 
eerste NK titel van 2018. Alice Zijlstra-Hijmering reed 
haar merrie opnieuw zeer netjes en mocht zich met 
haar merrie Delilah Delight Joy Nederlands Kampioen 
Hunter under Saddle Amateur/Open noemen. De 
tweede plaats ging dit keer naar Annelieke Stoop met 
Shaemira Lazize, op de voet gevolgd door Canisia 
Romani met Ashraf al Shams. De vierde plaats was 
voor Johanna Vellinga met Arabah Balirah.

Hierna werd er doorgegaan met de klasses Ranch 
Riding en Ranch Trail. Snel omkleden dus voor 
degenen die het betrof. Twee mooie combinaties 
kwamen aan de start bij het onderdeel Ranch Riding 
Beginners. Helaas werden zowel Jo-Linda Godee 
met DA Hadaya en Carine de Waart met Bahim 
K.S.I. niet geplaatst op dit onderdeel. Bij de klasse 
International Ranch Riding Amateur/Open kwamen 
er drie combinaties aan start. De eerste plaats ging 
naar Paulette Zorn, die er zoals altijd geheel in ranch 
stijl, prachtig uitzag op haar ruin Fabanco. De tweede 
plaats ging naar Johanna Vellinga die met Arabah 
Balirah ook een zeer nette proef reed. De derde 
plaats was voor Linda Kranendonk met haar ruin 
Korinto, die na een hoop blessureleed weer terug was 
in de wedstrijdring en straalde op haar paard! Ook 
deze combinaties konden direct door voor de NK 
titel. Na een spannende strijd ging de titel, tot haar 
grote vreugde, naar Johanna Vellinga met de mooie 
vosmerrie Arabah Balirah. De tweede plaats was voor 
de steady combinatie Monica van Duyvenbode met 

Erogant, gevolgd door Paulette Zorn met Fabanco 
en Linda Kranendonk met Korinto. Helaas maar één 
combinatie in de klasse NK Ranch Trail Beginners en 
dus geen NK titel maar wel een mooi blauw lintje voor 
Nena Puik met Abdul Hashim. Hierna volgde de NK 
klasse Ranch Trail Amateur/Open. Een prachtige eerste 
plaats was er voor Penthor, bijna altijd goed op dit 
onderdeel en uiteraard gereden door zijn eigenaresse 
Angela van Duyvenbode. De tweede plaats was 
er voor zus Monica van Duyvenbode met Erogant. 
Paulette Zorn reed met Fabanco helaas een 0 score.

Tijd voor de In Hand Trail. Sinds de laatste jaren is dit 
een groeiend onderdeel bij de DAWRA en ook dit jaar 
weer goed voor NK klasses, zowel bij de Beginners 
als de Amateur/Open. Gestart werd met de klasse 
International In Hand Trail Beginners. Op een mooie 
eerste plaats, met een prachtige proef, stond Myrna 
Vlug met haar jonge ruin Fadym PKA. De tweede 
plaats was voor Ilona van Leeuwen met Jassmir L. 
Daarna kwamen vijf combinaties aan de start om te 
strijden voor de NK titel bij de Beginners. Na een 
spannende strijd was het een close call tussen Ilona 
van Leeuwen en Nena Puik, met Ilona van Leeuwen 
en haar ruin Jassmir L uiteindelijk als winnares en 
dus Nederlands Kampioen In Hand Trail Beginners. 
De prachtige tweede plaats was er voor Nena Puik 
met Abdul Hashim. Eveneens een mooie proef voor 
Jo-Linda Godee met DA Hadaya, waarmee ze een 
derde plaats pakte. Myrna Vlug met Fadym PKA en 
Carine de Waart met Bahim K.S.I., sloten de rij. Ook 
voor de Engelse ruiters was er een In Hand Trail klasse 
uitgeschreven, in navolging van o.a. de Aljassimya 
shows. Jawel, in hun Engelse outfit waagden drie 
combinaties zich aan de toch best pittige proef. Met 
stip bovenaan stond de prachtige combinatie Katja de 
Bruyn met MJ Wild Narciza, die beslist niet onder deed 
voor de western combinaties. Een knappe tweede 
plaats was er voor Annelieke Stoop met Shaemira 
Lazize. Ook Ilona Bax waagde zich dapper aan de 
proef maar wist zich helaas niet te plaatsen met AR 
Sinan Azim. De volgende klasse was de International 
In Hand Trail Amateur/Open. Drie zeer aan elkaar 
gewaagde combinaties zetten hun beste beentje 
voor. Na een spannende strijd en proeven van zeer 
hoog niveau, werd uiteindelijk de doorslaggevende 
plaatsing die van de leading judge en mocht Suzanne 
van Leeuwen het blauwe lintje in ontvangst nemen met 
de merrie S.A. Asiyah. Met eveneens een prachtige 
proef en zeer dichtbij de eerste plaats, werd Canisia 
Romani met Ashraf al Shams dus tweede. Marije 
Caudron wist zich helaas niet te plaatsen met de 
ruin CJ Dahjan Bey Wisznu, maar liet wel prachtige 
stukken zien zoals we van de combinatie gewend zijn. 
uitpuffen was er niet bij, er werd direct doorgegaan 
met het NK In Hand Trail Amateur/Open. Dezelfde 

“De dag werd feestelijk afgesloten met een 
heus verkleedpartijtje, namelijk Freestyle 
Trail! Drie dames hadden zich helemaal 
uitgedost en hun paarden… tja, die vonden 
het allemaal wel prima en manoeuvreerden 
zich ‘gewoon’ even door het trail parcours.”
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drie combinaties kwamen aan start en na opnieuw 
een zeer steady en afgewerkte proef mocht Suzanne 
van Leeuwen met S.A. Asiyah de titel Nederlands 
Kampioen in ontvangst nemen. Op de tweede plaats 
met een nette proef stond ditmaal Marije Caudron 
met CJ Dahjan Bey Wisznu. De derde plaats ging naar 
Canisia Romani met Ashraf al Shams.

Snel zadelen want na de In Hand Trail was het 
tijd voor de Trail klasses. Bij de International Trail 
Beginners was Jolanda van Duyvenbode helaas de 
enige deelneemster, maar het blauwe lintje was zeker 
verdiend voor haar en Erogant. Knap hoe Erogant 
telkens wisselde tussen zijn ruiters Monica en Jolanda! 
Bij het NK Trail Beginners kwamen vier deelnemers aan 
de start. Tot haar grote vreugde en verbazing was de 
eerste plaats voor Nena Puik en Abdul Hashim en dus 
mocht zij zich Nederlands Kampioen Trail Beginners 
noemen. Op de tweede plaats stond Jolanda van 
Duyvenbode met Erogant. Jo-Linda Godee en Carine 
de Waart lukten het helaas niet om zich te plaatsen. 
Wie ook de proef van de Beginners reed, was 
Annelieke Stoop met Shaemira Lazize in de Classic 
Trail klasse. Respect voor hoe de combinatie de proef 
reed en dus was ook er ook een blauw lintje voor haar. 
Dat de dames van de Amateur/Open het spannend 
gingen maken, was op voorhand al een beetje te 
voorspellen en spannend werd het inderdaad! 

Als eerst mochten ze van start in de Internationale 
klasse, welke gewonnen werd door Paulette Zorn met 
Fabanco. Zij werd op de voet gevolgd door Angela 
van Duyvenbode met Penthor en de dames Monica 
van Duyvenbode met Erogant en Canisia Romani. De 
scores lagen dicht bij elkaar. Mooi om te zien want dit 
clubje zal het ook tegen elkaar op gaan nemen op 
het EK dat eind juli in Oostenrijk verreden zal worden. 
Marije Caudron reed met CJ Dahjan Bey Wisznu helaas 
een 0 score maar de mooie combinatie blijft groeien 
in dit onderdeel dus daar gaan we in de toekomst 
vast meer van horen! Tijdens het volgende onderdeel, 
het Nederlands Kampioenschap Trail Amateur/Open 
maakten de dames het nog iets spannender en lagen 
de scores wel heel dicht bij elkaar. uiteindelijk liet 
Paulette Zorn met Fabanco zien dat zij het best in vorm 
waren. Angela van Duyvenbode werd met Penthor 
tweede geplaatst en Monica van Duyvenbode mocht 
het gele lintje in ontvangst nemen. Het lukte Canisia 
Romani helaas niet om zich te plaatsen, maar ze loste 
de onderdelen waar zij en haar Ashraf al Shams nog 
wat moeite mee hadden, keurig op door het opnieuw 
en beter uit te voeren.

De dag werd feestelijk afgesloten met een heus 
verkleedpartijtje, namelijk Freestyle Trail! Drie dames 
hadden zich helemaal uitgedost en hun paarden… tja, 
die vonden het allemaal wel prima en manoeuvreerden 

Jolanda van Duyvenbode met Erogant

Angela van Duyvenbode met Penthor
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zich ‘gewoon’ even door het trail parcours. De winst ging 
naar Angela van Duyvenbode aka Ariël met Penthor in 
een werkelijk fantastisch Sebastiaan pak! Zonder zadel 
en amper bij zijn buik kunnen door dat grote pak en 
gewoon even doen alsof het de normaalste zaak van de 
wereld is, zo knap! De tweede plaats was voor Jolanda 
van Duyvenbode aka ‘Devil in the Sky’ met Erogant. 
Wedden dat u de muziek er direct bij bedenkt? De derde 
plaats was voor Carine aka Amy met haar eigen Black 
Beauty Bahim K.S.I. In een prachtige jurk zittend op dat 
prachtige zwarte paard, geweldig! Het publiek én de 
dames zelf genoten van dit feestje!  

Op zondag werd het jury duo gewisseld voor een 
ander duo WRAN juryleden, namelijk Peter Wittermans 
en Mijme Heikens. Er werd afgetrapt met de klasse 
International Showmanship at Halter Beginners. De 
eerste plaats was hier voor Ilona van Leeuwen met 
Jassmir L en de tweede plaats ging naar Mryna Vlug met 
Fadym PKA. De dames mochten direct door voor de 
titel, die ook naar Ilona van Leeuwen en Jassmir L ging. 
Myrna Vlug met Fadym PKA werd opnieuw tweede. 
Door een zuur klein foutje werd Carine de Waart met 
Bahim K.S.I. helaas niet geplaatst. Bij de International 
Showmanship at Halter Amateur/Open wisten Marije 
Caudron en CJ Dahjan Bey Wisznu met een mooie proef 
het blauwe lintje binnen te slepen. De tweede plaats was 
hier voor Suzanne van Leeuwen met S.A. Asiyah. Ook 
voor de Showmanship at Halter Amateur/Open was er 
een NK titel te vergeven. Met een prachtige proef ging 
deze naar Canisia Romani met Ashraf al Shams. Zeer 
knap, inmiddels voor de derde keer op rij mocht zij zich 
Nederlands Kampioen Showmanship at Halter noemen, 
maar nu voor het eerst in de klasse Amateur/Open. De 
tweede plaats ging opnieuw naar Suzanne van Leeuwen 

met S.A. Asiyah, die helaas niet helemaal konden laten 
zien wat ze kunnen. Dit gold ook voor Marije Caudron, 
die zich niet wist te plaatsen.

Tijd om te zadelen en daarmee tijd voor de Pleasure 
klasses. Dit jaar nog weinig Internationale animo maar 
dat mocht de pret niet drukken voor Jolanda van 
Duyvenbode die Erogant zeer steady en netjes reed 
en dus de eerste plaats pakte in de klasse International 
Western Pleasure Beginners. Een mooie groep van 
zeven ruiters kwamen de showarena binnen voor de 
klasse International Western Pleasure Amateur/Open. 
De winst ging nipt naar Angela van Duyvenbode 
met Penthor, altijd een ‘pleasure’ om naar te kijken. 
De tweede plaats was tot haar grote verrassing voor 
Canisia Romani met Ashraf al Shams. Hard voor 
getraind en eindelijk beloond! De derde plaats ging 
ook naar een erg netjes gereden combinatie, namelijk 
Monica van Duyvenbode met Erogant. Suzanne van 
Leeuwen reed haar merrie S.A. Asiyah constant en 
stabiel naar een vierde plaats. Alice Zijlstra-Hijmering 
met Delilah Delight Joy en Linda Kranendonk werden 
respectievelijk als vijfde en zesde geplaatst.

Voor de NK titel in de Western Pleasure Amateur/Open 
deden negen ruiters een poging, prachtig om al die 

Canisia Romani met Ashraf al Shams

“Canisia Romani maakte waar wat er tijdens 
de eerste proef al zo veelbelovend uit zag, 
met een prachtige steady proef was de titel 
Nederlands Kampioen Western Pleasure voor 
haar en Ashraf al Shams”
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arabieren zo bij elkaar te zien! Canisia Romani maakte 
waar wat er tijdens de eerste proef al zo veelbelovend 
uit zag, met een prachtige steady proef was de titel 
Nederlands Kampioen Western Pleasure voor haar 
en Ashraf al Shams. Angela van Duyvenbode stond 
ditmaal op de tweede plaats, gevolgd door Paulette 
Zorn met Fabanco. Alice Zijlstra-Hijmering, Monica van 
Duyvenbode en Suzanne van Leeuwen sloten de rij.
Tijdens dit NK werden er ook twee zogeheten 
‘payback’ klasses uitgeschreven waarbij het 
inschrijfgeld naar ratio verdeeld wordt onder de 
geplaatsten. De Payback Western Pleasure werd 
gewonnen door Paulette Zorn met Fabanco. Bij het 
NK Western Pleasure Beginners reden drie mooie 
combinaties om de titel. Jolanda van Duyvenbode 
reed Erogant opnieuw constant en netjes en dus was 
de titel zeer verdiend voor haar. Jo-Linda Godee reed 
DA Hadaya netjes naar een tweede plaats en de derde 
plaats voor Nena Puik en Abdul Hashim.   

De show werd afgesloten met de Horsemanship 
klasses. De winst bij de International Horsemanship 
Amateur/Open ging, met een prachtige, vloeiende 
proef, naar Angela van Duyvenbode met Penthor. 
Ook Alice Zijlstra-Hijmering reed een zeer nette proef 
met Delilah Delight Joy en werd daarmee tweede. 
De derde plaats ging naar Monica van Duyvenbode 
met Erogant en met een half puntje minder was de 
vierde plaats voor Suzanne van Leeuwen met S.A. 
Asiyah. Canisia Romani werd met Ashraf al Shams als 
vijfde geplaatst. Door naar de laatste NK titel van het 
weekend voor de Amateur/Open ruiters. Paulette Zorn 
en Fabanco lieten een werkelijk schitterende proef 
zien en daarmee was de titel dan ook verdiend voor 
haar. De tweede plaats was ditmaal voor Angela van 
Duyvenbode met Penthor, opnieuw gevolgd door 
Alice Zijlstra-Hijmering en Monica van Duyvenbode. 

Canisia Romani mocht opnieuw een roze lintje 
in ontvangst nemen en Carla Pas werd als zesde 
geplaatst met de ruin MJ Carodhy. Dat Paulette de 
smaak de pakken had, liet ze zien door ook de klasse 
Payback Horsemanship te winnen, voor de zussen 
Angela en Monica van Duyvenbode. Met prachtige 
scores voor alle drie de dames, belooft dat wat voor 
het EK. De Beginners mochten ook de laatste NK titel 
verdelen. Ook daar was het nog even spannend maar 
Jolanda van Duyvenbode schreef uiteindelijk ook 
deze titel op haar naam met de ruin Erogant, die dit 
weekend ontzettend hard gewerkt had voor zijn twee 
ruiters. Chapeau! De tweede plaats was voor Carine de 
Waart met Bahim K.S.I, die ook een nette proef reed 
en er prachtig uitzagen in hun roze outfit. De derde 
plaats was voor Jo-Linda Godee met haar mooie ruin 
DA Hadaya.

Moe maar zeer voldaan kijken we terug op een 
ontzettend geslaagd weekend. Graag willen we 
alle ruiters bedanken die de moeite hebben 
genomen om te komen starten en er met elkaar 
een sportieve en gezellige wedstrijd van hebben 
gemaakt. Ook bedanken wij de vrijwilligers voor hun 
tomeloze inzet, de juryleden en last but not least 
onze sponsoren voor de geweldige prijzen die we 
hebben mogen uitdelen. Deze show werd mede 
mogelijk gemaakt door: familie van Duyvenbode, 
Westernspul, Exclusive Custom Leather-Art, Country 
Mill Horse Support, Two Lazy Seven Ranch, DSF 
Western Horse Products, Western Horse Design, 
Kifrahorse, Glamhorse Paarden Make up en Hoods, 
It’s me Western Showkleding, Carine Paintings, 
Equidact,  Arabian Horse Shop Habibi, Arabian 
Horse Store, Equine Touch Angelique, JC&S 
borduur en printservice, Michelle’s dierportretten & 
muurschilderingen en Rodeo Queen Westernstore.

Pleasure klasse met 9 arabieren
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De verschrikkingen van oorlog brengen ons 
soms de mooiste verhalen. Over verzetsstrijders, 
helden, uitzonderlijke moed en bijzondere 
situaties. Het verhaal van Witez II is zo’n verhaal.

Witez II werd geboren in 1938 op de stoeterij van 
Janow Podlaski en was een jaarling toen in 1939 de 
troepen van Adolf Hitler Polen binnenvielen. Al gauw 
werd duidelijk dat álles een oorlogsbuit zou worden: 
geen dorp, boerderij of paard was veilig. Onmiddellijk 
besloten de handlers van Janow de paarden te 
evacueren om te voorkomen dat ze in Duitse handen 
zouden vallen. Om zo onopvallend mogelijk te kunnen 
reizen werd de grote groep jaarlingen en hun handlers 
opgesplitst en Witez II, slechts een jaar oud, vertrok 
samen met enkele andere jonge Poolse hengsten 
richting het veilige oosten. 

Witez ii:  
‘and miles 
to go’

Hun tocht was nog nauwelijks begonnen toen boven 
hen in de lucht Duitse bommenwerpers verschenen 
en al gauw regende het links en rechts van de jonge 
paarden bommen. Vrijwel direct ontstond er paniek 
onder de dieren en diversen van hen rukten zich los 
en vluchtten….om nooit meer gevonden te worden. 
Wonder boven wonder wist de handler van Witez II zijn 
paard vast te houden en weer onder controle te krijgen, 
maar toen de bommenregen gestopt was en het stof 
opgetrokken bleken zijn overgebleven reisgenoten 
verdwenen. Witez II en zijn handler waren alleen. 

In een grote groep reizen mocht dan verraderlijk 
zijn, alleen reizen was nog vele malen riskanter. 
Witez II en zijn handler hadden uiteindelijk geen 
andere keus dan veiligheid te zoeken bij een lokale 
houthakker. Als vergoeding voor het verbergen 
van de twee vluchtelingen gebruikte hij het paard 
om hout te verslepen, tot ook dit te gevaarlijk 
werd. Witez II en zijn handler waren gedwongen 
verder te reizen. In een poging het paard, dat zich 
duidelijk begon te ontwikkelen tot een dier van 
hoge kwaliteit, wat onopvallender te verplaatsen 
smeerde de handler hem vol met modder en zo 
vervolgden zij hun reis terug naar Janow, in de hoop 
daar toegang te hebben tot het schaars geworden 
voer. Hoewel bij aankomst duidelijk werd dat het 
enige voer in de wijde omtrek inderdaad te vinden 
was bij Janow, bleek tevens dat de stoeterij reeds 
bezet werd door de Duitsers. Maar Witez II had 
voedsel nodig en zijn handler was tot alles bereid 

Hun tocht was nog nauwelijks begonnen 
toen boven hen in de lucht Duitse 
bommenwerpers verschenen en al gauw 
regende het links en rechts van de jonge 
paarden bommen.

Witez II
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hem dit te geven. Onverschrokken brak hij iedere 
nacht opnieuw in bij de stoeterij en bracht al het 
voer dat hij kon dragen mee voor zijn paard. Het 
was niet genoeg. Witez II vermagerde en verzwakte 
en het werd pijnlijk duidelijk dat het paard zou 
sterven als zijn situatie niet snel zou verbeteren. 
Met grote tegenzin gaf zijn handler Witez II over 
aan de Duitsers, hopend dat zij hem weer in goede 
gezondheid zouden brengen.  

Het is onder velen niet bekend dat Nazi Duitsland op 
dat moment een fokprogramma financierde om een 
‘’superpaard’’ te fokken. Een leger van ‘’superieure Nazi’s’’ 
behoorde immers gedragen te worden door een speciaal 
soort paard… Een korte inspectie van Witez II overtuigde 
zijn nieuwe Duitse eigenaren er al snel van dat dit een 
dier van zeer hoge kwaliteit betrof en hij werd derhalve 
geschikt geacht om deel te nemen aan dit fokprogramma. 
Witez II werd naar Hostau, Tsjechoslowakije gebracht en 
sloot zich aan bij de 1500 paarden van diverse rassen die 
hier reeds aanwezig waren. 

Niet lang nadat Witez II naar Hostau was verhuisd 
rukten de Amerikanen en Russen op naar wat Duitse 
dierenarts R. Lessing, die de leiding had over het 
fokprogramma, beschouwde als ongemakkelijk 
dicht bij Hostau Stud. Dr. Lessing en zijn assistent, W. 
Kroll, vreesden dat de Russen hun paarden zouden 
veroveren en slachten om als voedsel te dienen voor 
de Russische troepen. Hun hart voor hun paarden 
en fokprogramma was groter dan de angst. Slechts 
enkele woorden Engels sprekend, geleerd uit een 
Duits-Engels woordenboek, reisden Dr. Lessing 
en Dr. Kroll met een witte vlag door vijandelijke 
linies naar de Amerikanen, om hun hulp te vragen. 
‘’Wonderpaarden’’ zeiden ze tegen de Amerikanen. 
‘’Alle goede paarden… Superpaarden…’’. Hun 
smeekbede was niet tevergeefs: generaal George 
Patton Jr. gaf toestemming aan de kolonel die de 
leiding had om te onderhandelen met de Duitsers 
over het afstand doen van de paarden. 

Maar de Duitsers waren beslist niet bereid om hun 
‘’superpaarden’’ vreedzaam af te geven en generaal 
Patton zag uiteindelijk geen andere mogelijkheid dan 
zijn Derde Leger te bevelen de paarden te bevrijden 

als ‘prisoners of war’, voordat de Russen zouden 
arriveren. De missie was beslist niet eenvoudig en 
hoewel Hostau snel was ingenomen, werden de 
pelotons van luitenant William D. Guinlivan afgesneden 
van de rest van de Amerikaanse krijgsmacht. Met een 

Slechts enkele woorden Engels sprekend reisden 
Dr. Lessing en Dr. Kroll met een witte vlag door 
vijandelijke linies naar de Amerikanen, om hun 
hulp te vragen. ‘’Wonderpaarden’’ zeiden ze 
tegen de Amerikanen. ‘’Alle goede paarden… 
Superpaarden…’’.

Generaal Patton

Dr. Rudolf Lessing

Het was niet genoeg. Witez II vermagerde en 
verzwakte en het werd pijnlijk duidelijk dat 
het paard zou sterven als zijn situatie niet 
snel zou verbeteren.
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snel slinkende ammunitievoorraad konden zij niet 
anders dan wachten op versterking en hopen dat die 
snel zou komen. 

Op 28 april 1945 wisten de Amerikanen eindelijk de 
Duitse stoeterij te bereiken en veilig te stellen en vertrok 
het leger van Hitler’s ‘’superpaarden’’ uit Hostau. De 
reis naar Bavaria was 322 kilometer lang en onderweg 
lag de stoet vaak en zwaar onder vuur. Bij aankomst 
in Bavaria waren veel van de paarden kreupel, echter 
geen van hen was verloren. ‘’Superpaarden’’ bleek zo’n 
gekke omschrijving nog niet. De paarden werden naar 
Monsback Stud gebracht en verzorgd door kolonel 
Hamilton, generaal Patton’s ‘’beste paardenman’’. Kolonel 
Hamilton verzorgde de verwondingen van de paarden, 
bracht hen terug op gewicht en controleerde hun 
afstammingen. Intussen maakte hij alles in orde voor hun 
reis naar Amerika op een vrachtschip dat zou vertrekken 
naar Front Royal, Virginia. 

In die tijd was reizen per boot geen eenvoudige 
aangelegenheid en het feit dat het midwinter was 
maakte de zaken er niet beter op. Hevige zeeën 
zorgden voor aanzienlijke vertraging en het constant 
hoge vochtgehalte maakte dat het aanwezige hooi 
al snel beschimmeld was. Veel van de paarden aan 
boord kregen herhaaldelijk koliek, maar Witez II wist 
de reis in redelijk goede conditie te voltooien. Het was 
tijdens deze reis dat het veulen Wontez, een zoon van 
Witez II uit de merrie Iwonka III werd geboren. 

Vanuit Virginia werd Witez II getransporteerd naar een 
divisie van de Army Remount Service, een instelling 
verantwoordelijk voor het verschaffen van geschikte 
paarden in tijden van oorlog. Witez II stond hier ter 
dekking tot 1949, toen de regering besloot dat het 
paard niet langer nodig was als ‘vehicle of war’. Witez II 
werd geveild en vertrok naar Californië, waar hem op de 
Hurlbutt Calarabia ranch een warm welkom wachtte en 
waar hij mocht genieten van het leven als dekhengst. 

Zijn bijzondere verhaal verwierf hem respect van 
zowel fokkers als bewonderaars van het Arabische 
ras. Het was echter ‘’the look of eagles’’ die zijn succes 
als dekhengst een vliegende start gaf en die zijn 
nakomelingen talloze overwinningen in de showring 
bezorgde. Witez II leefde tot 1965 en blies zijn laatste 
adem uit in het comfort van zijn eigen weide. Tijdens 
zijn carrière als dekhengst produceerde hij maar 
liefst 215 veulens, 30 van hen werden kampioen. 
Vandaag de dag vindt u zijn naam in de afstamming 
van duizenden paarden en in velen van hen ziet u nog 
steeds de ‘’look of eagles’’ die Witez II zo kenmerkte. 

Het bijzondere verhaal van Witez II is opgetekend in 
twee boeken en leidde er zelfs toe dat zijn afbeelding 
werd afgedrukt op postzegels in zijn geboorteland 
Polen. Het is een verhaal dat met recht inspirerend 
genoemd kan worden. Een verhaal over een keiharde 
jonge hengst en mensen met zo veel hart voor paarden, 
voor een fokprogramma, een visie, dat ze bereid waren 
hun eigen leven hiervoor te riskeren. Het zou in een film 
niet misstaan…. 

De reis naar Bavaria was 322 kilometer lang 
en onderweg lag de stoet vaak en zwaar 
onder vuur. Bij aankomst in Bavaria waren 
veel van de paarden kreupel, echter geen van 
hen was verloren.
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Auteur: Brigitte Morees en Commissie Gebruik 

Na 18 jaar hebben we toch maar weer eens besloten 
mee te doen aan de Arabissimo. Eerder hebben we 
aan dit evenement meegedaan met onze hengst 
Alexander (Aron x Musri), toen nog op het Hippisch 
Centrum in Deurne. Ik vond het toen al een geweldig 
evenement, alleen Arabische volbloeds in diverse 
diciplines o.a dressuur, springen, crossen, speed 
en liberty (aan de hand). Je kon aan verschillende 
onderdelen meedoen: Biatlon (Dressuur+Liberty), 
Triatlon (Dressuur+Speed+Liberty) of aan alle 
onderdelen, de Arabissimo.

Sinds 3 jaar is de Arabissimo nu in IJzerlo, 
gecombineerd met het sportweekend voor 
Arabische volbloeden en partbreds wat hier 
al 14 jaar plaats vindt. De onderdelen van de 
Arabissimo zijn hetzelfde gebleven en nu dus 
ook opengesteld voor partbreds. Hierdoor 
worden 3 verschillende klassementen opgemaakt, 
Volbloeden, Partbreds en pony’s. Deze laatste is 
voor alle deelnemers onder de 18, volbloeden en 
partbreds gecombineerd. In dit weekend kunnen 
4 dressuurproeven worden gereden voor KNHS-

punten, waarvan (dit jaar) de proeven van de zaterdag 
meetellen voor de Arabissimo. 

Nu na jaren showen met onze paarden hebben wij een 
switch gemaakt naar het rijden, mijn dochter Kaylee 
doet dit nu met een van onze fokmerries Nakuna 
Kossack (Kunar T). Deze merrie behaalde eerder al een 
1ste premie bij het AVS en werd o.a. Jeugd Kampioen 
op Nat C Show.

Al tijden roepen Getty Ketels en Vera Dopper “Kom 
nou eens bij ons starten op onze wedstrijden!”, dus 
zo gezegd zo gedaan. Hup, ingeschreven voor de 
Arabissimo op 30 juni en 1 juli te IJzerlo voor de 
Triahtlon, we vertrokken met paard en onze camper 
op 29 juni richting IJzerlo. Daar kwamen we aan op 
de prachtige accomodatie Hippisch Centrum de 
Achterhoek, waar Nakuna een heerlijke stal kreeg 
tussen haar Arabische soortgenoten. Ook voor onze 
camper kregen we een fijne plek toegewezen waar 
we gezellig met andere deelnemers stonden. Voor de 
niet-kampeerders is er een grote slaapzaal boven in 
de boerderij. De benedenverdieping is voorzien van 
een keuken met grote koeling, een woonkamer, een 
eetzaal en douches en toiletten. Zo zijn we het hele 
weekend van alle gemakken voorzien.

Op zaterdag startten Kaylee en Nakuna eerst het 
onderdeel Liberty, daarin stel je je paard voor aan 
een jurylid die jouw paard beoordeelt op exterieur en 
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beweging in vrijheid. Dit ging wonder boven wonder 
super goed, Nakuna liet zich mega zien terwijl ze 
normaal haar rondje draaft en zich niet gek maakt. 
Door dit goede optreden wonnen Kaylee en Nakuna 
dit resulteerde aan het eind van de dag Winnaar 
Liberty van de pony’s. ‘s Middag reden ze twee 
B-dressuur proeven, eigenlijk waren ze hier nog niet 
helemaal klaar voor, aangezien Nakuna nog niet mega 
lang onder het zadel is. Maar ze moeten kilometers 
maken, helaas net geen winstpunten gereden maar 
wel een goede oefening.

Rond een uur of zes werd het spannend, het 
onderdeel speed werd gereden. Per groepje van zo’n 
7 paarden gingen we richting een bospad, de ruiters 
op hun paarden en wij als toeschouwers er te voet 
achteraan. Kaylee en Nakuna hadden nog nooit buiten 
gereden maar de sfeer in dit weekend zorgt voor een 
grote familie, dus ze werden super opgevangen in 
de groep en begeleid door de ervaren ruiters, echt 
helemaal top. Eenmaal op het bospad aangekomen 
gingen ze zo’n 400 meter in een rustig drafje richting 
een dierenarts die daar van elk paard de hartslag 
opnam en dit opschreef. Toen gingen de ruiters om 
de beurt zo hard mogelijk op de 400 meter, dit werd 
met een stopwatch geklokt en bij de finish werd weer 
de hartslag gemeten. Waar er vorig jaar nog enkele 
pony-deelnemers de 400 meter in draf aflegde omdat 
ze de galop nog wat spannend vonden, ging dit jaar 
iedereen in galop over het pad. Het was duidelijk dat 
onze Nakuna geen renpaard is, ze deed rustig aan en 
wilde niet harder. Toch was de speed super leuk om 
te zien, want sommige combinaties kwamen zo hard 
voorbij, daar werd je bang van!

Na de speed was het tijd voor de prijsuitreiking van 
het zaterdagprogramma. De uitslagen van de dressuur 
werden na iedere rubriek al bekend gemaakt, maar 
het grote wachten was nu nog op de winnaars van de 
liberty, biatlon, speed en triatlon. Bij de volbloeden 
waren er 3 prijzen in de liberty, van 1e tot 3e werden 
deze plaatsen ingenomen door Suzanne Ackerman 
met ASE Bailando, Vera Dopper met Eromanov ‘T’ en 
Karin de Graaf met Macassar K.A. Door haar score 
in de dressuur mocht Karin met dit resultaat zich 
ook melden als winnaar Biatlon bij de volbloeden. 
De tweede plaats in de Biatlon was voor Danielle 
Biesenbeek met KAS Valdes. In de speed waren 2 
prijzen te verdelen. De eerste plaats ging naar Yvonne 
Theunissen met Vis di Gallura, de tweede tijd was voor 
Getty Ketels met Majeeda v/d Pakop. Deze verdeling 
bleef hetzelfde bij het uitreiken van de eerste en twee 
plaats in de Triatlon volbloeden.
Bij de partbreds waren slechts 3 deelnemers voor de 
Biatlon en 2 voor de Triatlon. In de liberty behaalde de 
zeer Arabisch-ogende CL Ravanika Aziza van Cindy Bijl 
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de eerste plaats. Voor de Biatlon kwam zij daarmee op 
een gelijk aantal punten als Conny van Veen met haar 
reus Sagrat Jvr. Bij een gelijke stand wordt gekeken naar 
de uitslag van de liberty, waarmee Cindy dus de eerste 
plaats mocht innemen. In de speed was Cindy vervolgens 
sneller dan Pernille Fial met Fayah FF, waardoor zij ook in 
de Triatlon de eerste plaats behaalde.
In het klassement bij de pony’s waren er 6 deelnemers 
voor de Biatlon. De liberty werd gewonnen door 
Kaylee Roele met Nakuna Kossack, de tweede plaats 
was voor Amy van Leeuwen met Meah. Zij behaalde 
hierdoor ook de eerste plaats in de Biatlon, tweede 
werd Noa van Dijk met de partbred-pony Kelsey. Voor 
de Triatlon waren er 4 deelnemers, de scores lagen 
hier heel dicht bij elkaar. uiteindlijk werden Jamie 
Freriks en Munus door hun winst bij de speed ook de 
beste voor de Triatlon.

Op zaterdagavond werd er gezellig met z’n alle 
gegeten van de BBQ, dit word geheel verzorgd door 
de Commissie Gebruik. Het was erg lekker en super 
geregeld en zeker leuk om met alle liefhebbers van 
ons Arabisch paard een praatje te maken. Ook aan de 
mannen die mee waren hadden we gedacht omdat 
ook dat weekend Max Verstappen (Formule 1) zou 
racen, dus TV en schotel meegenomen!
Na een goed ontbijt op zondagochtend werd het 
Arabissimo-programma weer opgepakt. In de ochtend 
werd er door de Quadratlon en Allround combinaties 
gesprongen onder toeziend oog van Eddie Sticker. 
Vrijwel alle deelnemers hieraan hadden nog weinig 
ervaring in het rijden van springparcoursen, waardoor 
uiteindelijk is besloten om er een springles van te 
maken. Tegelijkertijd werd er ook weer gestart in de 
dressuurring. Kaylee en Nakuna zetten weer hun beste 
beentje voor en kwamen net 1,5 punt te kort voor een 
winstpunt.
Aan het einde van de dag was er nog een crossles. 
Dit was erg leuk om te zien, Eddie Sticker weet alle 
combinaties op een speelse manier door het parcours 
te krijgen, zelfs de onervaren springers.

Doordat er te weinig combinaties konden deelnemen 
aan de springwedstrijd en het crossparcours, is er geen 
allround kampioenschap verreden. uiteraard vond de 
strijd om de H.J. Westerveld memorial wisselbeker wel 
plaats. Deze wisselbeker wordt ieder jaar uitgereikt aan 
de beste allrounder van het weekend. Dit jaar ging die eer 
naar Lois Krijger met haar Arabier Wazir (v. Gasir). Voor Lois 
was dit het tweede jaar dat ze meereed in IJzerlo, vorig 
jaar nog als jonge combinatie, voor het eerst op wedstrijd 
en meegereden in de puppy-spring/crossles, en dit jaar 
met gemak door zowel het spring- als crossparcours!

Al met al hebben wij een geweldig weekend gehad 
met alle andere deelnemers. Dit evenement is nu voor 

iedereen toegankelijk want ook mogen paarden en 
pony’s uit het NRPS en EASP stamboek meedoen, dit 
omdat deze paarden Arabisch bloed voeren.

Volgend jaar zijn wij er zeker weer bij aanwezig. We 
zijn zelfs van plan om dan ook te gaan springen! De 
datum voor volgend jaar is al bekend: 7 juni tot en met 
10 juni in IJzerlo.
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Op 26 en 27 mei 2018 vond de 15e editie van 
het Arabian Horse Weekend plaats, zoals altijd 
georganiseerd door Pieter, Ine en Annelieke 
Stoop, op het terrein van Manege De Pijnhorst 
in Sint-Oedenrode. Een weekend vol Arabische 
paardenshow, bestaande uit de Aljassimya Farm 
Amateur Challenge, de ECAHO Nationale C-Show 
en de ECAHO Internationale C-Show. Er waren 
meer dan 220 inschrijvingen voor deze driedubbele 
show in het zuiden van het land, dus voor dit artikel 
beperk ik me tot de top vijf van iedere klasse.
 

Zaterdag 26 mei
Aljassimya Farm Amateur Challenge

De zaterdag startte om 8.30 ‘s ochtends met de 
Aljassimya Farm Amateur Challenge, verdeeld in 
drie gradaties: Novice, Amateur en Experienced. 
De juryleden voor de amateur show waren mej. 
Paula Böhmer uit Nederland, mevr. Nelly Philippot-

Hermanne uit België en dhr. Graham Smith uit 
Australië. 

De eerste klasse van de dag was die van de junior 
merries Novice en deze klasse werd gewonnen door 
Forelock’s Ynicon (Bashir Al Shaqab x Yody F), gefokt 
door en in eigendom van Forelock’s Arabians en 
gepresenteerd door Michelle Vaneman. Dit jonge 
vosmerrietje liet een geweldige beweging zien en 
enorme showattitude. Met een minimaal verschil 
werd zij gevolgd door Habib’s Robina (ByStival 
Kossack x GB Habibi), gefokt door en in eigendom 
van Habib’s Arabians en gepresenteerd door Kaylee 
Roele. Mijn persoonlijke favoriet in deze klasse, 
Forelock’s Vermilion (AJ Dinar x Valeta F), eveneens 
gefokt door en in eigendom van Forelock’s Arabians 
en gepresenteerd door Rianne van Olderen-Elsinga, 
eindige derde. Een zeer verfijnd en hoogbenig 
schimmelmerrietje met een geweldige attitude en 
goede bewegingen. De zeer chique Marquesa J (ES 
Harir x Mojita J), gefokt door Jadem Arabians en 
in eigendom van en gepresentendeerd door Katia 
Thienpondt uit België, sloot de klasse als vierde.

De tweede klasse junior merries was die van de 
Amateurs en bestond uit twee zeer elegante 
merrietjes. De eerste plaats ging naar Marbella 
J (Excalibur EA x Mississippi J), gefokt door en in 
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eigendom van Jadem Arabians en gepresenteerd 
door Dorien Bols, een zeer mooie vos met een zeer 
expressieve verschijning. VDB Qatar’yna (Abha Qatar x 
ES Raisin), gefokt door en in eigendom van VDB Arabians 
en geshowd door Lore Beckers, is ook van zeer grote 
elegantie met goede bewegingen, zij werd tweede.

Er was vervolgens maar één deelnemer in de klasse 
junior merries Experienced en vandaar ging de 
zeer grote Meliyah (AJ Mardan x FS Heliyah), gefokt 
door en in eigendom van Heckbücker & Spönle 
uit Duitsland en gepresenteerd door Lisa-Marie 
Heckenbücker, direct voor de winst.

In de klasse van junior hengsten Novice was het 
Dominique van Giel die de zeer aansprekende 
vos Galliano J (Shiraz de Lafon x Glamour Girl J) 
voorbracht, gefokt door en in eigendom van Jadem 
Arabians, gevolgd door de bruine KC Cappucino 
(Emerald J x Sarangani Aruba Rose), gefokt door K. 
Carrein en in eigendom van en geshowd door Femke 
van Lieshuit uit België.

Ook de volgende klasse van junior hengsten Amateur 
kende slechts één deelneme. Magnifique J (Emerald 
J x Magnificent Lady J), gefokt door Jadem Arabians, 
in eigendom van W. Corty uit België en gepresenteerd 
door Manuel Corty, showde zichzelf met veel bravoure 
en expressie. Deze jonge doch al zeer mannelijke 
hengst genoot zichtbaar van de aandacht en het 
showen, wat af te leiden was uit zijn luide gesnurk en 
indrukwekkende bewegingen.

Met helaas geen deelnemers voor de gradatie 
Experienced bij de junior hengsten, was het tijd voor 
de senior merries Novice. Zes deelnemers betraden 
de ring van wie twee halfbloeden. MJ Wild Narciza 
(Profender KA x MJ Cantress), gefokt door en in 
eigendom van I. Murillo-Verbruggen uit België en 
gepresenteerd door Katia de Bruyn, liep direct naar de 
eerste plaats met haar geweldige bewegingen die we 
al meermaals zagen wanneer haar vader door de ring 
draafde. Een zeer aansprekende schimmel met een 
verdiende klassewinst! De tweede plaats was er voor 
de “big, bay and beautiful” Nakuna Kossack (Kunar 
T x Naomi C. Kossack), gefokt door de Kossack Stud 
en in eigendom van Habib’s Arabians en geshowd 
door Kaylee Roele. De zeer correcte Ribaykha (Kubay 
Khan x Rigona), gefokt door wijlen Luut Schutrups en 
in eigendom van Rianne van Olderen-Elsinga, werd 
op een knappe derde plek geplaatst door Roy van 
Olderen en dit alles na amper twee weken training. 
De vos Gyanada ETH (Tameen x MW Gladdys), gefokt 
door E. Thomaes uit België en in eigendom van en 

gepresenteerd door Robina Romani, scoorde een 
vierde plaats en de top vijf werd afgesloten door de 
zeer goed bewegende en goed gebouwde halfbloed 
Shaemira Lazize (Idzard x Paroeska), gefokt door en in 
eigendom van Lazize Arabians, gepresenteerd door 
Ralf Hesen.

In de daarop volgende klasse van senior merries 
Amateur zagen we de enige deelnemer VDB Qatar’s 
Ra’ana (Abha Qatar x ES Raisin), gefokt door en in 
eigendom van VDB Arabians en geshowd door 
Lore Beckers, winnen. Deze oudere volle zus van de 
als tweede geplaatste junior merrie Amateur VDB 
Qatar’yna is een erg mooi merrie met zeer soepele, 
elastische bewegingen en een goede show attitude!

Na de klasses voor senior merries waren er helaas 
geen senior hengsten om te showen, vandaar dat 
de ruinen hun opwachting maakten. In de klasse 
voor ruinen Novice nam de goed bewegende 
Magnus G (Profender KA x Mariposa BS), gefokt 
door W. Goeleven uit België en in eigendom van en 
geshowd door Katia de Bruyn, de eerste plaats in. 
Net als de winnares bij de senior merries Novice, liet 
deze nakomeling van Profender KA zijn geweldige 
mogelijkheden tot beweging zien.

De klasse van ruinen Amateur werd gewonnen door 
de halfbloed VDB Faraj (Massai Ibn Marenga x Faryda), 
gefokt door en in eigendom van VDB Arabians en 
gepresenteerd door Lore Beckes. Deze halfbloed 
heeft een mooie verfijning en een Arabisch type dat 
sommige volbloeden zouden wensen om te hebben.

De zwarte ASE Bailando (Bastian El Pryam x Brasilia 
Chariklia), gefokt door Arabian Stud Europe en in 
eigendom van S. Ackerman-Bleijendaal en geshowd 
door Remco Bleijendaal won de klasse van de ruinen 
Experienced, als enige deelnemer.

Na de reguliere klasses was het tijd voor de 
kampioenschappen en unaniem werd Galliano J 
gekroond tot Best of Show Novice. De Best of Show 
Amateur kwam ook uit de stal van Jadem Arabians, 
te weten Marbella J en de Best of Show Experienced 
werd unaniem toegekend aan Meliyah met Lisa-Marie 
Heckenbücker.

Na de amateur klasses aan de hand, had de Aljassimya 
Farm Amateur Challenge ook drie rijbrubrieken: 
Hunter Pleasure, Western Pleasure en Classic 
Pleasure; en twee trailrubrieken: Ridden Trail en Trail 
In Hand, op het programma staan. Het is erg leuk 
om deze trailrubrieken te zien, een compleet andere 



30

discipline op show dan de gebruikelijke halter- en 
rijrubrieken. De juryleden voor de drie rijbrubrieken 
waren mevr. Helen Hennekens-van Nes uit België en 
mevr. Bérengère Fayt uit België. De jury voor de twee 
trailrubrieken bestond uit mevrouw M. Bouterse uit 
Nederland.

Vijf combinaties kwamen de ring binnen voor de 
Hunter Pleasure en deze klasse werd gewonnen door 
Lisa-Marie Heckenbücker met hara ruin Shaheen 
Ibn Ashhal (Ashhal Al Rayyan x Bint Sanadiva). Een 
opvallende verschijning met zijn erg lange staart en 
sprekend Arabisch type. Mijn favoriete combinatie 
was Janna Hahn op haar vosmerrie Hahdes Farahscha 
(Warandes Pascha x VD Ivanka), die een erg goede 
performance lieten zien en een goed gebalanceerde 
rit. NH Fahd Arcu (Nibakan El Jerez x NH Jamilla) en 
Heleen Ceuppens werden derde, gevolgd door de 
halfbloed Cinderellah (Idzard x Cindy) met Famke van 
de Koevering en MJ Wild Narciza (Profender KA x MJ 
Cantress) met Katia de Bruyn, die haar goede gangen 
ook al in de amateur halter klasses had getoond.

De Western Pleasure kende drie combinaties en met 
afstand werd deze gewonnen door de combinatie 
Jolanda van Duyvenbode en Erogant (WH Justice x 
Raville P), die een erg goede performance en een 
nog betere presentatie lieten zien. DA Hadaya (Arjuno 
x Palisa) en zijn amazone Jo-Linda Godee werden 
tweede en Ginny van Gastel en MJ Cantress (JK 
Catalyst x SH Enchantress) eindigden als derde.

Er waren acht combinaties in de rubriek Classic 
Pleasure en opnieuw waren het Hahdes Farahscha en 
Janna Hahn die een indrukwekkende proef reden, dit 
keer beloond met een welverdiende eerste plaats. 
De ervaren AR Sinan Azim (AR Sivmayall x Chantal’s 
Aziza) en zijn amazone Jeantte de Bruin waren ook erg 
goed en werden als tweede geplaatst. De halfbloed 
Shaemira Lazize (Idzard x Paroeska) begaf zich met 
ruine en soepele gangen naar een derde plaats met 
haar amazone Anouk Daris. De top werd afgesloten 
door Lisa-Marie Heckenbücker met haar ruin Shaheen 
Ibn Asshal en Charissa Schutte met EM Pinacolada 
(Exotic x EM Pepreszka).

Na een zeer goed verzorgde lunch en welkome 
pauze begon de Ridden Trail, die uit zes combinaties 
bestond die een parcours met diverse obstakels 
moesten rijden. Het waren Heleen Ceuppens en 
haar gehoorzame, nuchtere ruin NH Fahd Arcu die 
de klasse wonnen, gevolgd door de al even goed 
afgestemde combinatie Jo-Linda Godee en DA 
Hadaya. Ginny van Gastel en MJ Cantress deden ook 

weer mee in de klasse en werden derde, gevolgd 
door de winnares van de Western Pleasure Jolanda 
van Duyvenbode met Erogant en de winnares van de 
Classic Pleasure Janna Hahn met Hahdes Farahscha. 

Tot slot was daar de Trail In Hand als afsluiter van de 
Aljassimya Farm Amateur Challenge en in deze rubriek 
waren het maar liefst 11 (!) combinaties die het parcours 
met obstakels moesten volbrengen met het paard in 
de hand. We zagen veel van dezelfde combinaties uit 
de voorafgaande rijbrubrieken en in deze Trail In Hand 
was het Ginny van Gastel met MJ Cantress die als echte 
westernsterren de winst op hun naam schreven. De 
tweede plaats was er voor het jurylid van de rijrubrieken 
Helen Hennekens-van Nes met haar ruin FA Emerald 
(Kar Tiburon x Kristal C), gevolgd door Gloriet Psyche 
(Padrons Psyche x Glorieta) met Veronique Vervoort. Na 
dit top drie podium maakten Gyanada ETH met Robina 
Romani en VH Fajera (Ibn Barrada x Akrevpa’s Khalifa) 
de top vijf compleet.

ECAHO Nationale C Show & ECAHO Internationale C 
Show

Na de Aljassimya Farm Amateur Challenge ging de 
zaterdag verder met de ECAHO Nationale C Show 
en de ECAHO Internationale C Show. De opzet van 
deze shows verschilde wat van voorgaande jaren. 
Alle paarden, of ze nu nationaal, internationaal of 
allebei meededen, liepen éénmaal tezamen in hun 
respectievelijke klasses. De jurydleden punten de 
paarden zoals gebruikelijk, wat in een bepaalde 
rangorde resulteerde. Vanuit deze rangorde werden 
eerst de Nationale C-Show paarden opgesteld, 
waarna de internationaal deelnemende paarden zich 
zouden aansluiten en de enkel nationaal deelnemende 
paarden zouden vertrekken, voor de uiteindelijke 
opstelling van de Internationale C-Show. Het team van 
juryleden bestond uit dhr. G. Aragno uit Italië, dhr. C. 
Bakker uit Nederland, dhr. A. Darawsha uit Israel, mevr. 
A. Safady uit Nederland, dhr. G. Smith uit Australië en 
dhr. T. Tarczyński uit Polen, die steeds variërend met 
vier van de zes jureerden.

De eerste klasse voor de C Shows was die van de 
junior ruinen. Twee ruinen betraden de ring, beiden 
enkel internationaal deelnemend. De eerste plaats 
was voor Nabeel Al Nasser (EKS Alihandro x Noof 
Al Nasser), gefokt door Al Nasser Stud uit Qatar 
en in eigendom van Koen Hennekens van Flaxman 
Arabians uit België. Een grote ruin met veel type uit 
een exceptioneel mooie merrie. Hij werd op de voet 
gevolgd door zijn stalgenoot Saaqib Al Baydaa (Ajman 
Moniscione x Shimmering Star TA), gefokt door Al 
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Baydaa Stud en in eigendom van Flaxman Arabians.
De tweede klasse was die van de senior ruinen, 
ook met twee deelnemers waarvan er één zowel 
nationaal als internationaal mee deed en één alleen 
internationaal. De eerste plaats voor de Nationale 
C-Show was dan ook automatisch voor Cadanz El 
Saray (Kais Al Baydaa x Bess-Chandirah), gefokt 
door Cadanz Arabians en in eigendom van Janou 
Vogels. Als enige nationaal deelnemende ruin werd 
hij ook automatisch Gold Medal kampioen ruinen 
van de Nationale C-Show. De eerste plaats voor de 
Internationale C-Show was wederom voor Flaxman 
Arabians met hun zelfgefokte FA Emerald (Kar Tiburon 
x Kristal C). Een zeer degelijke, robuuste schimmel ruin 
die overduidelijk van Spaanse lijnen afstamt en eerder 
op de dag tweede werd in de Trail In Hand. Cadanz El 
Saray werd internationaal tweede.

In het daaropvolgende kampioenschap ruinen van 
de Internationale C-Show was het een drievoudige 
overwinning voor Flaxman Arabians, met Nabeel Al 
Nasser als Gold Medal kampioen, FA Emerald die 
Silver Medal kampioen werd en Saaqib Al Baydaa die 
de Bronze Medal mee naar Brecht nam. Ongekende 
trots en vreugde bij Helen, Kay en Koen Hennekens!

Na de ruinen rubrieken en -kampioenschappen waren 
het twee hengstveulens die de ring betraden, beiden 
nationaal en internationaal deelnemend. Het was de 
zeer verfijnde en typische ASE Farhan (RFI Farid x 
ASE Bisiriya Hlayyil), gefokt door en in eigendom van 
Arabian Stud Europe, die de eerste plaats won en 
daarmee ook Gold Medal kampioen werd. Hij werd 

hierin gevolgd door de al wat oudere Farrao (AJ Dinar 
x Ferrgie), gefokt door en in eigendom van Paula 
Böhmer, een veulen met een zeer imposant front. Hij 
kreeg een welverdiende Silver Medal.

The hengstveulens werden snel opgevolgd door 
vier merrieveulens (waarbij er maar één enkel 
internationaal deelnam), uit welke vier Ero’s Arya (Al 
Ayal AA x Raville P), gefokt door en in eigendom 
van de familie Van Duyvenbode, eerste werd met 
een welverdiende Gold Medal, zowel nationaal als 
internationaal. Een veulen met een erg mooi type 
en een zeer goedgevormde hals, zich presenterend 
met veel attitude. Tweede, met een zowel nationale 
als internationale Silver Medal, was BA Nailah 
(Magic Aban x Magic Nadima), gefokt door en in 
eigendom van Bembom Arabians, een veulen met een 
ongelooflijk kort en luxe hoofdje. Een derde plaats en 
internationale Bronze Medal was er voor Flaxman’s 
Querida (Sahmel Arab x Empera), gefokt door en in 
eigendom van Flaxman Arabians, een mooi en chic 
schimmelveulentje. Silaya N (Forelock’s Shaheen x 
EPA Shierra), gefokt door en in eigendom van Naomi 
Hoffman, werd nationaal derde met een Bronze Medal 
en eindigde internationaal als vierde.

De C Shows gingen verder met de klasses voor senior 
merries en de eerste hiervan was die voor de merries 
4 tot en met 6 jaar oud. Acht deelnemers in de ring, 
waarvan er één enkel nationaal, twee zowel nationaal als 
internationaal en vijf enkel internationaal deelnamen. 
De nationale rangorde resulteerde in een eerste plaats 
voor de altijd fantastisch bewegende F&M Karmaya 
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(Kubay Khan x YA Karma), gefokt door en in eigendom 
van F&M Arabians. Een zeer degelijke merrie die altijd 
voor één of meer 20’en beweegt. De tweede plaats 
was er voor de meer luxe, exotischer uitziende CA Wila 
(WH Justice x CA Casey), gefokt door Calmar Arabians 
uit Denemarken en in eigendom van Nadine Koo, Koo 
Arabians. Een derde plaats was er voor Tsarina KA 
(Magic Magnifique x Tatjana S). Voor de internationale 
show was het Nirah Meia Lua (WH Justice x Niceya El 
Perseus), gefokt door H. Perroy-Ribeiro uit de Verenigde 
Staten en in eigendom van Al Shahania Stud uit Qatar, 
die de juryleden wist te overtuigen van een eerste 
plaats. Een beeldschoon, elegant bruin merrietje 
met een geweldige hals en type, die een paar weken 
eerder op de Tulip Cup mij ook al versteld deed staan 
van haar presentatie. Een tweede plaats was er voor 
Qamaria (Sofwan x Zaafarana), een mooi exotische 
Straight Egyptian gefokt door Z.H. Sheikh dr. Sultan Bin 
Mohammed Al Qassemi uit de Verenigde Arabische 
Emiraten en in eigendom van K. Al Mossalm uit Koeweit. 
De derde plaats internationaal was er voor F Jannah 
(F Sahhar Ibn Shamaal x F Jalajil Bint Al Lahab), gefokt 
door Friedmann Arabians uit Duitsland en in eigendom 
van Nayla Hayek, Hanaya Stud, uit Zwitserland. Shery 
El Gabry (Taymour Saqr x Al Muntaha Shareefa), 
gefokt door El Gabry Stud uit Egypte en eveneens in 
eigendom van Hanaya Stud plaatste zich als vierde en 
ZT Aaminah (Moatasim Al Salhiyah x ZT Mahal), gefokt 
door Zichy-Thyssen Arabians uit Argentinië en ook in 
eigendom van Hanaya Stud, sloot de international 
top vijf.

Zes deelnemers verschenen voor de klasse merries van 
7 jaar oud, waarvan er die alleen nationaal, één zowel 
nationaal als internationaal en twee enkel nationaal 
deelnamen. Nationaal won Bess Me Simona (Shanghai 
EA x Bess-Eden), gefokt door Bessewacht Arabians en 
in eigendom van Paula Böhmer, de eerste plaats. Een 
mooie schimmel met een zeer aansprekend hoofd en 
goede gangen, hoewel ze een beetje overdonderd leek 
waardoor ze wat gereserveerd was in haar presentatie 
en attitude. Ze werd gevolgd door haar stalgenoten: 
de zeer showy Majima (Najm x Maghada), gefokt door 
en in eigendom van Paula Böhmer en de grote, zeer 
correcte Ferrgie (HDB Sihr Ibn Massai x Fuma), gefokt 
door T. Tarzyński uit Polen en eveens in eigendom van 
Paula Böhmer. Cadanz Djamilah (Aja Justified x Bess-
Chandirah), gefokt door en in eigendom van Cadanz 
Arabians, nam de vierde plaats in op de nationale 
show. Internationaal ging de eerste plaats in de rubriek 
naar de bruine Miss Marwan PA (Marwan Al Shaqab 
x Miss Amerika), gefokt door Pegasus Arabians uit de 
Verenigde Staten en in eigendom van Al Shahania Stud. 
Een een magnifieke merrie van ongekende schoonheid, 

een merrie die wellicht zelfs ver boven C-kwalititeit staat. 
De genoemde Bess Me Simona eindigde internationaal 
tweede, gevolgd door Om El Batala Alaam (Alfabia 
Ajib x Om El Baha Dream), gefokt door Om El Arab 
International uit de Verenigde Staten en in egeindom 
van Flaxman Arabians.

Er waren vier deelnemers in de klasse van merries 8 tot 
en met 10 jaar oud, waarvan er drie zowel nationaal als 
internationaal meededen en één enkel internationaal. 
Voor de Nationale C-Show was het Princess KS (Al 
Hadiyah AA x Makilah Belle HGCA), gefokt door D. & 
M. Miro uit Israel en in eigendom van Zaman Stud uit 
Pakistan, die als eerste eindigde. Een zeer mooie, witte 
merrie met een expressief hoofd en mooi Arabisch 
type. De tweede plaats was voor EPA Shierra (MA Azraff 
x Shadindi), gefokt door El Padrino Arabians uit België 
en in eigendom van Naomi Hoffman. De blikvangende, 
mooie vosmerrie Nafiesa Malaika (Ajman Moniscione 
x Kenelm Mona Ghalia), gefokt door en in eigendom 
van Nafiesa Arabians, werd derde, omdat ze helaas niet 
de bewegingen showde die we van haar gewend zijn. 
Internationaal was het de merrie Gameelah LDA (Thee 
Desperado x Magidaat Algamal LDA), gefokt door 
LD Arabians uit de Verenigde Staten en in eigendom 
van Hanaya Stud, die eerste werd, gevolgd door de 
eerdergenoemde EPA Shierra als tweede en Aja Carina 
(WH Justice x Aja Czarina), gefokt door Aja Arabians 
uit Engeland en in eigendom van Ajman Stud uit de 
Verenigde Arabische Emiraten, als derde. Nafiesa 
Malaika mocht international als vierde aansluiten.

De klasse van elf jaar en oudere merries was de laatste 
halterklasse van de dag en hierin deden vier merries 
mee, waarvan één enkel nationaal, één zowel nationaal 
als internationaal en twee enkel internationaal. 
Passada’s Pachana (AS Sinans Pacha x Esta Passada), 
gefokt door J. Hakimpour en in eigendom van Paula 
Böhmer, behaalde met haar briljante ruime passen de 
eerste plaats. De in mijn ogen meer typische en mooie 
Dahlia (CH El Brillo x Dahma), gefokt door Sifaco 
Benelux S.A. uit België en eveneens in eigendom van 
Paula Böhmer, liet helaas op geen enkele manier de 
attitude en bewegingen zien waarmee ze zo bekend 
is en eindigde daarom tweede. Internationaal was 
het de geweldige, zeer mooie WH Justice dochter EK 
Nathice (uit Donna Nathy HRJ), gefokt door F. Rossana 
uit Italië en in eigendom van B. Sprave uit Duitsland, 
die als eerste mocht opstellen. Een zeer vrouwelijke 
merrie met een zeer typisch hoofd en super gangwerk. 
Flaxman’s Carmen (FA Wisznu x Princess Odessa), 
gefokt door en in eigendom van Flaxman Arabians, 
showde zichzelf met al haar Spaanse gratie naar een 
tweede plaats, gevolgd door de reeds genoemde 
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Dahlia, die internationaal als derde mocht opstellen.
Met alle kampioenschappen voor de Internationale 
C-Show op zondag, was het het kampioenschap 
voor de senior merries in de Nationale C-Show dat 
de eerste dag van het Arabian Horse Weekend 2018 
mocht afsluiten. Het bleek een ouderwets “open 
kampioenschap” te worden, met Princess KS die 
de Gold Medal bemachtigde, met slechts één punt 
verschil gevolgd door Bess Me Simona met de Silver 
Medal. CA Wila won de Bronze Medal en liet daarmee 
haar klassemeerdere F&M Karmaya achter zich.

Moe maar voldaan gingen trainers, eigenaren, 
juryleden en publiek richting huis of hotel voor de 
borrel en het diner, ieder vol verwachting uitkijkend 
naar wat de tweede dag van het Arabian Horse 
Weekend in petto zou hebben op zondag.

Zondag 27 mei
Op zondag ving de show weer aan om 8.30 met de 
eerste groep jaarling merries. Elf mooie merrietjes 
betraden de ring, waarvan er één alleen nationaal, 
twee zowel nationaal als internationaal en acht alleen 
internationaal meededen. Nationaal was de eerste plaats 
voor de zeer mooie, elegant showende Nafiesa Majidah 
(Mahder Al Jamal x Kenelm Mona Ghalia), gefokt door 
en in eigendom van Nafiesa Arabians. Een zeer compleet 
merrietje met erg veel type. De tweede plaats was voor 
de vos IEA Mavalenta (BS Karanji x Marwan’s Valentine), 
gefokt door en in eigendom van Idol’s Eye Arabians, een 
verfijnd merrietje met een mooie hals en zeer vrouwelijke 
uitstraling. F&M Yameena (Tameen x F&M Karmaya), 
gefokt door en in eigendom van F&M Arabians, plaatste 
zich als derde; dit bruine merrietje is ook zeer correct 
met een kenmerkend gezicht, maar ze was helaas een 
beetje timide. Voor de Internationale C-Show was het 
Saherha Al Shahania (SMA Magic One x Abha Qalams), 
gefokt door en in eigendom van Al Shahania Stud, die de 
eerste plaats pakte. Dit bruine merrietje maakte zichzelf 
groot toen ze de ring in kwam en showde zichzelf heel 
enthousiast met een bevredigend gesnurk. De tweede 
plaats was voor de schimmel Dana J (Excalibur EA x Dalia 
J), gefokt door en in eigendom van Jadem Arabians, een 
bijna gebeeldhouwd paardje met een magnifiek type en 
prachtig hoofd waarvoor ze dan ook met een 20 werd 
beloond. Op de derde plaats vonden we de Tulip Cup 
2018 kampioen Thalina KA (QR Marc x Harmattan Thalya), 
gefokt door en in eigendom van Knocke Arabians uit 
België, wiens presentatie wederom een lust was om naar 
te kijken. De nationale winnares Nafiesa Majidah werd als 
vierde geplaatst, gevolgd door Tahrir Al Shahania (WH 
Justice x Piacenza), gefokt door en in eigendom van Al 
Shahania Stud, die de top vijf afsloot.
Er waren tien deelnemers in de tweede group 

jaarling merries, waarvan er twee enkel nationaal 
meededen, twee zowel nationaal als internationaal en 
zes enkel internationaal. ASE Kamiliya Hlayyil (Kahil 
Al Shaqab x ASE Bisiriya Hlayyil), gefokt door en in 
eigendom van Arabian Stud Europe, pakte de winst. 
Een mooi compact gebouwde jonge merrie uit een 
bewezen merrielijn in zowel sport als show. De overall 
veulenkampioen van het Arabian Horse Weekend 2017, 
KA Wahidah (Magic Magnifique x Wolante), gefokt 
door en in eigendom van Koo Arabians, was zichtbaar 
volwassener geworden doch zonder haar exotische 
hoofdje verliezen, zij nam een welverdiende tweede 
plaats in. De voor haar leeftijd al vrij grote Straight 
Egyptian Adeebah (Ashhal Al Rayyan x Najiba Guasimo), 
gefokt door en in eigendom van Paula Böhmer, heeft 
een zeer mooi Arabisch type en prachtige grote 
zwarte ogen; en hoewel ze wel wou zat ze een beetje 
in de knoop met haar ontwikkelende jaarlinglijf 
waardoor haar presentatie een beetje in elkaar viel. 
Met meerdere 19,5’en op type en hoofd eindigde de 
zeer mooie Furla J (Emerald J x Fudala J), gefokt door 
en in eigendom van Jadem Arabians, als eerste in 
de internationale show. De genoemde ASE Kamiliya 
Hlayyil stelde als tweede op, gevolgd door Vicktoria 
PG (SMA Magic One x Diva of Ajman), gefokt door P. 
Giora uit Israel en in eigendom van Al Jawaher Stud 
uit de Verenigde Arabische Emiraten. De bruine CBA 
Maruja (EKS Alihandro x Maharani CF), gefokt door en 
in eigendom van Bouché Arabians uit Duitsland, heeft 
een betoverende uitstraling in haar grote zwarte ogen 
ze heeft een goed geconformeerd lichaam waarover 
ze heel soepel beweegt. Dit merrietje werd vierde, met 
de GROTE (!) AJ Tiran (AJ Mardan x Amrya Bint Khidar), 
gefokt door en in eigendom van Ajman Stud, die de top 
vijf van deze groep sloot.

De klasses met junior merries gingen goed 
gevuld verder, met vijf deelnemers in de eerste 
groep van twee-jarige merries, allemaal enkel 
internationaal deelnemed. De eerste plaats was er 
voor de uitzonderlijke Safiya KA, van QR Marc uit 
de wereldkampioen FT Shaella, gefokt door en in 
eigendom van Knocke Arabians. Zij kreeg een 20 en 
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tweemaal 19,5 voor haar prachtige hoofd. De nummer 
twee deed er geenszins voor onder, deze mooie 
schimmel Lulu El Wawan (SMA Magic One x Alia EA), 
gefokt door en in eigendom van Al Wawan Stud uit 
Engeland, scoorde ook een 20 en tweemaal 19,5 op 
hoofd. Voor mij was de echte blikvanger in deze klasse 
de nummer drie, de bruine Madonna J (Emerald J x 
Magnificent Lady J), gefokt door Jadem Arabians en 
in eigendom van P. Maffre uit Frankrijk. Een klassieke 
Arabische schoonheid zoals we die uit de boeken 
kennen. AJ Amandari (AJ Mardan x AJ Asyad), gefokt 
door en in eigendom van Ajman Stud nam de vierde 
plaats in, met de Straight Egyptian Hanaya Fadeelah 
(Kenz Al Baydaa x Bint Fariha Magidaa), gefokt door en 
in eigendom van Hanaya Stud, als vijfde in de groep.

In de tweede klasse tweejarige merries waren er 
zes deelnemers met twee van hen alleen nationaal 
deelnemend, twee zowel nationaal als internationaal 
en twee enkel internationaal. De opvallende Nafiesa 
Ma Ajmala (Emerald J x Kenelm Mona Ghalia), gefokt 
door en in eigendom van Nafiesa Arabians, pakte 
nationaal de klassewinst, gevolgd door de goed 
bewegende MVH Lamise (D’Justin x ZA Cafirah), 
gefokt door en in eigendom van Megan Vergoes 
Houwens. De grote en consistente Farissa PKA (FS 
Reflection x Faridah bint Marajj PKA), gefokt door en in 
eigendom van Petra Mulder, PeKa Arabians, mocht dan 
wat minder typisch in het hoofd zijn maar ze bewoog 
super, wat haar naar de derde plaats bracht. Cadanz 
Faridah (Shiraz de Lafon x Cadanz Djamilah), gefokt 
door en in eigendom van Cadanz Arabians eindigde 

de opstelling voor de Nationale C-Show als vierde. De 
eerste plaats voor de Internationale C-Show was voor 
de exceptionele Sadan AH (Emerald J x Amirah VO), 
een schimmel gefokt door Al Ahmadya Arabians uit 
Israel en in eigendom van Al Thumama Stud uit Qatar. 
Trefe Al Shaqab (Gazal Al Shaqab x Padova), gefokt 
door Al Shaqab Stud uit Qatar en in eigendom van 
H. Al Musuallam uit Koeweit eindigde internationaal 
tweede, gevolgd door de hiervoor genoemde MVH 
Lamise als derde en Cadanz Faridah als vierde.

De groep van driejarige merries had zeven 
deelnemers, waarvan er één alleen nationaal 
deelnam, één zowel nationaal als internationaal en 
vijf enkel internationaal. Als eerste in de Nationale 
C-Show eindigde Habib’s Robina (ByStival Kossack 
x GB Habibi), gefokt door en in eigendom van 
Habib’s Arabians, een solide bruine merrie met 
zeer expressieve ogen. Noor (Qais Al Salhia x Imra), 
gefokt door W. Bijnens uit België en in eigendom 
van N.K. Abdullaeva eindigde nationaal als tweede. 
Internationaal was het de zeer exotische Hanaya 
Amirah (Kenz Al Baydaa x Ameerat Al Hejra), gefokt 
door en in eigendom van Hanaya Stud, die de eerste 
plaats won. Dicht achter haar vonden we de mooie 
en zeer complete vos Jannat Aljassimya (WH Justice 
x Karinena Dakar), gefokt door Aljassimya Farm en 
in eigendom van Flaxman Arabians. MAH Hadiya 
(Wadee Al Shaqab x RD Excelsa), gefokt door Morelli 
Mauro Az.agr. uit Italië en in eigendom van Brugman 
Arabians, eindigde derde en op de vierde plaats zagen 
we Jawaher Lemar (Empire x Lanckorona), gefokt 
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door Michałow Stud uit Polen en in eigendom van Al 
Jawaher Stud, opgesteld. MP Jawa Aljasimmya (WH 
Justice x Pagentry EA), gefokt door Aljassimya Farm en 
in eigendom van Flaxman Arabians, sloot de top vijf.

Na de laatste klasse junior merries, vond het 
kampioenschap junior merrie van de Nationale C-Show 
plaats (voor de Internationale C-Show zou dit later op 
de dag plaatsvinden). De Gold Medal werd (geheel 
niet onverwacht) toegekend aan de mooie Nafiesa 
Majidah, tot grote vreugde van Nafiesa Arabians. ASE 
Kamiliya Hlayyil behaalde de Silver Medal voor haar 
fokker en eigenaar Arabian Stud Europe en KA Wahidah 
verblijdde Koo Arabians met de Bronze Medal.

Net voor de pauze was er het begin van de klasses 
voor junior hengsten, te beginnen met de eerste 
groep jaarling hengsten. Acht deelnemers in de ring, 
waarvan één enkel nationaal, twee zowel nationaal als 
internationaal en vijf enkel internationaal. Het was IEA 
Gailjiano (BS Karanji x Bess-Ginger), gefokt door en in 
eigendom van Idol’s Eye Arabians, die zich als eerste 
plaatste in de Nationale C-Show, een zeer compleet 
en verfijnd hengstje om te zien. De wat meer luxe en 
typische BA Palucci (Magic Magnifique x Palissade 
KA), gefokt door en in eigendom van Bembom 
Arabians, nam de tweede plaats in en Cadanz Ghazal 
(Shiraz de Lafon x Cadanz Djamilah), gefokt door en 
in eigendom van Cadanz Arabians, completeerde 
het erepodium. Internationaal was het de zeer mooie 
jaarling, genaamd Duke Santonio ME, die de show stal. 
Dit donkerbruine, zeer luxueuze hengstje van Santorini 
uit Amaliaa heeft een zeer mooi, kort, exotisch hoofd, 
een goede conformatie en een nog veel betere show 
attitude. Gefokt door en in eigendom van D. Cascoe 
en M. Morisson uit Engeland, scoorde dit hengstje 
viermaal 19,5 op type en éénmaal 20 en driemaal 19,5 
op hoofd. Sameh Al Shahania (FA El Rasheem x Abha 
Qalams), gefokt door en in eigendom van Al Shahania 
Stud, werd tweede met Magic Apal S (SMA Magic 
One x RA Anila Apal), gefokt door en in eigendom 
van I. Seynhaeve uit België, als derde. Crowns Shali 
(Sharahm x Calisya), gefokt door en in eigendom van 
Crown Arabians uit Denemarken, bewoog met de 
exceptionele gangen van zijn vader, een waar genot 
om naar te kijken en goed voor een vierde plaats. De 
genoemde BA Palucci eindigde als vijfde in de top 5.

Tijdens de lunchpauze werd het publiek getrakteerde 
door De Cartherey Arabians uit Frankrijk, met een 
presentatie van hun hengst R’adjah De Cartherey 
(QR Marc x Badi’ah De Cartherey), gereden onder 
het zadel. Een ware promotie voor het Arabische ras 
om zo’n hengst onder het zadel uitgebracht te zien 

worden, tonend dat het Arabische volbloedpaard 
niet alleen om zijn schooheid maar ook om zijn 
functionaliteit bekend staat.

Na de pauze was het de beurt aan de tweede groep 
jaarlinghengsten en zeven deelnemers kwamen in de 
ring, allemaal enkel internationaal deelnemend. Op 
de eerste plaats troffen we Poseidon KA (Equiborn 
KA x Primera Marc), gefokt door en in eigendom van 
Knocke Arabians. Dit hengstje, lijnteelt op QR Marc, 
heeft een zeer indrukwekkend front en een ongekende 
attitude voor zo’n jong paard. Zijn stalgenoot, de zeer 
mooie Marnix KA (QR Marc x Moghtarrah), ook gefokt 
door en in eigendom van Knocke Arabians, plaatste 
zich als tweede. Hij is een zeer verfijnd hengstje met 
lijnteelt op Marwan Al Shaqab. Aliyaar Al Wawan 
(Fadi Al Shaqab x Psynecia Spa), gefokt door en in 
eigendom van Al Wawan Stud, volgde op de derde 
plaats. Peace of Elegance J (Shiraz de Lafon x Pernila), 
gefokt door en in eigendom van Jadem Arabians, 
bemachtigde de vierde plaats. Dit hengstje heeft een 
goed gebouw lichaam met een mooi kort hoofd en 
prachtige kaak. Abhar Khalifah (Sultan Al Zobara x 
Nouema), gefokt door Sheikh Mohammed Ali Al Sabah 
uit Koeweit en in eigendom van Khalifah Ali Ghanim 
Aldabbous uit Koeweit, eindigde de top vijf.

Bij de tweejarige hengsten waren er drie deelnemers 
die zowel nationaal als internationaal meededen en 
vier deelnemers die enkel internationaal startten. De 
grote vos Ghazyr PKA (Al Ghazali AA x Ydola F), gefokt 
door en in eigendom van PeKa Arabians, stelde zich 
nationaal als eerste op. Een zeer gebalanceerde 
hengst met goed beenwerk, een mooie hals en een 
opmerkelijk kort hoofd met enorme zwarte ogen. 
Tweede werd Dahman Al Mahder (Mahder Al Jamal 
x Dahlia) gefokt door en in eigendom van Paula 
Böhmer, een zeer goede, fijn gelijnde beweger. 
Muscarino (Borsalino K x Musica), gefokt door Paula 
Böhmer en in eigendom van Esmeralda van Liefland, 
scoorde de derde plaats. In de internationale show 
was de eerste plaats voor het oprechte showkanon 
CBA Mattheus (Fadi Al Shaqab x Maharani CF), gefokt 
door en in eigendom van Bouché Arabians. Een zeer 
verfijnd hengstje met een uitstekende show attitude. 
De Straight Egyptian Hanaya Habib El Ezz (Ezz Ezzain 
x HF Imtoxicating), gefokt door en in eigendom van 
Hanaya Stud scoorde de tweede plaats internationaal 
en de zeer correcte Lanze NWA (EKS Alihandro x 
Magdalina NWA), gefokt door en in eigendom van 
NWA Arabians uit Denemarken, eindigde als derde. 
De genoemde Ghazyr PKA mocht internationaal als 
vierde opstellen, gevolgd door Dahman Al Mahder 
die de top vijf compleet maakte. 
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Er waren slechts drie deelnemers in de rubriek 
driejarige hengsten waarvan één hengst zowel nationaal 
als internationaal meedeed en twee hengsten enkel 
internationaal. Vandaar dat Palermo KA (Tajj x Precious), 
gefokt door Klarenbeek Arabians en in eigendom van 
C. Schilperpoort, de klasse in de Nationale C-Show won. 
Hij eindigde internationaal als derde, met MM Erasmo 
(RFI Farid x MM Estefania), gefokt door Mario Matt 
uit Oostenrijk en in eigendom van Flaxman Arabians, 
op de eerste plaats. Deze hengst is een zeer typische 
gelijkenis van zijn vader, met eenzelfde expressie in het 
hoofd. Elkhan Vidal (Kahil Al Shaqab x Estampa), gefokt 
door Vidal Arabians uit Denemarken en in eigendom 
van M. Rones uit Denemarken, nam internationaal de 
tweede plaats in.
Na deze klasses voor junior hengsten vond het 
kampioenschap junior hengsten voor de Nationale 
C-Show plaats. Niet onverwacht en geheel terecht 
ging de Gold Medal naar Ghazyr PKA, gevolgd door 
Dahman Al Mahder met de Silver Medal en BA Palucci 
met de Bronze Medal voor Bembom Arabians.

Vervolgens stonden de rubrieken voor de senior 
hengsten te beginnen, startend met de vierjarige 
hengsten. Drie deelnemers, waarvan één nationaal 
en internationaal deelnemend en twee enkel 
internationaal, betraden de ring. De kleine maar 
zeer exotische Nafiesa Makito (MF Aryan El Thessa 
x Nafiesa Malaika), gefokt door en in eigendom van 
Nafiesa Arabians, rende (hoewel vanzelfsprekend) 
recht naar de eerste plaats voor de Nationale C-Show 
met zijn krachtige beweging. Deze veelbelovende 
jonge hengst mocht zich ook internationaal als 
eerste opstellen, waarna hij werd gevolgd door de 
meer complete en sterk gebouwde BS Karanji (AJ 
Mardan x Kadira), gefokt en in eigendom van B. 
Sprave, op de tweede plaats. AWA Waseem (Ajman 
Moniscione x Wanaya), gefokt door Al Waha Arabians 
uit Denemarken en in eigendom van HV Arabians uit 
Denemarken, sloot de klasse met een derde plaats.

Vijf deelnemers, allemaal internationaal startend, in de 
klasse vijfjarige hengsten. De SMA Magic One zoon 
Nassib Al Zobair (uit Thoray Al Zobair), gefokt door Al 
Zobair Stud uit de Verenigde Arabische Emiraten en 
in eigendom van S. Marei uit Egypte, pakte de winst, 
gevolgd door de, naar mijn mening, topper van de 
klasse: Jeryan Aljassimya (WH Justice x Psierra), gefokt 
door Aljassimya Farm en in eigendom van Flaxman 
Arabians. Een zeer mooi gebouwde vos, goed in type 
met een aansprekend aanzicht. Wanderos (Shanghai EA 
x Walida), gefokt door Pawel Redestowicz uit Polen en 
in eigendom van Hadiyya Arabians uit België, eindigde 
derde met zijn goede exterieur en mooi gevormde 

(doch wat korte) hals. Indian Marwan NH (Marwan Al 
Kamar x Indian Essence NH), gefokt door N. Howorth 
uit Engeland en in eigendom van B. Jump uit Engeland, 
werd als vierde geplaatst en Mikaal C (ZT Marwteyn x 
Magnum’s Diva C), gefokt door Coleal Arabian Horse 
Farm uit de Verenigde Staten en in eigendom van Az 
Arabians uit Koeweit, werd als vijfde geplaats.

De volgende klasse van zes- en zevenjarige hengsten 
kende zes deelnemers. Van hen namen er twee 
slechts nationaal deel, twee zowel nationaal als 
internationaal en twee enkel internationaal. Net zoals 
het voorgaande jaar was het de mooi uitgegroeide, 
imposante Matiullah Khan (Abha Qatar x Zarqa 
Moefezaa’a), gefokt door Nathalie van Geloven en in 
eigendom van Bianca Haring en Mathieu van Hees, die 
overtuigend de eerste plaats innam. Na hem was het 
LB Genesis (WH Justice x Bess-Ginger), gefokt door LB 
Arabians uit Noorwegen en in eigendom van Idol’s Eye 
Arabians, die als tweede opselde. Deze hengst heeft 
een mooi kort en breed hoofd met goede kaak, maar 
liet wat punten liggen op romp en bovenlijn. Bess 
Nurullah (Ajman Moniscione x Bess-Gitana), gefokt 
door Bessewacht Arabians en in eigendom van Valdes 
Arabian Stud, scoorde de derde plaats in de nationale 
show, gevolgd door JaJa Shandrakan (Shanghai EA x 
Drakanka), gefokt door en in eigendom van Jan Kan, 
als vierde. In de Internationale C Show was het ook 
Matiullah Khan die als eerste mocht opstellen, gevolgd 
door de mooie Speechless (Vivegas x NA Copycat), 
gefokt door Blackrigde Arabians uit Engeland en in 
eigendom van Al D’harab Stud uit België. Een hengst 
wiens naam perfect zijn uitwerking op het publiek 
beschrijft. Als derde stelde Nader Al Roeya AA (Nader 
Al Jamal x The Vision HG), gefokt door Ariela Arabians 
uit Israel en in eigendom van Hanaya Stud, op en de 
genoemde Bess Nurullah eindigde als vierde.

De laatste halterklasse van zowel de Nationale als 
Internationale C-Show, was die van de acht jaar en 
oudere hengsten. Die paarden betraden de ring, 
waarvan één zowel nationaal als internationaal startte 
en de overige twee enkel internationaal. Hierdoor was 
de eerste plaats in de Nationale C-Show automatisch 
voor Najm (Shamekh Al Shaqab x Simeon Shas), gefokt 
door de Koninklijke Staatsstoeterij uit Jordanië en in 
eigendom van Paula Böhmer. Een hengst met een hele 
klassieke conformatie, grote ogen en een ongekende 
houding. Internationaal was de eerste plaats er voor 
Etoryk (Om El Shahmaan x Etnologia), gefokt door de 
Janow Podlaski stoeterij uit Polen en in eigendom van 
Flaxman Arabians. Een echte Poolse ‘moving machine’, 
die zeer dicht genaderd werd door de Spaanse gefokte 
‘moving machine’ ZA Imago (EL Ninjo x ZA Cafirah), 
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gefokt door en in eigendom van S. Fischer. Deze “rooie” 
is een echte blikvanger in de ring. De genoemde Najm 
eindigde op de Internationale C-Show als derde.

Net voor de verschillende kampioenschappen 
organiseerde de showorganisatie een loterij voor 
het lokale goede doel “Samenloop voor Hoop”, 
een initiatief dat 24-uurs wandelingen met speciale 
programma’s organiseert om onderzoek naar kanker te 
ondersteunen. De verlote items betroffen dekkingen 
van de internationaal erkende hengsten Excalibur 
EA, Wadee Al Shaqab, Fadi Al Shaqab, Falah Al 
Shaqab, Hariry Al Shaqab, R’adjah de Cartherey en 
Kanz Albidayer. Een win-win situatie voor zowel de 
gelukkige fokkers die de loterij wonnen als ook het 
goede doel voor ontvangst van de lotverkoop.

De zondag stond op het punt om tot een einde te komen, 
maar voordat er eerst nog wat kampioenschappen 
zouden worden gehouden. Het eerste kampioenschap 
was dat voor Best Dutch Arabian Horse. Deze eer werd 
toegekend aan de vierjarige hengst Nafiesa Makito. Het 
daaropvolgende kampioenschap, de Best Head Trophy, 
ging zeer welverdiend naar de uitmuntende jonge hengst 
Duke Santonio ME.

Voor de verdere kampioenschappen van de 
Internationale C-Show, werden de kampioenschappen 
van de Nationale C-Show gefinaliseerd met het 
kampioenschap senior hengsten en de Best of 
Show Nationaal. Nafiesa Makito deed het nogmaals, 
door de Gold Medal senior hengsten te winnen. LB 
Genesis volgde hem met de Silver Medal en Matiullah 
Khan nam de Bronze Medal mee naar huis voor 
zijn eigenaren. uit alle Gold Medal winnaars van de 
Nationale C-Show werd vervolgens de Best of Show 
Nationaal verkozen, en deze ultieme eer ging unaniem 
naar de mooie Nafiesa Majidah van Nafiesa Arabians.

Toen was het tijd voor de kampioenschappen van 
de Internationale C-Show, beginnend met het 
kampioenschap jaarling merries. Dana J nam hier de 
Gold Medal mee naar België, net zoals haar stalgenoot 
Furla J deed met de Silver Medal. Saherha Al Shahania 
won de Bronze Medal voor haar eigenaar uit Qatar. Met 
een overgrote meerderheid won Duke Santiono ME de 
Gold Medal in het kampioenschap voor jaarling hengsten, 
daarmee de Silver Medal voor Poseidon KA en de Bronze 
Medal voor Sameh Al Shahania overlatend.

In het kampioenschap voor junior merries was het Sadan 
AH die voor Al Thumama Stud haar stempel drukte op de 
Gold Medal, met Lulu Al Wawan achter zich die de Silver 
Medal veroverde; en Safiya KA die de Bronze Medal voor 
Knocke Arabians in ontvangst nam. CBA Mattheus won de 
Gold Medal in het kampioenschap voor junior hengsten 
en daarmee herhaalde hij zijn zege op de Tulip Cup 
eerder dit jaar. Hanaya Habib El Ezz bracht de Silver Medal 
naar Zwitserland en MM Erasmo won de Bronze Medal 
voor Flaxman Arabians.

Tenslotte waren daar de senior kampioenschappen, met 
het kampioenschap senior merries dat werd gewonnen 
door mijn favoriet Nirah Meia Lua met de Gold Medal. De 
oogverblindende Miss Marwan PA won de Silver Medal 
en de zeer vrouwelijke EK Nathice maakte het erepodium 
compleet met de Bronze Medal. De Gold Medal in het 
kampioenschap senior hengsten ging naar Nassib Al 
Zobair, met Jeryan Aljassimya die het de Silver Medal in 
de wacht sleepte en Nafiesa Makito die wederom een 
prijs mee naar huis nam in de vorm van de Bronze Medal.

Als “grande finale” kwam het Arabian Horse Weekend 
2018 tot een eind met de verkiezing van de Best of Show 
Internationaal, een trofee die aan een van de Gold Medal 
winnaars van de Internationale C-Show zou worden 
uitgereikt. Ondanks dat het een nek-aan-nek race was 
met Sadan AH, was het uiteindelijk Dana J die het erelint 
kreeg omgehangen en daarmee de hoogste eer voor 
haar fokker en eigenaar Jadem Arabians behaalde. 
Hiermee trad ze in de voetsporen van haa rmoeder Dalia 
J, die in 2015 ook Best of Show was op het Arabian Horse 
Weekend.

Na twee zeer lange, intensieve dagen van Arabische 
paardenshow en samenkomen van vrienden, was deze 
vijftiende editie van het Arabian Horse Weekend ten einde. 
Grote dank gaat uit naar de familie Stoop en hun team van 
enthousiaste vrijwilligers, voor het steeds weer organiseren 
van zo’n spectaculair evenement, ook dit jaar. Ik denk dat 
ik namens alle aanwezigen spreek als ik zeg dat ik niet kan 
wachten tot de volgende editie van het Arabian Horse 
Weekend in 2019. Ik hoop u allen daar dan weer te zien!
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is Wolante drachtig van de hengst QR Marc voor een 
2019 veulen.
Wolante is een super mama, die helemaal gelukkig wordt 
van een veulentje en het drachtig zijn. Je merkt het ook 
meteen aan haar als ze drachtig is, dan verandert ze 
enorm in haar doen en laten en straalt ze één en al rust 
en geluk uit. Wolante was onze eerste Arabische merrie 
die we kochten en inmiddels is zij al ruim 12 jaar bij ons 
en gaat ze ook nooit meer weg!
Haar KEuR titel heeft ze te danken aan een aantal 
nakomelingen, namelijk: KA Jabbar (Najjar), KA 
Winyah en KA Wahidah. KA Wahidah werd als veulen 
al 2x GOLD op het Arabian Horse Weekend, St 
Oedenrode, zowel Nationaal als Internationaal en ook 
werd zij Best Dutch Bred Horse op de Internationale 
show. Op het NK behaalde zij als veulen de Silver 
Medal. Nu als jaarling hebben wij haar ook weer 
een aantal keer geshowd en werd zij Brons op het 
Arabian Horse Weekend, St Oedenrode, behaalde 
ze een mooie 2e plaats met hoge punten (90.94) 
op de European C Show in Brugge, Belgie en werd 
zij wederom 2e op de European C show in Ströhen, 
Duitsland in een grote klasse van 13 jaarling merries 
met een mooie score van 40.42. Wij zien Wahidah 
elke show zelfverzekerder worden in de ring en zijn 
erg benieuwd hoe ze zich verder gaat ontwikkelen. 
KA Winyah en KA Wahidah zijn wij op dit moment 
van plan aan te houden als opvolgers voor Wolante 
in de toekomst. Maar we hopen natuurlijk nog heel 
lang van Wolante zelf te mogen genieten en van haar 
mooie toekomstige veulentjes!

Auteur: Nadine Koo
Foto: Reindert Jansen

Afstamming: Wojslaw x Wirunga (Borek)
Geboortedatum: 21/03/2003
Aantal nakomelingen: 10
Fokker: Michalow Stud, Polen
Eigenaar: Nadine Koo, Koo Arabians

Nakomelingen:
Wolante heeft ons al 10 nakomelingen gegeven. 
Wij kochten haar als 3-jarige merrie drachtig van de 
puur poolse hengst Pesal. Zij kreeg een hengstveulen 
genaamd Wolantes Waheed welke later is verkocht 
naar Griekenland. Daarna kreeg zij 3 veulens van 
onze hengst Najjar (Khidar), alle drie hengstjes. KA 
Divo ibn Najjar, KA Jabbar en KA Nadhjan. Ook kreeg 
zij een hengstje van de hengst Gabrillo, een zoon van 
CH El Brillo. Na deze 5 hengstjes kreeg zij dan toch 
eindelijk een merrie van de hengst Makisa Adaggio 
(Vervaldee). Wolante was op dit moment verleased 
en het veulen Waliya is na afspenen naar de eigenaar 
in Engeland vertrokken. Hierna gaf zij ons dan ook 
een eerste merrietje van de hengst Fargas DD (WH 
Justice), KA Faiza werd op 3 jarige leeftijd verkocht 
naar Duitsland. Daarna heeft ze nog 3 nakomelingen 
gegeven die op dit moment nog alle 3 in ons bezit 
zijn. 2 merries KA Winyah van Emerald J en KA 
Wahidah van Magic Magnifique en een hengstje 
KA Walihandro van EKS Alihandro. Op dit moment 
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18 & 19 
augustus

AVS Nationale C Show  
+ Eurozone Cup

Incl. premiekeuring op zaterdag

8 & 9  
september

AVS National Championship Show  
& Pleasure rubrieken (op zaterdag)

Federatie centrum Ermelo

8 & 9  
september

AVS NK Dressuur
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