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Ten tijde van het uitkomen van dit nummer vallen 
de blaadjes alweer van de bomen, hebben we 
verzengende hitte verruild voor wind en buien en 
blikken wij hopelijk weer terug op een prachtig 
Nationaal Kampioenschap - de Best Nederlands 
Gefokt siert de cover van dit magazine. 

Diverse zeer succesvolle shows vonden dit seizoen 
plaats in Nederland. Ik denk dat ik namens het gehele 
bestuur spreek als ik zeg dat we trots zijn op het mooie 
en royaal gesponsorde weekend dat in Exloo plaats 
heeft gehad. Mooie prijzen en wederom de zeer 
aangename sfeer die deze locatie met zich mee lijkt te 
brengen en die eigenaren aanmoedigt hun paarden 
zelf voor te brengen. We hebben genoten! 

Het Arabian Horse Weekend kon wederom rekenen 
op deelnemers met internationale allure en de D-show 
was, ondanks het kleine deelnemersveld,

ook een groot succes. Hiernaast sloegen de Commissie 
Gebruik en de DAWRA de handen ineen voor een 
uiterst geslaagd weekend in IJzerlo, waarbij sport 
centraal stond maar ook show niet ontbrak. Diverse 
paarden hier die onder het zadel presteren én die hun 
mannetje staan in de (internationale) showring, en daar 
gaat het hart van deze liefhebber van de Arabier als 
allrounder beslist sneller van kloppen. 

Terugkijkend is het vooral de uiterst prettige sfeer die 
er over de gehele linie uitspringt en ik denk dat dat 
iets is waar we als vereniging trots op mogen zijn. Die 
sfeer, die maken we samen dus ik dank jullie allen voor 
een mooi seizoen, op naar het volgende!

Namens het AVS bestuur, 

Amy Zoutberg

Mw. S. Boogaard
Voorzitter
06-51273942

Mw. I. van Wengerden
Secretaris
06-53315037

Mw. E.A. Loots 
Penningmeester / redactiezaken
06-46623464

Dhr. G. Reisel
Bestuurslid
06-20441499

Mw. A.J. Zoutberg
Bestuurslid PR / redactiezaken
06-53464139

Ereleden van de vereniging
Mw. C.J.W. Modderman-van Dorssen 
Mw. J. Smarius - Roovers
Dhr. A. Kuijf Sr. 
Mw. A. van der Velden
Dhr. B. Blaak 
Dhr. R.C. den Hartog †
Dhr. Dr. H. Houtappel †  

Colofon Leden van verdienste
Dhr. W. Veltman Dhr. L. Schutrups †
Mw. M.E.F.E. Mw. H. Wehkamp -
Scheerder-Close Onvlee †
Dhr. J.H. van der Voort Dhr. W. Brinkhuis †
Mw. T. Kubbe-Zonneveld   Dhr. J. Smarius †
Mw. S. Muskee  Dhr. P Scheerder †
Mw. G. Stuive-Verkuil
Dhr. J. de Mooy

Redactiecommissie
Mw. A.J. Zoutberg (redactievoorzitter)
Elsbeth Loots (redactielid)

Correspondentie adres
Arabisch Volbloedpaardenstamboek 
De Beek 125a, 3852 PL Ermelo
Tel: +31 (0) 577 - 401 025
24hr Fax: +31 (0) 577 - 401 145
 Email:  info@avsweb.nl/www.avsweb.nl

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

Vormgeving en realisatie
MEO, Alkmaar  •  www.wijzijnmeo.nl

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

Copyright
Overname teksten uitsluitend na toestemming en met 
bronvermelding. Advertenties en kopij voor het AVS 
magazine kunnen worden opgegeven via bovenstaand 
correspondentieadres. Advertentietarieven zijn standaard 
en vindt u elders in dit blad. Kosten van het zetten en de 
layout zijn excl. de gepubliceerde advertentietarieven. 
Hoewel aan de totstandkoming uiterste zorg is besteed, 
aanvaarden de auteurs, de redactie en het AVS en haar 
bestuur geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of 
onvolkomenheden, noch voor de gevolgen daarvan. 

De redactie houdt zich het recht voor artikelen in verband 
met ruimtegebrek niet te plaatsen of in te korten. Wanneer 
een artikel door ruimtegebrek niet wordt geplaatst, wordt 
er naar gestreefd het artikel in een volgend nummer 
alsnog te publiceren, echter dit wordt niet gegarandeerd. 
Indien de redactie van mening is dat een artikel 
inhoudelijk wijzigingen behoeft, wordt hierover contact 
opgenomen met de auteur.

Uiterste aanleverdatum
Magazine 4: Vrijdag 1  november 2019

Van de bestuurstafel

Colofon

Speenoud geworden

Lidmaatschapsopties

Arabian Horse
Weekend 2019

Macassar KA *D

AVS D-show

Hoe kostbaar is
een Arabier?

02

02

04

07

20

21

25

06

Op de cover

IEA Mavalenta (BS Karanji x 
Marwan’s Valentine) gefokt 
door I. van Wengerden, in 
eigendom van D. de Jong. 
Best Nederlands gefokt 2019.

Watt du Colombier *E

Volg de sportruiter

DAWRA/AVS International 
Performance Show 2019

Westfalen show

SA Giacomo *D

Embryo transfer en 
Zoötechnische certifi caten

AVS Eurozone Cup &
National C Show 2019

28

29

34

47

48

50

45

Met het show- en sportseizoen (grotendeels) ten einde en diverse nieuwe evenementen nog in de 
planning vindt u in dit magazine geen agenda. 

Er zit een mooie fokkerijdag in de planning en voor de nodige kerstborrels wordt druk naar geschikte 
data gezocht. Daarnaast zijn het AVS, de Commissie Gebruik en de DAWRA zowel gezamenlijk als 
separaat bezig met het organiseren van diverse ontzettend leuke clinics en evenementen. 

Maar de data en locaties...die zijn op moment van schrijven nog niet bekend. Houdt u daarom de website 
of betreffende Facebookpagina goed in de gaten om geen van deze prachtige evenementen te hoeven 
missen!

Lidmaatschap 
Denk eraan dat uw opzegging en wijziging van uw lidmaatschap uiterlijk voor 1 december 2019 door 
dient te geven aan het stamboekkantoor. Alleen schriftelijke opzeggingen van uw lidmaatschap worden 
geaccepteerd. Let op dat u een bevestiging ontvangt van het stamboekkantoor van uw opzegging. 
Gelieve er rekening mee te houden dat bij het overlijden of bij verkoop van uw paard de contributie niet 
automatisch wordt stopgezet.

Agenda
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Tegen de tijd dat de kunst van het gaan liggen 
en gaan staan voor hem routine is geworden, 
wordt op een broeierige dag de vijf maanden 
oude voshengst uit de weide gehaald en op stal 
gezet. Zijn moeder en een andere merrie met haar 
veulen vergezellen hem daarbij.  Dat gebeurde 
wel vaker, bij dreigend onweer gaan alle paarden 
naar binnen.  Anders is het nu dat hij en het andere 
veulen in één  box achterblijven en hun moeders 
onder weemoedig mompelhinniken en daarna 
luidkeels protesthinniken terug naar de weide 
gaan. Het spenen is begonnen;  hardvochtig en 
onverbiddelijk is de mens, noodzakelijk is zijn 
daad  (geleidelijk spenen heeft mijn persoonlijke 
voorkeur). Opsluiting samen met het veulen dat 
zich in de weide tegenover leeftijdgenoten zo 
weinig heldhaftig toonde en voortdurend bij zijn 

moeder bescherming zocht. De merrie die steevast het 
andere veulen met haar ogen en oren dan maar weg 
dreigde. Het krachtvoer smaakt niet meer, het meeste 
wordt trouwens vermorst door het voortdurend met 
open mond hinniken.

Na twee dagen spenen volgt een lange reis naar een 
vreemde omgeving.

Eindelijk gelegenheid om de benen te strekken. Iedere 
middag omstreeks vijf uur stak de haas de veldweg 
over om zich te voeden met klaver, kruiden  en wilde 
grassoorten, een vegetatie die sterk verschilt van de 
monotone raaigrasvelden in de omgeving. Na deze 
overrompeling is hij nooit meer teruggekeerd.

Een paar weken zijn nodig om de shock van het 
spenen te verwerken. Ze klampen zich aan elkaar vast 
en apen elkaar na bij het mesten, urineren,  rollen, 
geeuwen, uitschudden of uitschachten. Door het 
speentrauma verkeert de schimmel in geestelijke 
chaos; hij is verward geraakt, bespeelt de koker 
van de vos hoorbaar als ware het de uier van zijn 
moeder. De immer initiatief nemende vos,  die minder 
met zijn gevoelens overhoop leek te liggen, moet 
evenwel in een identiteitscrisis verkeren daar hij met 
het wegtrekken van een achterbeen de moederrol 
bereidwillig vervult. Even later lijkt hij zijn geslacht te 
beseffen en raakt geïrriteerd wanneer de schimmel 
hem voor de tweede keer deze rol probeert op 

te dringen. Moet gezegd worden, ook bij oudere 
hengsten blijft een koker of een uitgeschachte 
roede een mikpunt van belangstelling. Het wil wel 
voorkomen dat een hengst met getuite lippen de 
roede van een weidegenoot probeert te pakken 
omdat het nu eenmaal in de genen van hengsten zit 
om overal de tanden in te zetten.



Contributies 2020 Volledig lidmaatschap Sport-lidmaatschap Donateur

€ 97, 48 € 73,68 € 57,91

4x AVS magazine per jaar ✔ ✔ ✔

Gratis lidmaatschap van de rijvereniging van het AVS ✔ ✔ ✔

Deelname aan riddenclass/pleasure onderdelen op AVS shows * ✔ ✔ ✘

Mogelijkheid tot aanvragen prestatiepredikaat * ✔ ✔ ✘

Korting op AVS dressuurwedstrijden ✔ ✔ ✘

Gratis deelname aan AVS sportcompetities ✔ ✔ ✘

Deelname aan AVS clinics en fokkerijdagen ✔ ✔ ✔**

Stemrecht op AVS ledenvergaderingen ✔ ✔ ✘

Mogelijkheid tot gebruik maken van stamboekdiensten ✔ ✘ ✘

Deelname aan AVS shows aan de hand ✔ ✘ ✘

* Alleen mogelijk indien het paard op AVS papier staat
** Tegen hoger tarief indien kosten worden gerekend voor deelname
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Arabian Horse Weekend 2019Lidmaatschapsopties

Zaterdag 25 mei

ECAHO Nationale C Show

De eerste dag van het Arabian Horse Weekend 
ging van start met de ECAHO Nationale C Show,
die op het vroege tijdstip van 8.30 uur al veel 
bezoekers trok. Juryleden voor deze show waren 
Claudia Darius uit Duitsland, Amira Safady uit
Nederland en Marianne Tengstedt uit Denemarken. 
Met slecht één enkele deelnemer eindigde de 
eerste klasse van de dag, die van de jaarling 

Auteur: Amy Zoutberg

Wist u dat het AVS verschillende lidmaatschaps-
opties hanteert? Iedere optie kent zo zijn eigen 
voordelen en, natuurlijk, kosten. Onderstaand 
vindt u een korte uitleg en overzicht. 

Per 1 januari heeft het AVS een sportlidmaatschap, 
ontstaan uit een initiatief van de Commissie 
Gebruik. Het sportlidmaatschap is nagenoeg gelijk 
aan het gewone lidmaatschap van het AVS, alleen 
is de prijs gereduceerd en is het niet mogelijk 
deel te nemen aan shows aan de hand en gebruik 
te maken van stamboekdiensten. Wel is het met 
dit lidmaatschap mogelijk een sportpredikaat 
aan te vragen en deel te nemen aan alle AVS 
evenementen onder het zadel. 

Alle leden en donateurs van het AVS zijn 
automatisch lid van de “rijvereniging AVS” en 
kunnen via mijn KNHS een startpas aanvragen. 
Rijdt u op een geregistreerd Arabisch 

Tijdens het weekend van 25 en 26 mei, organiseerde de familie Stoop de 2019 editie van het Arabian 
Horse Weekend op Manege De Pijnhorst in Sint-Oedenrode. Het evenement bestond uit maar liefst 
vier (!) shows, zijnde de ECAHO Nationale C Show, de International Foal Cup en de Aljassimya Farm 
Amateur Challenge op zaterdag en de ECAHO Internationale C Show op zondag. Het weer was goed, 
de gehele setting - zoals altijd - nog beter en de ambiance werkelijk fantastisch. Met meer dan 250 
inschrijvingen beloofde het Arabian Horse Weekend 2019 een daverend succes te worden.

merries, nogal snel. Desalniettemin was de enige 
deelnemer in de ring niet de eerste de beste. Jaydan’s 
Yuliah (RFI Farid x Forelock’s Yuliette), gefokt door 
en in eigendom van Ray Pietersen en Janine Visser, 
gooide hoge ogen met haar perfect rechte staartdracht, 
prachtige hals en enorme zwarte ogen. Met een stevige 
draf zette ze de norm hoog door de dag te openen 
met een score van 90.33, waarmee ze zich terecht voor 
de kampioenschappen plaatste.

Vijf deelnemers betraden de ring voor de klasse van 
tweejarige merries en KA Wahidah (Magic Magnifi que 

Volbloedpaard en bent u lid of donateur van het 
AVS ? Dan hoeft u geen lid te worden van een 
aparte rijvereniging wanneer u wilt rijden op KNHS 
wedstrijden. Ruiters van buitenlandse Arabische 
Volbloedpaarden zijn ook welkom om lid te worden 
van de AVS rijvereniging, maar moeten dan wel een 
bewijs van registratie van het betreffende stamboek 
kunnen overleggen.  

Wilt u graag starten op een geregistreerde Volbloed 
Arabier van een kennis?  Als u donateur wordt van het 
AVS kunt u niet alleen een startkaart aanvragen via 
het AVS, u kunt ook deelnemen aan vele gezellige en 
leerzame clinics die jaarlijks worden georganiseerd 
door onze commissie gebruik.

Indien u wilt overstappen naar een ander lidmaatschap 
dient u dit altijd vóór 1 december schriftelijk door te 
geven aan het stamboekkantoor. U ontvangt altijd 
een ontvangstbevestiging, indien u deze niet binnen 
krijgt is uw verzoek tot wijziging mogelijk niet goed 
aangekomen bij het kantoor. Hetzelfde geldt voor 
opzegging van uw lidmaatschap. Auteur: Aad Oomen

Foto: Jan Kan
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Habiba (El Mariachi x Ter Waele Hamidah), gefokt door 
Zandbergen en in eigendom van Shakova Arabians, 
had een opvallende manier van bewegen en werd 
derde. De exotische, mooie Cadanz Faridah (Shiraz de 
Lafon x Cadanz Djamilah), gefokt door en in eigendom 
van Cadanz Arabians, werd verrassend als vierde 
geplaatst door een fi kse korting op punten voor Hoofd 
vanwege een vermeende overbeet.

Drie jaarling hengsten deden mee in de volgende 
klasse en ASE Farhan (RFI Farid x ASE Bisiriya Hlayyil), 
gefokt door en in eigendom van Arabian Stud Europe, 
eindigde ongetwijfeld als eerste. Deze expressieve en 
correcte hengst heeft een ongeloofl ijke show attitude, 
een echte blikvanger en een genot om naar te kijken! 
De vrij kleine maar zeer typische Juwelo O (Massai Ibn 
Marenga x BLA Jewel Valkyria), gefokt door Kathleen 
Olsson (Zweden) en in eigendom van Ilona Bax, werd 
als tweede geplaatst en Avicii Lazize (Parys K x Lira di 
Mar), gefokt door en in eigendom van de combinatie 
Paula Böhmer & Annelieke Stoop, die zéér nerveus 
was en met zijn staart tussen de benen ronddraafde, 
eindigde derde.

In de klasse van tweejarige hengsten was het de 
knappe IEA Khourani (Excalibur EA x Kadira), gefokt 
door en in eigendom van Idol’s Eye Arabians, die won. 
Een schimmelhengstje met een zeer mooi Arabisch 
type en goede confi rmatie, die ver kan komen als hij 
zijn showattitude weet te vinden. Ace Ventura (SMA 
Magic One x BS Aisha), gefokt door Wenche Roefs 
(België) en in eigendom van CNC Arabians, werd 
met een minimaal verschil tweede. Dit hengstje is wat 
minder rank gebouwd dan de nummer één maar zeer 
expressief met ferme bewegingen.

Opnieuw twee deelnemers in de volgende klasse 
van driejarige hengsten, waar wederom Arabian Stud 
Europe de winst pakte met ASE R Zad Shiraz (Shiraz de 
Lafon x Glamour Girl J). Deze schimmel liet zich echt 
van zijn beste kant zien! De klasse was letterlijk zwart/
wit, aangezien de zwarte AAY Ayaat Ibn AJ Rafi q (AJ 
Rafi q x Abhadulla Nordine) helaas niet zo expressief 
bewoog en met bijna drie punten verschil achter ASE 
R Zad Shiraz moest aansluiten.

In de ruinenklasse won de jonge, zeer typische Cadanz 
Ghazal (Shiraz de Lafon x Cadanz Djamilah), gefokt en 
in eigendom van Cadanz Arabians, de eerste prijs. Met 
de ervaring van de Tulip Cup nog in zijn achterhoofd 
liep deze mooie vos met eenzelfde elegantie als toen 
naar de winst. De zwarte ASE Bailando (Bastian El 
Pryam x Brasilia Chariklia), gefokt door Arabian Stud 
Europe en in eigendom van Susanne Ackerman, liet 
ook een mooie draf met goede staartdracht zien, 
waarmee hij als tweede eindigde. Amaryllis Lazize 
(Nofal NK x Ysabella F), gefokt door en in eigendom 
van Lazize Arabians, sloot de klasse als derde.

x Wolante), gefokt door en in eigendom van Koo 
Arabians, met haar extreem exotische en ‘dishy’ hoofd, 
plaatste zichzelf als eerste. Een mooi merrietje dat een 
degelijke body combineert met Arabische luxe. De 
tweede plaats was voor de vrouwelijke BA Fiorella (El 
Palacio VO x Floressah W), gefokt door en in eigendom 
van Bembom Arabians. Een derde plaats was er voor 
IEA Mavalenta (BS Karanji x Marwan’s Valentine), gefokt 
door Idol’s Eye Arabians en in eigendom van Dave de 
Jong. Deze correcte en typische jonge merrie was een 
beetje nerveus en daardoor nam zij de derde plaats 
in, wat naar mijn mening anders zou zijn geweest als 
zij zichzelf zo expressief had geshowd als we van haar 
gewend zijn. Forelock’s Vermilion (AJ Dinar x Valeta F), 
gefokt door en in eigendom van Forelock’s Arabans, 
eindigde verrassend als vierde. Deze schimmel wist 
zichzelf écht te presenteren, met een indrukwekkende 
draf en rechte staart, wat niet door alle juryleden 
even goed gewaardeerd werd. ES Amarah (Murana’s 
Jassehr x Lady Amarisa), gefokt door en in eigendom 
van ES Arabians, is een rank schimmel merrietje 
met een mooie Arabische opdruk. Zij draafde wat 
onzeker in de voorstelronde maar presenteerde zich 
des te expressiever in haar individuele ronde, maar 
ondanks dat werd zij behoorlijk gekort op punten voor 
Beweging en eindigde vijfde.

In de klasse driejarige merries was het de vos Forelock’s 
Yzadora (Bashir Al Shaqab x Forelock’s Yzabeau), gefokt 
door en in eigendom van Forelock’s Arabians, die de 
winst pakte. Net zoals haar moeder dat kan, veroverde 
ze de ring met luid geblaas en haar eindeloos 
krachtige bewegingen. Haar stalgenoot Forelock’s 
Yaya (Psytadel x Yody F), had haar eerste showervaring 
en was daardoor nogal nerveus. Desalniettemin werd 
dit mooie merrietje terecht door de jury gewaardeerd 
voor een tweede plaats. De donkerbruine Ter Waele 

Toen was het tijd voor de senior klassen, die van 
start gingen met de klasse vier t/m acht jaar oude 
merries. De luxe, elegante Cadanz Delayla (Shanghai 
EA x Cadanz Akilah), gefokt door en in eigendom 
van Cadanz Arabians, eindigde hier op de eerste 
plaats, een zeer showy schimmelmerrie met een 
prachtig Arabisch type. De meer klassieke maar zeer 
vrouwelijke Habib’s Robina (ByStival Kossack x GB 
Habibi), gefokt door en in eigendom van Habibi’s 
Arabians, werd tweede.

De zeer mooie vliegenschimmel Ema (Ekstern 
x Eskola), gefokt door Arefi ew (Polen) en in 
eigendom van Koo Arabians, behaalde de eerste 
plaats in de klasse negen jaar en oudere merries. 
Een zeer vrouwelijke merrie, goed van bouw, die 
een echt voorbeeld voor het ras is. De eveneens 
goedgebouwde Forelock’s Yessy (Psytadel x Yakima), 
gefokt door en in eigendom van Forelock’s Arabians, 
voelde zich overduidelijk erg thuis in de showring en 
presenteerde zichzelf met veel fl air. AF Tryoshka (AF 
Umoyo x Wushika Monpelou), gefokt door Arabian 

Jaydan’s Yuliah

ASE Farhan

Cadanz Ghazal
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Fantasie en in eigendom van Kim de Bloeme-van 
Schaik, eindigde als derde.

In de eerste klasse voor senior hengsten was het 
Dahab Umm (MCA Magnum Gold x MM Anita), gefokt 
door Moel & Moell Arabians (Zweden) en in eigendom 
van Kooiker Trainings Center, die de winst pakte bij de 
vier jaar oude hengsten. Een echte blikvanger met veel 
attitude, expressie en type. KA Padrolino (Borsalino K x 
Shani Padrona), was wat beheerst in zijn presentatie en 
beweging, maar in een magistrale stand-up liet hij zijn 
uitmuntende hals goed zien, hij werd daarbij tweede.

In de klasse van de vijf jaar en ouder hengsten was 
het MS El Paso (BK Latif x GHS Daliya), gefokt door 
Malorny & Scherle (Duitsland) en in eigendom van 
Idol’s Eye Arabians, die domineerde. Een zeer mooie 
en expressieve hengst met indringende ogen en zeer 
aansprekend type. Yanour Hayati (JK Catalyst x Yentl), 
gefokt door en in eigendom van Yildiz Arabians, mag 
dan wel niet hetzelfde type hebben maar deze hengst 
excelleerde werkelijk in zijn beweging, ongeloofl ijk 
wat een draf! Matiullah Khan (Abha Qatar x Zarqa 
Moefezaa’a), gefokt dor N. van Geloven in eigendom 
van Fysio’s Arabians, eindigde als derde.

In de opvolgende kampioenschappen was het 
Jaydan’s Yuliah die, tot grote vreugde van haar 
eigenaars, de Gold Medal bij de junior merries in 
ontvangst nam, gevolgd door KA Wahidah met de 
Silver Medal voor Koo Arabians en de indrukwekkende 
Forelock’s Yzadora als derde met de Bronze Medal. In 
het kampioenschap junior hengsten was het zonder 
enige twijfel ASE Farhan die de Gold Medal won, 
gevolgd door IEA Khourani met de Silver Medal en 
Juwelo O met de Bronze Medal.
De Poolse ‘queen’ Ema werd bij de senior merries 
unaniem tot Gold Medal winnaar gekroond, en met 

slechts een ‘close fi nish’ volgde Cadanz Delayla met 
de Silver Medal en Forelock’s Yessy behaalde de 
Bronze Medal voor Forelock’s Arabians. Het was geen 
verrassing dat MS El Paso unaniem de Gold Medal won 
bij de senior hengsten, met de Silver Medal unaniem 
toegekend aan Dahab Umm en Yanour Hayati, die ook 
de Best Movement trofee won, nam de Bronze Medal 
mee naar huis.

Uit alle Gold Medal winnaars hadden de juryleden 
nog één absolute winnaar te kiezen, namelijk de Best 
of Show. Deze eer viel ten deel aan ASE Farhan, die 
hiermee in de voetsporen trad van zijn volle broer ASE 
Faraaj, die Best of Show was op het Arabian Horse 
Weekend 2013, als ook zijn grootmoeder Manilah, die 
Best of Show as op het Arabian Horse Weekend 2007.

International Foal Cup

De ECAHO Nationale C Show werd gevolgd door de 
International Foal Cup en hiervoor voegde Martine van 
Hee uit België zich bij het jury panel. In de klasse van 
de merrieveulens waren er drie deelnemers en dit was 
echt en titanenstrijd. Niet verrassend, echter, was het 
het merrieveulen van ongekende schoonheid, CBA 
Indiyana (Wadee Al Shaqab x Ilena Al Aryes), gefokt en 
in eigendom van Bouché Arabians (Duitsland), die de 
winst hier pakte. Deze kleine superster had haar licht 
al eens laten schijnen op de Tulip Cup een paar weken 
eerder. Gimena J (Emerald J x Gabriella J), gefokt door 
Jadem Arabians (België) en in eigendom van Flaxman 
Arabians (België), name de tweede plek in met het 
zilver. De zeer aandoenlijke Forelock’s Valeta Dominica 
(Dominic M x Valeta F), gefokt door en in eigendom 
van Forelock’s Arabians, won de Bronze Medal en 
ook de trofee voor Best Gefokt Nederlands Veulen 
bij de merrieveulens. Deze kleine vos is evenwichtig 
en compact gebouwd met een mooi kort hoofdje en 
kruloortjes.

Een echte verrassing voor mij bij de klasse 
hengstveulens…….De mooie Forelock’s Ssensation 
(RFI Farid x NA Gracy Junah), gefokt door en in 
eigendom van Forelock’s Arabians, showde met een 
ongekend  allure en had het gehele publiek aan zijn 
zijde. Desalniettemin besloot de jury hem als derde 
te plaatsen met een bronzen medaille. Ero’s Fame 
(Fayad Al Fayyad x Ero’s Romantique), gefokt door en 
in eigendom van de familie Van Duyvenbode, heeft 
een verfi jnder type en mooier hoofd en stond wat 
dat betreft vooraan, maar hij zat nog wat onzeker aan 
zijn moeder geplakt waardoor zijn bewegingen niet 
zo duidelijk uit de verf kwamen. Hij werd voor zijn 
verfi jnde Arabische opdruk beloond met de eerste 
plek en ook gekroond tot Best Gefokt Nederlands 
Veulen bij de hengstveulens. Güimar J (Cavalli x 
Glamour Girl J), gefokt door Jadem Arabians en 
in eigendom van Flaxman Arabians werd al net zo 
verrassend als tweede geplaatst met een zilveren 
medaille. Neyfi r (Psytadel x AS Natsarah), gefokt en in 
eigendom van Erik Sterken en Yashams Hayati (ASE 
Juilliard x Yanyhea Hayati), gefokt door en in eigendom 
van Yildiz Arabians, eindigde als respectievelijk vierde 
en vijfde.

Ema

MS El Paso

CBA Indiyana

Yanour Hayati Ero’s Fame
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Aljassimya Farm Amateur Challenge

Tijdens de ECAHO Nationale C Show en de 
International Foal Cup in de hoofdring, werden in een 
bijring de Trail in Hand en Trail Ridden klassen van 
de Aljassimya Farm Amateur Challenge gehouden. 
De prijsuitreiking van deze klassen vond echter in 
de hoofdring plaats, direct na de International Foal 
Cup. Aangezien ik deze klassen niet uitgevoerd heb 
zien worden, beperkt dit artikel zich tot de top drie 
van deze klassen bij de prijsuitreiking. Voor verdere 
resultaten en video’s verwijs ik naar de website van 
Arabian Essence.

De eerste plaats in de Trail in Hand was voor de 
halfbloed Gipsy Queen (Diamond Hit x Hagelkruis 
Olympia) gefokt door Tacken en in eigendom van 
C. van Driel. Een tweede plaats was daar voor MJ 
Cantress (JK Catalyst x SH Enchantress), gefokt door en 
in eigendom van I. Murillo-Verbruggen (België). Derde 
in deze klasse was FA Emerald (Kar Tiburon  Kristal C), 
gefokt door en in eigendom van Flaxman Arabians. 
De Trail Ridden klasse werd gewonnen door Hahdes 
Farahscha (Warandes Pascha x VD Ivanka), gefokt door 
en in eigendom van de familie Desmet-Hahn (België), 
gevolgd door de halfbloed A Q’t Guy (Klepholm’s 
Ikarios x Jem’s Indian Queen), gefokt door en in 
eigendom van Jessy Loockx (België), als tweede en NH 
Fahd Arcu (Nibakan El Jerez x NH Jamilla), gefokt door 
N. Hassaert (België) en in eigendom van H. Ceuppens 
(België) als derde.

Na deze prijsuitreiking ging de Aljassimya Farm 
Amateur Challenge daadwerkelijk door in de 
hoofdring, met de bereden Western Pleasure 
klasse. Vijf combinaties betraden de ring en het 
erepodium was als volgt. De goed bewegende 
MJ Morania (Morowan KA x AHC Esfania), gefokt 

door en in eigendom van I. Murillo-Verbruggen en 
gereden door Gaby van Keulen, werd eerste. De 
ervaren westernmerrie MJ Cantress (JK Catalyst x SH 
Enchantress), die in vrij rijke conditie was, bekleedde 
de tweede plaats zoals ze dat deed bij de Trail in 
Hand. Vegas T (Vanadin x Karona), gefokt door Luut 
Schutrups en in eigendom van D. Roubos, eindigde als 
derde. Een zeer aansprekende ruin onder het zadel, 
die ondanks wat ondeugende strubbelingen goed 
presteerde.

Twee Classic Pleasure klassen stond op het 
programma, eerst die voor vier t/m acht jaar oude 
paarden en als tweede die voor negen jaar en oudere 
paarden. Iedere klasse had tien (10!) deelnemers en 
in de eerste klasse was het de zeer mooie, zeer grote, 
zwarte halfbloed Kroton (Efekt x Karoca), gefokt door 
Janow Podlaski Stud (Polen) en in eigendom van 
Flaxman Arabians, die won met zijn amazone Priscilla 
de la Ruelle. Een zeer groot paard, zeker vergeleken 
met de volbloedjes in de ring, maar een zeer mooie 
en zeer gebalanceerde combinatie die soepel de 
proef reed. Tweede werd Nakuna Kossack (Kunar T 
x Naomic C. Kossack), gefokt door The Kossack Stud 
en in eigendom van Habib’s Arabians, gereden door 
Janine Notenboom, een grootramige merrie, die 
ogenschijnlijk als van nature onder het zadel liep. Lira 
di Mar (Psyrasic x Serene Fhia), gefokt door Franchini 
(Italië) en in eigendom van Paula Böhmer, werd zeer 
netjes gereden door Dominique Cauli en behaalde 
daarmee een derde plaats. Postar (Om El Bellissimo x 
Pomerania) met Lisa-Marie Heckenbücker en Passoraya 
(Kunar T x Pirouetka), gereden door Monique 
Meschendorp, completeerden de top vijf.

In de tweede klasse bestond de top drie uit AF 
Tryoshka (AF Umoyo x Wushika Monpelou), gefokt 
door Arabian Fantasie en in eigendom van Kim de 

Bloeme-van Schaik, als eerste, de halfbloed Kashmira 
Lazize (Idzard x Paroeska) met Anouk Daris as tweede 
en AR Fayyim (Valerio Ibn Eternity VI x Aicha SVA) 
met Saskia Rutte als derde. Mel Yvano (Mel Rintin x 
Mel Nitida) met Myanou Schure en Saamir (Dosator 
x Marindra) met Emilie Elink Schuurman, maakten de 
top vijf vervolgens compleet. Deze tien deelnemers uit 
de twee klassen streden vervolgens in de ring om het 
kampioenschap en reden een barrage tegen elkaar in 
de hoofdring waarna AF Tryoshka, Kroton en Kashmira 
Lazize opeenvolgend Gold, Silver en Bronze Medal 
winnaar werden.

Nogmaals twee klassen werden verreden voor de 
Hunter Pleasure, eerst die voor vier t/m zeven jarige 
paarden en daarna die van negen jaar en oudere 
paarden. Van de acht combinaties uit de eerste 
klasse was het wederom de magnifi eke Kroton met 
Priscilla de la Ruelle die won, gevolgd door MT 
Marjorie (BS Mashallah x Madam Gloria), Lira di Mar 
met Dominique Cauli, WA Izar (Najjar x Bint Aziza) 
met Famke van de Koevering en als vijfde Passoraya 
met Monique Meschendorp. In de tweede klasse 
kwalifi ceerden zes van de elf combinaties zich voor 
het kampioenschap, waarbij de top drie bestond 
uit Kashmira Lazize met Annelieke Stoop, Postar 
met Lisa-Marie Heckenbücker en NH Fahd Arcu met 
Heleen Ceuppens. Als tweede drietal in deze klasse 
stelden Hahdes Farahscha met Janna Hahn, Nakuna 
Kossack met Kaylee Roele en Hekuras (Anthal x 
Meddonna) met Marieke Klein Haneveld zich op. De 
elf combinaties uit de twee Hunter Pleasure klassen 
streden vervolgens in het kampioenschap voor de 
uiteindelijke top drie, die na een zeer professionele rit 
werd aangevoerd door Kashmira Lazize en Annelieke 
Stoop, gevolgd door de o-zo gebalanceerde Kroton 
met Priscilla de la Ruelle en MT Marjorie als derde 
met het brons.

Na al deze uren durende rijrubrieken vingen de 
halterklassen weer aan in de hoofdring, met dezelfde 
juryleden als voor de International Foal Cup ook 
als juryleden voor de Aljassimya Farm Amateur 
Challenge: Claudia Darius, Amira Safady, Marianne 
Tengstedt en Martine van Hee.

De show in hand ging van start met de Novice klassen, 
waarvan de eerste die van de junior merries was. Hier 
was het Joarah D’Jayiza (El D’Gyo AO x Younique F), 
gefokt door en in eigendom van Joarah Arabians 
(België) en voorgebracht door Jorn Theys, die de 
eerste plaats pakte. Een verfi jnd en showy merrietje 
met haar moeders krachtige bewegingen, die zeer 

goed werd gepresenteerd. De schimmel Aurora JMA 
(Emerald J x Aljanah), gefokt door en in eigendom van 
J. Murawski (Duitsland) en geshowd door K. Letsch, 
plaatsten zich als tweede. Forelock’s Vermilion, die we 
eerder op de dag al op de Nationale C Show zagen, 
was dus wal wat vermoeid maar deed haar uiterste 
best voor haar voorbrenger Rianne van Olderen-
Elsinga, die het op haar beurt zelf keurig deed en 
een derde plaats bemachtigde. Ik persoonlijk vond 
de vos Philena (Fargas DD x Pirueta), gefokt door 
Stefan Brugman (België) en in eigendom van M. Arkin 
van Amstel, een erg aansprekend merrietje, goed 
voorgebracht door Kaylee Roele. AJ Noraan (AJ 
Mardan x Inspired Najla), gefokt door en in eigendom 
van Ajman Stud (VAE) en geshowd door André Buss, 
sloot de klasse.

De Novice junior hengsten werd gewonnen door de 
enige deelnemer AAY Ayaat Ibn AJ Rafi q, die we ook al 
eerder op de dag hadden gezien, voorgebracht door 
Ronnie Derom. Ook de Novice ruinen had maar één 
deelnemer, FL Shahmoon (Van Gogh AM x FL Shakira), 
gefokt door en in eigendom van Letsch (Duitsland) 
en geshowd door Kathrin Letsch, bewoog zich met 
de nodige ‘schwung’ naar de winst. De klasse Novice 
senior merries had weer wat meer deelnemers en hier 
was het de donkerbruine Nakuna Kossack met Kaylee 
Roele die won; een grote merrie met indrukwekkende 
gangen, die aan haar luide gesnurk er nog 
overduidelijk van leek te genieten ondanks twee 
rijrubrieken. MJ Cantress met Katja de Bruyn plaatste 
zich als tweede, met MJ Morania en een lid van het 
Murillo team als derde. Fantasy Dream-KD (Shahir Ibn 
Navarroné-D x Falija-KD), bred by Diamond Stables 
(België) en in eigendom van José van Ginneken, 
liet ook goede bewegingen zien en werd als vierde 
geplaatst. De Novice senior hengsten had wederom 
maar één deelnemer, de mooie halfbloed A Q’t Guy 
met zijn eigenaar Jessy Loockx, deze palomino-bonte 
was een leuke verandering van alle volbloeds. Van alle 
Novice winnaars werd Joarah D’Jayiza uiteindelijk tot 
Best of Show Novice gekroond.

Met een terugtrekking van de enige deelnemer in 
de rubriek Amateur junior merries ving de rubriek 
Experienced junior merries aan, welke klasse werk 
gewonnen door de aansprekende bruine Miss Lisara-B 
(Lissar x Miss Monogramm),gefokt door en in eigendom 
van Barakah Arabians (Denemarken) en voorgebracht 
door Kim Hvid-Wraae. Een verfi jnd merrietje met een 
mooi Arabisch type, dat erg goed werd voorgebracht. 
Abha Candela (Zeus EA x Abha Karouan), gefokt 
door Ses Planes (Spanje) en in eigendom van M. Kaya 
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(Frankrijk), is een in het algemeen klassieker type, zij 
mocht als tweede opstellen in deze klasse.
Wederom slechts één deelnemer bij de Amateur 
junior hengsten, zijnde Bel Padash (EKS Alihandro x 
Pataya OS), gefokt door Beluga Arabians (Duitsland) 
en in eigendom van Hadiyya Arabians (België). Zijn 
voorbrenger Sien Buedts had haar handen vol aan 
deze druktemaker. Bij de Experienced junior hengsten 
won Sakir Al Baydaa (Alfabia Babilon x Shimmering 
Starr), gefokt door Al Baydaa Stud (België) en in 
eigendom van zijn voorbrenger Priscilla de la Ruelle. 
Op een zeer goede manier voorgebracht, verdiende 
dit hengstje met een opvallende schimmelkleur de 
eerste plaats. De tweede plaats was voor Ali Marjan 
(Shanghai EA x Ananyaa), gefokt door en in eigendom 
van Heckenbücker (Duitsland) en voorgebracht door 
Lisa-Marie Heckenbücker, gevolgd door Abha Carey 
(Abha Qatar x ZT Magrumiff), gefokt door Ses Planes 
en in eigendom van M. Kaya.

Twee van de drie inschrijvingen waren aanwezig bij de 
Amateur ruinen en de excellent bewegende ZK Zayid 
(Adabayor Kossack x AF Zjaba), gefokt door ZjaKuba 
Arabians en in eigendom van Kelly Levels-Schruijer, 
won hier de eerste plaats. Deze vos is echt een 
opvallende verschijning in de ring! Saamir (Dosator 
x Marindra) was wellicht wat vermoeid van de eerder 

verreden rijrubriek, maar zijn voorbrenger Suzanne de 
Vos-van Rossum presenteerde hem erg netjes en hij 
werd als tweede geplaatst.

De klasse voor Amateur senior merries werd gewonnen 
door Joarah Magdalena (GR Marvel x Younique F), 
gefokt door en in eigendom van Joarah Arabians, 
een erg mooie merrie en halfzus van de Best of Show 
Novice. De klassieke schoonheid Habib’s Robina 
had een zeer coole attitude in d ering en werd door 
Ryann van Hielten tot een tweede plaats gebracht. 
AF Tryoshka en haar eigenaar Kim de Bloeme-van 
Schaik werden als derde geplaatst. De klasse voor 
Experienced senior merries werd gewonnen door de 
zeer mooie Pagana (Eol x Panonia), gefokt door Janow 
Podlaski Stud en in eigendom van Barakah Arabians. 
Niet alleen de merrie maar de gehele presentatie door 
Kim Hvid-Wraae waren goed en lieten veel synergie 
tussen voorbrenger en paard zien. MJ Wild Narciza 
(Profender KA x MJ Cantress), gefokt door en in 
eigendom van I. Murillo-Verbruggen en voorgebracht 
door Katja de Bruyn, werd tweede.

Wanderos (Shanghai EA x Walida), gefokt door P. 
Redestowicz (Polen) en in eigendom van Hadiyya 
Arabians, en zijn voorbrenger Sien Buedts, was de 
enige deelnemende combinatie bij de Amateur 

senior hengsten. Deze hengst met een goed Arabisch 
type won dus de klasse, hoewel deze knappe paard 
met meerdere deelnemers ongetwijfeld ook hoog 
had gescoord. De laatste klasse van de Experienced 
ruinen werd gewonnen door Magnus G (Profender 
KA x Mariposa BS), gefokt door W. Goeleven (België) 
en in eigendom van Katja de Bruyn, een zeer goed 
bewegend paard. De zwarte ASE Bailando en zijn 
voorbrenger Remco Blijendaal plaatsten zich als 
tweede en de atletische Maghada’s Shayan (TF 
Afrikhan Shah x Maghada), gefokt door Paula Böhmer 
en in eigendom van Suzanne de Vos-van Rossum, sloot 
deze laatste klasse van de dag.

De juryleden dienden toen enkel nog twee Best 
of Show’s aan te wijzen, die van de Amateur 
klassenwinnaars en die van de Experienced winnaars. 
Tot grote vreugde van Sarah Mets en Jorn Theys van 
Joarah Arabians werd hun merrie Joarah Magdalena 
gekozen tot Best of Show Amateur en geheel terecht 
nam Pagana de eer mee naar Denemarken als Best of 
Show Experienced.

Na een lange, ZÉÉR lange dag, die begon om 8.30 uur 
en eindigde om 20.15 uur, ging iedereen moe maar 
voldaan huiswaarts. Er was genoeg te zien geweest en 
dus genoeg om over na te praten, tijdens het nuttigen 
van een goed diner en verfrissende consumptie, onder 
vrienden die dezelfde passie delen voor het Arabische 
paard.

Zondag 26 mei

ECAHO Internationale C Show

De tweede dag van het Arabian Horse Weekend 
startte opnieuw vroeg, om 8.30 uur. Juryleden voor 
de International C Show waren Adel Abdelrazek uit 
Egypte, Fausto Scanzi uit Italië, Maria Ferraroni uit 
Italië, Michaela Weidner uit Duitsland en Paula Böhmer 
uit Nederland. De eerste klasse op het programma was 
die voor de junior ruinen. Vanwege het grote aantal 
inschrijvingen beperk ik mijzelf tot de top vier van 
iedere klasse, ik verwijs naar de website van Arabian 
Essence voor verdere informatie en resultaten.

De eerste plaats bij de junior ruinen was voor FA 
Olympus (Etoryk x Redwood Lodge Odessa Estopa), 
gefokt door en in eigendom van Flaxman Arabians. 
Deze schimmel mist het wat in type maar maak het 
helemaal goed met zijn exceptionele bewegingen. 
Van zijn bijna barokke uiterlijk is duidelijk af te leiden 
dat hij van Spaanse lijnen afstamt. Met een zeer klein 

verschil van maar 0.06 punten werd de zeer typische 
Cadanz Ghazal (Shanghai EA x Cadanz Djamilah) van 
Cadanz Arabians tweede. Amaryllis Lazize (Nofal NK 
x Ysabella F), gefokt door en in eigendom van Lazize 
Arabians, werd derde met FL Shahmoon (Van Gogh 
AM x FL Shakira), gefokt door en in eigendom van 
Letsch (Duitsland) die de klasse als vierde sloot.

Zes deelnemers in de klasse van senior ruinen en 
opnieuw as het Flaxman Arabians die de zege behaalde 
met de mooie MM Esperado (RFI Farid x MM Eluise), 
gefokt door Mario Matt Arabians (Oostenrijk). De 
Spaans gefokte FA Emerald (Kar Tiburon x Kristal C), 
gefokt door en in eigendom van Flaxman Arabians, 
bewoog uitmuntend en als oudste deelnemer in deze 
klasse gaf hij de andere daarin het nakijken met zijn 13 
jaar. De zwarte ASE Bailando (Bastian El Pryam x Brasilia 
Chariklia) van Suzanne Ackerman maakte zijn comeback 
van de drukke zaterdag en showde zichzelf naar de 
derde plaats, met KAS Victorious (Kubinec x Veeda 
MAF), gefokt door Kubinec Arabian Stud (België) en in 
eigendom van D. Hanen-van Baardewijk, als vierde.

In de volgende klasse, de eerste groep jaarling 
merries, betraden acht paarden de ring en met een 
onmiddellijke “wauw” werd mijn blik gefi xeerd op 
HDM Bella Ciao (AJ Azzam x Rahafa Al Hawajer), 
gefokt door Haras Del Mar (Spanje) en in eigendom 
van Ajman Sud (VAE). Dit extreem verfi jnde en 
zeer typische bruine merrietje heeft een bijna 
hypnotiserend effect, ongeloofl ijk! Ze werd echter 
als tweede geplaatst, omdat de eerste plaats in deze 
klasse ging naar Daniya AT (Morion x Donya Jamal), 
gefokt door en in eigendom van Al Thumama Stud 
(Qatar), die een zeer aanspreken Arabisch opdruk 
heeft. Het verschil tussen de twee was slechts 0.07 
punt. De derde merrie in deze klasse was Montana J 
(Shiraz de Lafon x Melody J) van Jadem Arabians, die 
een opvallende en expressieve show attitude heeft. 
De top vier in deze klasse werd gecompleteerd door 
Estara KA (Psytadel x Estokada), gefokt door en in 
eigendom van Knocke Arabians (België). 

De tweede groep jaarlingmerries had zeven 
deelnemers en werd aangevoerd door Messouda 
J (Shiraz de Lafon x Miami J) van Jadem Arabians. 
Dit mooi schimmeltje was wakker en zeer gefocust 
en showde zichzelf met veel expressie. De mooie 
AJ Salliah (AJ Mardan x AJ Sawari), gefokt door en 
in eigendom van Ajman Stud, werd tweede, een 
oogstrelend bruin merrietje van legendarische ouders. 
Alma Al Jassim (Bandit SRA x Flora HVP), gefokt door 
S. Itda (Uruguay) en in eignedom van M. Alsowaidi Pagana
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(Qatar) mocht als derde opstellen. Ik was een beetje 
verrast dat Sofi ya Al Wawan (SMA Magic One x 
Wagira), gefokt door en in eigendom van Al Wawan 
Stud (Koeweit), niet wat hoger eindigde. Dit merrietje 
bewoog als een stoomtrein met een zeer krachtige 
draf die het zand op de VIP tafels achterliet. Ze was 
mijn persoonlijke favoriet van de klasse met haar 
expressieve show attitude en beweging en ik vroeg me 
af waar de 20’en bleven, met name vanwege het feit 
dat sommige merries voor haar een 20 voor Beweging 
kregen terwijl die niet half zo goed bewogen. 
Desalniettemin was dit het juryoordeel voor de tweede 
groep jaarling merries.
De klassen voor junior merries waren populair 
aangezien ook de tweejarige merries twee groepen 
kenden. In de eerste groep was het de mooie 
schimmel Duchess Amaiyaa DMC (Aja Angelo x 
Amaliaa), gefokt door en in eigendom van Arabians 
Imperial (Verenigd Koninkrijk), die als eerste werd 
geplaatst met haar mooie, aansprekende front. 
Shanmark GK (Shanghai EA x H Embark H), gefokt 
door Givat Saphira & Kessem (Israel) en in eigendom 
van Al Thumama Stud, een merrietje met een zeer 
exotisch hoofd, werd tweede. De derde plaats ging 
naar Phantastica KA (ES Harir x Phantasia KA), gefokt 
door en in eigendom van Knocke Arabians, in mijn 
ogen een van de meest complete en correcte paarden 
van deze groep. De vierde plaats in deze klasse ging 
tenslotte naar BA Fiorella (El Palacio VO x Floressah W), 
van Bembom Arabians.
In de tweede groep tweejarige merries was het de 
blikvangende bruine AJ Ghashmarah (FA El Rasheem 
x Bella Versace DH), gefokt door Ajman Stud en in 
eigendom van Al Wawan Stud, die domineerde, een 
zeer typisch merrietje dat goed bewoog met gebruik 
van het hele lichaam. De zeer aansprekende Flaxman’s 
Pandora (MM Sergio x QR Sarah), gefokt door en 
in eigendom van Flaxman Arabians, werd tweede 

in deze groep, gevolgd door ES Djenna (Murana’s 
Jassehr x ES Darifa), gefokt door en in eigendom van 
ES Arabians en de mooie IEA Mavalenta (BS Karanji 
x Marwan’s Valentine) van Dave de Jong als vierde. 
Dit laatstgenoemde merrietje had haar presentatie 
aanzienlijk verbeterd ten opzichte van zaterdag en 
liet meer zelfvertrouwen en opwaartse staart zien en 

duidelijk meer vertrouwen in haar voorbrenger.
In de klasse van driejarige merries bewoog de zeer 
mooie Taraf Athbah  (EKS Alihandro x Nesj El Khimala), 
gefokt door en in eigendom van Athbah Stud (Saoedi 
Arabië) met een krachtige draf naar de eerste plaats. 
Lolwah Al Sawary (Marwan Al Shaqab x Monalisa 
Al Sawary), gefokt door Al Sawary Stud (Saoedi 
Arabië) en in eigendom van Smith & Jones (Verenigd 
Koninkrijk) werd als tweede geplaatst, met een 20 voor 
haar magnifi eke hoofd. De echte bewegingen in deze 
klasse zaten bij de nummer drie, de schimmel Sitara 
Bint Hariry (Hariry Al Shaqab x Al Shareefah), gefokt 
door en in eigendom van Vollblut Araber Gestüt EMAJ 
(Zwitersland), die een 20 en drie maal 19 scoorde 
voor haar geweldige gangen. De Straight Egyptian 
merrie Hanaya Fadeelah (Kenz Al Baydaa x Bint Fariha 
Magidaa), gefokt door en in eigendom van Nayla 
Hayek, Hanaya Stud (Zwitserland) maakte de top vier 
compleet.

Na een uitgebreide, bourgondische lunch (wat zijn 
we anders gewend van Ine Stoop!) was het tijd voor 
de junior hengsten om hun opwachting te maken 
en in de eerste groep jaarlingen was het Morgan J 
(Emerald J x Magnifi cent Lady J), gefokt door en in 
eigendom van Jadem Arabians, die indruk maakte met 
zijn mooie Arabische type en zeer goede bewegingen 
(een unanieme 19.5). Hij werd eerste van de drie 
deelnemers uit vijf inschrijvingen. De zeer lijnteelt 
gefokte CP Djuliano (Shanghai EA x CP Djulietta van 
Shanghai EA), gefokt door en in eigendom van C. 
Polte-Welbers (Duitsland), werd tweede, een hengstje 
bijna breekbaar zo fi jntjes. Jassid KA (QR Marc x 

Joumalia Nautiac), gefokt door en in eigendom van 
Knocke Arabians, eindigde als laatste in deze groep.
De tweede groep jaarlinghengsten kende vier 
deelnemers en de zeer typische Pandorez O (Shanghai 
EA x Pocahontas K), gefokt door Kathleen Olsson 
(Zweden) en in eigendom van Amy Southworth en 
Andrew Lily (Verenigd Koninkrijk) werd eerste. Dit 
mooie hengstje lijkt zeer erg op zijn vader! De Best of 
Show van de dag ervoor, ASE Farhan (RFI Farid x ASE 
Bisiriya Hlayyil), van Arabian Stud Europe, showde zich 
wederom met veel expressie en goede gangen en 
eindigde hiermee als tweede. AJ Kmran (AJ Mardan 
x Kalipso Settimocielo), gefokt door en in eigendom 
van Ajman Stud, werd als derde geplaatst me Hanif 
(Kahil Al Shaqab x TH Hanifa), gefokt door Toikkanen 
& Hosay (België) en in eigendom van Azez Arabians 
(Israel) als vierde geplaatst.

Een grote groep van tweejarige hengsten maakte de 
opwachting, met zeven van de acht inschrijvingen 
aanwezig. Jolan AF (Al Ayal AA x SK Al Shahila), gefokt 
door en in eigendom van Afi fi  Arabians (Israel), is een 
zeer exotisch hengstje dat niet alleen mooi is maar ook 
goed kan bewegen, gelet op zijn 20 voor Beweging. 
De mooie bruine AJ Raslan (AJ Mardan x AJ Rose 
Kazan), gefokt door Ajman Stud en in eigendom van 
Al Wawan Stud werd als tweede geplaatst, terwijl de 
inteelt gefokte Marnix KA (QR Marc x Moghtarrah), 
gefokt door en in eigendom van Knocke Arabians, als 
derde mocht opstellen. Turki Al Soor (Sultan Al Zobara 
x Tanqueray Bey), gefokt door A. Alkhaldi (Koeweit) 
en in eigendom van H. Al. Hindal (Koeweit) eindigde 
als vierde, een hengst die wat minder verfi jnd is in 
het hoofd dan zijn luxe voorgangers maar wel met 
expressieve presentatie, al snurkend en opwaarts 
bewegend.

Vijf van de zes inschrijvingen betraden de ring voor 
de klasse driejarige hengsten, waar de inteelt gefokte 
Pacheco KA (QR Marc x Phirouettes van QR Marc), 
gefokt door en in eigendom van Knocke Arabians, de 

winst pakte. Deze zeer showy en goed bewegende 
hengst (twee maal 20) gebruikt zijn hele lichaam 
en draagt zijn hals heel mooi in beweging. TGA 
Rahees (WH Justice x WC Martini), gefokt door en in 
eigendom van Tikwa Gerard Arabians & Kobi Yona 
(Israel), is een schimmelhengst met een geweldige 
oprichting in zijn front. De donkere schimmel Raina 
Solaimon (Magic Magnifi que x Raina Cataleya), gefokt 
door en in eigendom van Raina Arabians (België) is 
een goed paard dat naar mijn mening werd gekort 
op Type en Beweging, wat resulteerde in een derde 
plaats. ASE R Zad Shiraz (Shiraz de Lafon x Glamour 
Girl J) van Arabian Stud Europe werd als vierde 
geplaatst, nog steeds een goede performer maar wat 
vermoeid van zijn prestaties de dag ervoor.

De eerste senior klasse van de dag stond dan te 
beginnen, de klas van de vier t/m zes jaar oude 
merries. Vier inschrijvingen en alle vier aanwezig, 
welverdiend ging Magnola KA (QR Marc x FS 
Magnum’s Madonna), gefokt door Knocke Arabians en 
in eigendom van Flaxman Arabians, er met de winst 
vandoor, dankzij haar prachtige type en bewegingen 
en ondanks haar te royale conditie. Nawar El Noor 
(Emerald J x Norah El Perseus), gefokt door en in 
eigendom van Vollblut Araber Gestüt EMAJ, plaatste 
zich als tweede, met de zwarte Bohemia Estopa SLM 
(Magic Magnifi que x AV Bahiya), gefokt door en in 
eigendom van S.L. Menzel (Duitsland) werd als derde 
geplaatst en La Dolfi na Alfabia (EKS Alihandro x 
Alfabia Albachiara), gefokt door Alfabia Stud (Italië) 
en in eigendom van Al Thumama Stud eindige als 
vierde in deze groep.

Voor de rubriek zeven t/m negen jaar oude merries 
had Ostura JFD (Solaz J x Al Waoid), gefokt door Y.M. 
Hassan (Israel) en in eigendom van United Arabian 
Stud (Israel), een behoorlijke schare fans rond de ring 
verzameld, aangezien het oorverdovende gejuich 
en applaus deze prachtige witte merrie naar de 
winst begeleidde. Shamaliah (Stival x Al Shareefah), 
gefokt door en in eigendom van Vollblut Araber 

MM Esperado

Duchess Amaiyaa DCM

Morgan J

Jolan AF
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Gestüt EMAJ, werd als tweede geplaatst, een plaatsje 
hoger dan haar zusje bij de driejarige merries. In 
mijn ogen is deze bruine een zeer aansprekende, 
typisch Arabische merrie. Hanaya Stud’s Sabbouha 
Al Moghazy (Ezz Ezzain x Nadina), gefokt door Al 
Moghazy Stud (Egypte), veroverde de derde plaatst 
in deze rubriek, met de top vier gecompleteerd 
door Cadanz Delayla (Shanghai EA x Cadanz Akilah), 
Arabische glorie van Nederlandse bodem van 
Cadanz Arabians.

De laatste merrie klasse van de dag was die van de 
merries tien jaar en ouder. Mijn absolute favoriet in 
deze klasse was de opvallende schimmeldochter 
van Al Maraam, Elgazonda (uit Elgara), gefokt 
door Michałow Stud (Polen) en in eigendom van 
Jadem Arabians. Zo’n mooie, klassieke, vrouwelijke 
schoonheid met veel elegantie, maar niet 
compenserend op type en grote zwarte ogen. De 
schimmel Phirouettes (QR Marc x Polenta), gefokt 
door en in eigendom van Knocke Arabians en 
moeder van de winner bij de driejarige hengsten, 
werd tweede. Erg leuk en leerzaam om zowel 
moeder als zoon in de ring te hebben gezien, om te 
vergelijken en hen beiden te zien excelleren in hun 
eigen klasse. Nog een Poolse diamant nam de derde 
plaatst in, Pagana (Eol x Panonia), gefokt door Janow 
Podlaski Stud en in eigendom van Barakah Arabians, 
de Best of Show Experienced van de zaterdag, met 
Accona Shael FF (Shael Dream Desert x Tuscany Bey), 
gefokt door Freeland Farm LLC (VS) en in eigendom 
van Flaxman Arabians, als vierde.

Twee rubrieken van senior hengsten waren nog 
te gaan, met de klasse van vier t/m zes jaar oude 
hengsten als eerste. Met een geweldige score van 
91.25, met driemaal 20 voor zijn extreme hoofd, 
eindigde Shiraz de Lafon (Shanghai EA x Diacira 
de Lafon), gefokt door Mas de Lafon (Frankrijk) en 
in eigendom van Jadem Arabians, op de eerste 

plaats. FA Napoli (WH Justice x Ancona Shael FF), 
van wie we een rubriek eerder zijn moeder zagen, 
gefokt en in eigendom van Flaxman Arabians, werd 
tweede; in mijn optiek een net wat completer paard, 
met een mooie Arabische opdruk. Ontzettend knap 
van Flaxman Arabians om zo’n volwassen hengst 
uit hun eigen fokprogramma voor het eerst mee te 
hebben op show, het op te moeten nemen tegen 
grote namen en het dan zo goed doen. Dahab Umm 
(MCA Magnum Gold x MM Anita), gefokt door Moell 
& Moell Arabians (Zweden) en in eigendom van 
Kooiker Tranings Center, werd als derde geplaatst 
en Wanderos (Shanghai EA x Walida), gefokt door 
P. Redestowicz (Polen) en in eigendom van Hadiyya 
Arabians (België) die de top vier van de rubriek 
compleet maakte.

De laatste klasse van de dag was die van zeven jaar 
en oudere hengsten, die een leuke rubriek was met 
veel ‘bravoure’. Een directe zege voor Zain SM (Nader 
Al Jamal x Iman Al Kamar), gefokt door M. Abudi 
(Israel) en in eigendom van Orrick White (Canada). 
Deze typische hengst is een echte blikvanger met zijn 
werkelijk verblindede spierwitte vacht. De zeer 
donkerbruine Roe Lateef (Gazal Al Shaqab x ZT 
Ludjbrosiaa), gefokt door en in eigendom van Round 
Oak Stud (Verenigd Koninkrijk), maakte zichzelf 
groot door zich op te richten en luid te blazen, met 
imponerende bewegingen draafde hij zichzelf zo het 
kampioenschap in door zich als tweede te plaatsen. 
Zonder te cirkelen en met een spectaculaire semi-
salto over de plantenbakken leidde Koen Hennekens 
de hengst Ebenos (Om El Bellissimo x Enaam), 
gefokt door Janow Podlaski Stud en in eigendom 
van Flaxman Arabians, naar de derde plaats. Helaas 

bleken de welverdiende 20’en op zijn fenomenale 
gangen niet genoeg om door te gaan naar het 
kampioenschap. Fazit-B (Monther Al Nasser x Fazia-B), 
gefokt door en in eigendom van Barakah Arabians, 
sloot de top vier van deze rubriek.

Van de reguliere halterklassen ging de Internationale 
C Show in de namiddag verder met de 
kampioenschappen, met de Gold Medal bij de 
jaarling merries voor de ongekende HDM Bella 
Ciao, met een Silver Medal voor haar voorganger 
in de rubriek Daniya AT en Messouda J die de 
Bronze Medal won voor Jadem Arabians. Het 
kampioenschap voor junior merries werd op naam 
van Duchess Amaiyaa DMC gezet als winnares 
van de Gold Medal, waarbij de Silver Medal werd 
toegekend aan de mooie AJ Ghashmarah en 
Shanmark GK die het brons won voor Al Thumama 
Stud.

In het kampioenschap voor junior hengsten werd de 
mooie Morgan J tot Gold Medal winnaar benoemd 
tot grote vreugde van Christine Jamar, met de kleine 
maar typische CP Djuliano op de tweede plaats met 
de Silver Medal en de opvallende Pandorez O die 
met de Bronze Medal nog meer eremetaal richting 
het Verenigd Koninkrijk bracht. Het kampioenschap 
voor junior hengsten kende Jolan AF als Gold 
Medal winnaar, met Pacheco KA die het zilver mee 
naar huis nam, doch enkel omdat zijn rubrieksscore 
hoger was, want met een ex aequo moest AJ Raslan 
genoegen nemen met het brons.

Ostura JFD won het goud in het kampioenschap van 
de senior merries, en hoewel ik haar direct goud had 
gegeven, moest Elgazonda zich tevreden stellen met 
het, op zich ook mooie, zilver. De mooie Magnola 
KA was in staat de Bronze Medal mee naar België te 
nemen voor Flaxman Arabians. De Gold Medal in het 
kampioenschap senior hengsten ging niet geheel 
onverwacht naar Shiraz de Lafon, terwijl Zain SM de 
Silver Medal won, en Roe Lateef met het brons op het 
erepodium mocht aanschuiven.

Het laatste onderdeel op de agenda voor de 
Internationale C Show was het ‘kronen’ van de Best 
of Show. Unaniem ging deze hoogste eer naar het 
merrietje uit een sprookjesboek, HDM Bella Ciao! 
Deze dochter van Triple Crown winnaar AJ Azzam 
is werkelijk een blikvanger en een zeer troste Frank 
Spönle maakte het erelint vast om haar hals.
Met deze laatste trofee uitgereikt kwam een enerverend, 
erg lang show weekend, gevuld met de meest mooie 
Arabische paarden, ten einde. Ik moet zeggen dat ik 
de kwaliteit van de paarden zo nu en dan niet perse C 
kwaliteit vond, sommige van deze paarden zouden niet 
misstaan in de spotlights op een internationale B (of 
zelfs A?) show. Maar deze show in Sint-Oedenrode staat 
dan ook bekend als ‘warming up’ voor de jeugd van 
nu die vaak eindigen als de legendes van de toekomst. 
Wederom grote complimenten aan de familie Stoop, 
Annelieke, Ine en Pieter, die dit Arabian Horse Weekend 
weer zo fantastisch hebben georganiseerd en zoveel 
Arabische paardenliefhebbers hebben getrakteerd 
op een geweldig showweekend. Ik kijk erg uit naar de 
editie 2020!

Ostura JFD

Shiraz de Lafon

HDM Bella Ciao
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Macassar KA *D AVS D-show

Sportpredikaat dressuur

Auteur: Karin de Graaf
Foto: PIM Photo’s 

Macassar KA (QR Marc uit Margotka v. Algorytm) 
kwam 2,5 jaar geleden bij mij wonen nadat Aurid 
Muskee hem aan mij voorstelde. Ik had hem toen 
één keer gezien in Raalte op de show en was toen 
meteen onder de indruk van dit paard! Toen Aurid 
aangaf dat hij te koop was heb ik dan ook geen 
seconde na hoeven denken: nou en of ik hem 
wilde kopen! 

In januari 2017 werd hij door de familie Bembom 
gebracht en kreeg ik datzelfde gevoel als die 
eerste keer in Raalte: wat een prachtige hengst! 
Macassar heeft tot dan een heel succesvolle 
showcarriere gehad en behaalde meerdere 
kampioenstitels in binnen- en buitenland. In 
februari 2017, toen 4,5 jaar oud, had hij voor het 
eerst een zadel op zijn rug. Samen met Monique 
de Rijke heb ik hem toen in de heel vroege uurtjes 
zadelmak gemaakt. Na ongeveer een half jaar zijn 
we HC een keer in de B gestart (ik mag offi cieel 
geen B meer starten) en daarna zijn we in de L1 
begonnen. Macassar leert erg snel maar ik heb 
het heel rustig aan gedaan: één wedstrijd per 
maand. Vanwege een wond op zijn been is hij er 
ook nog een paar maanden uit geweest. Dat rustig 
aan doen leverde ons een stapel eerste prijzen 
op, op de gewone KNHS-wedstrijden. Behalve 
de L1 hebben we alle klasses tot minimaal 10 
winstpunten uitgereden en op de eerste wedstrijd 
van het AVS behaalde hij zij eerste winstpunt in 
de Z! Inmiddels zijn heeft hij daar nog eens twee 
winstpunten aan toegevoegd in een stormachtig 
IJzerlo. 

Het is elke keer een feestje dit paard te rijden. 
We gaan nu we verhuisd zijn en vlak bij het bos 
wonen ook zeer regelmatig lekker uitwaaien in 
het bos en daar genieten we samen heel veel van. 
Macassar is altijd een heel vrolijk, altijd in voor een 
grapje maar ook altijd super eerlijk. Ik wil ook Peter 
Blankenvoort bedanken voor de fi jne lessen in de 
klassieke dressuur, het einde is nog lang niet in zicht!

De dag ging van start met een voorbrengclinic, 
verzorgd door Gijs Sallevelt en Dave de Jong. Leuk
dat hier toch steeds interesse voor blijkt en nóg 
leuker om hier steeds nieuwe gezichten te zien. 
Hoewel de D-show van oorsprong geen echte 
amateurshow is, is het natuurlijk ontzettend mooi
dat het laagdrempelige karakter kennelijk toch
juist nieuwe mensen aantrekt. Door de gemoedelijke 
sfeer hoop (en denk) ik dat eenieder zich welkom 
en gesteund heeft gevoeld – en dat het smaakt 
naar meer. Na deze clinic kon de show van start 
gaan. Met jurylid Caroline Reid ingevlogen vanuit 
Engeland kregen wij hier allen een masterclass 
jureren Engelse stijl; hierbij blijft eenieder ín de 
ring in plaats van deze na de individuele ronde te 
verlaten en is er meer aandacht voor het paard in 
stilstand en in stap, naast uiteraard de draf. In het 
Engelse systeem wordt er vervolgens niet gepunt, 

We trainen lekker door en hebben vooral heel veel 
plezier samen. Macassar is inmiddels de zesde hengst 
die ik naar het prestatie predicaat gereden heb.

Ik wil de familie Bembom van Bembom Arabians nog 
even extra noemen ben hen nog steeds heel dankbaar 
dat ze mij deze fantastische hengst gunden.

Op zondag 29 juni werd de D-show georganiseerd op het zonovergoten terrein van manege de 
Groene Heuvel in Bunschoten. Deze show is ontstaan vanuit het verzoek van diverse leden om weer 
eens een ‘keuring oude stijl’ te organiseren: goedkoop, eenvoudig en laagdrempelig. Wat is het dan 
ook jammer dat het steeds zo lastig blijkt om voldoende deelnemers te vinden! Gelukkig konden we 
dit jaar de show toch doorgang laten vinden, maar we hopen natuurlijk op meer animo volgend jaar 
voor deze gezellige en laagdrempelige show. 

Auteur: Amy Zoutberg
Foto: Jan Kan

maar geplaatst. Caroline gaf hierbij over ieder paard 
een stukje uitleg en lichtte toe hoe de plaatsing tot 
stand was gekomen.

De paarden werden, uiteraard, aangemoedigd om de 
staart er op te zetten maar geheel conform de insteek 
van deze show bleef dit wat meer binnen de perken 
dan op de reguliere shows. Het resultaat was een 
prettige, ontspannen sfeer voor zowel de paarden als 
de handlers. De top 3 werd beloond met een mooie 
beker en lint, maar ook voor de laatst geplaatsen viel 
er wat te halen, namelijk een prachtige illustratie van 
Anja Meeldijk. 

We hopen dat iedereen heeft genoten van deze 
gezellige dag en vooral hopen we dat we volgend jaar 
volle rubrieken hebben! 
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UITSLAGEN

Merries 2 jaar
1 IEA Mavalenta
2 Faylice PKA
3 Aviv-Amisha
4 VAS Nadyra

Merries 3 jaar
1 ZK Nashique
2 SJ Isabella

Hengsten 2 jaar
1 IEA Gailjiano

Hengsten 3 jaar
1 ASE R Zad Shiraz

Ruinen
1 Badr al Jawhar
2 Jaydan al Bashir
3 Makay H
4 Larenzo H

Merries 4 – 6 jaar
1 Habibs Robina
2 ZK Nadonna

Merries 7 – 9 jaar
1 Lira di Mar
2 Zhared Glory TA

Merries 10 jaar en ouder
1 Shadiya
2 Dostawa

Hengsten 4 jaar en ouder
1 Pasqual BA
2 Shadowfax

KAMPIOENSCHAPPEN

Junior merries
Gold  IEA Mavalenta
Silver  Faylice PKA
Bronze ZK Nashique 

Junior hengsten
Gold  ASE R Zad Shiraz
Silver  IEA Gailjiano 

Ruinen
Gold  Badr al Jawhar
Silver  Jaydan al Bashir
Bronze  Makay H 

Senior merries
Gold  Habib’s Robina
Silver  Shadiya
Bronze  ZK Nadonna 

Senior hengsten
Gold  Pasqual B.A.
Silver  Shadowfax       

BEST OF SHOW
IEA Mavalenta

Larenzo H

Aviv AmishaMakay H

IEA Gailjiano

Lira di Mar

ASE Zad Shiraz

Pasqual BA

Badr al Jawhar

IEA MavalentaShadowfax

Faylice PKA

Shadiya
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haplotype is een groepje genen dat, in dit geval, 
de ene merrielijn onderscheidt van de andere) een 
nieuwe haplogroep of cluster verondersteld. Die 
clusters worden dan I, II, III, IV enz. genoemd, of A, 
B, C, D, enzovoort. De splitters die paardenrassen 
onderzoeken maakten dan ook lange lijsten van 
groepen van A tot en met Q. Met als gevolg: als 
eenvoudige leek zie je door de bomen het bos niet 
meer en denk je al gauw: geef mijn portie maar aan 
Fikkie!

De lumpers zijn biologen die al die groepen en 
subgroepjes gewoon samenvoegen om het geheel 
een stuk makkelijker en overzichtelijker te maken. Hun 
groepen zijn gewoon A, B, C1, C2, D1, D2, E, F en G.  

En wat deed Hudson nu? Hij probeerde een soort 
compromis te maken tussen de splitters, zoals Achilli, 
en de lumpers, zoals Jansen. Zo zette hij de lijn van El 
Obeya Om Grees in groep A (A4/A5/A1) en Mabrouka 
in A2/A7. Bij Jansen is A2 echter de groep van het 
Przewalskipaard. Bint el Bayreyn kwam in B1/B2 te 
staan en Venus, die ook wel eens Yunis genoemd 
wordt, samen met Rodania, Bint Karima en Hind in 
groep K. Deze laatste groep komt bij Jansen niet voor. 
In D/D1/D3/D2 kwamen El Dahma en Roga el Beida te 
staan, maar bij Jansen is groep D1 de Iberische groep 
en D2 de Aziatische. In  groep C1 komen  Ghazieh I, 
Jellabiet Feysul en El Kahila., maar bij Jansen is dit de 
groep van de Europese pony’s en is de C2-groep weer 
Centraal Aziatisch.  

Wel leuk natuurlijk, maar wat betekent dit nu allemaal? 
Wel, die groepen worden geassocieerd met 
geografi sche herkomst,zoals u kunt zien. Het paard 
werd gedomesticeerd in Centraal- Azië en van daar 
verder gebracht naar het Midden Oosten, Europa en 
Azië. Onderweg werden er steeds nieuwe, plaatselijk 
gevangen wilde merries toegevoegd aan de reeds 
gedomesticeerde kudden, zodat de meeste, veel later 
ontstane paardenrassen een mengelmoes werden van 
paarden uit allerlei gebieden. 

De haplogroepen representeren die verschillende 
gebieden: A1 is Centraal Azië, A2 is alleen het 
Przewalskipaard, B is Centraal Aziatisch,  C1 is het 
cluster van de Noord - Europese pony’s, C2 is Centraal 
Aziatisch,  D1 is het cluster van de Iberische paarden 

Auteur: Saskia Klaassen

Welke Arabier is het kostbaarst? En: hoe u 350 
dollar kunt besparen. In de Arabian Horse World 
van april 2019 vond ik een kleine advertentie 
waarin twee dikke boeken te koop werden 
aangeboden, namelijk twee delen van ‘The 
matrilines of the Egyptian Arabian horse’. De 
schrijver was dr. William Hudson Jr. Er stond een 
link bij naar een website en daar kon je de boeken 
bestellen voor 350 dollar. Nogal een prijsje, ja, en 
wat zou de inhoud van die boeken zijn?

Dat zou, gezien de omvang en de prijs van deze 
boeken, wel iets heel bijzonders kunnen zijn. Op 
diezelfde website stond vermeld dat het ging over 
een onderzoek door dr. Hudson dat gepubliceerd 
was in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS 
ONE.  Ik ging meteen googelen naar dit tijdschrift 
en vond de publicatie van dr. Hudson in de 
open access sectie, dus gratis en voor niets te 
downloaden en te printen!

Het onderzoek ging over de afstamming van 
Egyptische Arabieren in de rechte vrouwelijke 
lijn, met behulp van het mitochondriaal DNA. Er 
zijn al eerder dit soort studies geweest, onder 
andere door A. Bowling, I. Glazewska, M.Cieslak, 
T. Jansen, G.Cothran en C.Vila. Het bleek dat 
Hudson niet alleen alle Egyptische merrielijnen 
had onderzocht maar ook had vergeleken met 
de merrielijnen die al eerder onderzocht waren 
door bovengenoemde geleerden. Als je overigens 
goed kijkt naar het artikel blijkt dat Hudson als 
enige auteur vermeld staat. Dit is ongewoon bij 
dit soort onderzoeken, die meestal door een heel 
team worden uitgevoerd. Hieraan kun je zien 
dat Hudson waarschijnlijk niet zoveel zelf heeft 
onderzocht maar vooral onderzoeken door andere 
biologen met elkaar heeft vergeleken.

Nu is het probleem met biologen dat er ruwweg 
twee soorten van zijn: ‘lumpers’ en ‘splitters’. 
De splitters zijn die biologen die bij elke 
variatie die ze vinden meteen een nieuwe soort 
veronderstellen, of een nieuwe categorie. 
Bij het onderzoek naar merrielijnen wordt bij 
elk nieuw haplotype dat wordt gevonden ( een 

Zhared Glory TA
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Rasgroep/
herkomst

Centraal 
Azië

Centraal
Azië

Centraal
Azië

Noord
Europees

Centraal 
Azië

Iberisch West
Azië

Aziatisch Centraal 
Azië

koperstijd

Centraal 
Azië

Warmbloeds A1 B C1 C2 G

Akhal Tekes A1 B C2 D1 D2 E F G

Pony’s A1 B C1 C2 D2 E F

Arabieren A1 B C2 E F

Volbloeds A1 B C1 C2 D1 D2 F

Przewalski-paard A2

waar ook de Berber toe behoort,  D2 is West – Azië,
E is Aziatisch, F is Centraal Aziatisch, en G eveneens. 
Jansen heeft, als ‘lumper’, een vrij overzichtelijk 
schema van rassengroepen en herkomstgebieden 
gemaakt dat enerzijds duidelijk maakt waarom de 
Arabier verwant is met zo’n beetje alle andere rassen 
en waarin hij zich daarvan onderscheidt. Dit schema 
heb ik aan dit artikel toegevoegd. Je ziet dan dat 
de Arabier vooral van voormoeders afstamt die uit 
Centraal Azië kwamen en ook uit het Midden Oosten. 
De Volbloed stamt ook van Europese voormoeders 
af, waarbij de D1-groep die van de Berbers en de 
Iberische paarden is. 

In de twee dikke boeken die in de Arabian Horse 
World te koop worden aangeboden zal ongetwijfeld 
nog veel meer staan; naar ik vermoed een uitgebreide 
bespreking van de diverse eerdere publicaties door de 
door mij genoemde onderzoekers. Maar mocht u 350 
dollar wel een beetje te veel vinden, dan heeft u, door 
dit artikel te lezen, uzelf dit geld uitgespaard. Altijd 
meegenomen, nietwaar?

Maar nu we het toch over geld hebben, welke Arabier 
is nu het kostbaarst?  

Daar zijn meerdere opvattingen over: de kostbaarste 
Arabier is het paard waarvoor het meeste is betaald of 
waarvoor men bereid is veel te betalen. Dit criterium 
zegt meer over de mens dan over het paard.
De kostbaarste Arabier kan ook zijn: het paard dat op 
de meeste shows wint en wereldkampioen wordt in 
Parijs. Dit zegt ook meer over hoe wij mensen tegen 
paarden aankijken dan over het paard zelf. 

Je kunt echter ook kijken naar de intrinsieke waarde 
van een paard; de waarde die het ‘van zichzelf’ heeft. 
Dan kijk je naar de biologische werkelijkheid, en dan is 
het gezondste, vitaalste paard het kostbaarst. 
Deze soort kostbaarheid bepaal je door naar de 
genen van het paard te kijken: hoe groter de variatie 
in genen, hoe beter het immuunsysteem werkt, hoe 
minder risico op het bovendrijven van schadelijke 
recessieve erfelijke factoren en dus hoe gezonder 
en vitaler het paard. Voor het dier zelf is dat veel 
belangrijker dan hoeveel het gekost heeft of hoeveel 
kampioenschappen het gewonnen heeft. 

Onderzoek naar de genetische variatie binnen 
verschillende populaties Arabieren heeft aangetoond 
dat de Syrische niet in een WAHO-erkend stamboek 
geregistreerde  Arabieren de grootste genetische 
variatie vertonen,(1) gevolgd door de wel in een 

WAHO-stamboek geregistreerde Syrische Arabieren. (2)
Onder die niet-geregistreerde Arabieren waren een 
groot aantal paarden die door bedoeïenen waren 
gefokt en gehouden maar die door deze mensen niet 
werden aangemeld omdat ze bang waren dat, als hun 
paarden eenmaal geregistreerd waren, de autoriteiten 
ze gemakkelijk in beslag konden nemen. Bovendien 
zeiden deze bedoeïenen: Allah weet dat ze asil zijn, 
dus waarom hebben we dan een stamboekpapier 
nodig? Jammer genoeg heeft de WAHO besloten 
geen nieuwe bedoeïenenpaarden op te nemen, 
waardoor een belangrijke bron van nieuwe genen voor 
ons gesloten blijft. 

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ook de Iraanse 
Arabieren (de Iranian Asils) (3) een grote genetische 
variatie vertonen. Zij zijn, genetisch gezien, even 
kostbaar als de Syrische Arabieren. Vervolgens komen, 
in afnemende mate van genetische variatie:

Saoudische Arabieren uit oorspronkelijke Saoudische 
bloedlijnen (Turafi  Dahman is een voorbeeld van zo’n 
paard.(4) Saoudische Arabieren in de USA, de z.g. Blue 
Stars; een voorbeeld daarvan is AAS Elizabeth.(5) 
Poolse Arabieren (6) Shagya Arabieren (7)
USA-Saoudisch/USA-Egyptisch, zoals paarden met 
Turfa, Exochorda, en andere Blue Stars gecombineerd 
met Egyptische bloedlijnen.(8) USA-Egyptisch 
zoals paarden die als zuiver Egyptisch, volgens de 
Pyramid Society,worden beschouwd,maar ook andere 
Egyptische paarden zoals de Babsons. Als je de 
verschillende Egyptische groepen bij elkaar neemt 
is hun genetische diversiteit groter dan die van de 
Davenports. Beschouw je die apart, zoals de Sheykh 
Obeyds, de Heirlooms, de Babsons en de Doyles, dan 
is van elke groep afzonderlijk de genetische diversiteit 
kleiner dan die van de Davenports. (9) Davenports.(10) 

Bij het kijken naar onderlinge verwantschappen tussen 
deze groepen is gebleken dat:

Syrisch niet-geregistreerd en Syrisch geregistreerd, 
samen met Iraans en Saoudisch, een duidelijke 
samenhangende groep vormen. Ze hebben 
vergelijkbare genvariaties. De Westerse groepen, 
te weten de Davenports, de Poolse Arabieren, de 
Shagya’s en de diverse in de USA onderzochte 
populaties, een daarvan goed te onderscheiden 
andere groep vormen. Wel zijn Syrisch geregistreerd 
en Davenport nauw verwant. 

De afname van genetisch diversiteit komt door het 
fokken binnen een gesloten stamboek, en het feit 

dat de in het Westen gefokte Arabieren verwijderd 
werden uit hun landen van oorsprong. Daardoor werd 
het moeilijker nieuw bloed toe te voegen. Waar dat 
lange tijd wel werd gedaan, zoals bij de Polen en de 
Shagya’s, bleef de genetische diversiteit voor een 
belangrijk deel gehandhaafd. Hoe meer groepen 
paarden van elkaar worden gescheiden, of het nu 
geografi sch is of door stamboekopname of het 
behoren tot een apart gefokte subgroep, hoe kleiner 
de genetische diversiteit en hoe groter de risico’s 
op problemen. Het fokken van dit soort paarden is 
veel moeilijker, want je moet veel meer uitkijken voor  
schadelijke recessieve genen en inteeltdepressie. 
Vooral een waarschuwing voor de fokkers van 
Egyptische Arabieren en Davenports (waarbij moet 
worden opgemerkt dat Davenportfokkers zich heel 
goed bewust zijn van deze zaken terwijl er onder 
fokkers van Egyptische bloedlijnen er ook mensen zijn 
die meer geïnteresseerd zijn in showresultaten dan al 
dat genengedoe).

Vanuit het standpunt van de geneticus zijn ook de 
Poolse Arabieren heel kostbaar. Dus een oproep aan 
de fokkers van deze paarden: hou de genetische 
diversiteit in stand! Zorg voor de instandhouding van 
alle nog bestaande merrielijnen en hengstlijnen en 
doe niet teveel aan inteelt! Fok niet alleen voor de 
show en de laatste mode maar kijk ook naar de lange 
termijn. Of de Poolse staatsstoeterijen deze visie nog 
steeds onderschrijven weet ik niet, maar als ze dat niet 
meer doen, dan ligt het lot van de Poolse Arabier in 
handen van particuliere fokkers en aan hen de taak 
deze groep paarden ook voor de verdere toekomst 
gezond in stand te houden.

Ik vertrouw erop dat liefhebbers van de Poolse Arabier 
dit wel is toevertrouwd.

Bronvermelding
Whole-loop mitochondrial DNA-D-loop sequence variability in Egyptian Arabian equine matrilines, door William Hudson. Gepubliceerd 
in PLOS ONE, 2017.

Microsatellite Analysis of Genetic Diversity and Population Structure of Arabian Horse Populations, door A.Khanshour, E. Conant, R. Juras 
en G.Cothran. Journal of Heredity, 2013

Mitochondrial DNA and the origins of the domestic horse, door T. Jansen et. al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2002
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Prestatiepredikaat Endurance Suzanne & Shayan, deel 3

paarden mee kon nemen. Ik moet hier dan ook Jitske 
l’Ami, Savanja Frissen, Ijjou Mohamed en voor zijn 1* 
Pauline Speelman bedanken. 

Vanaf het begin viel zijn razendsnelle herstel op, 
direct bij binnenkomst is de hartslag laag. Zijn gangen 
waren effi ciënt en economisch en hij verspilde weinig 
energie aan gekkigheid. Heel prettig is zijn enorm 
fi jne karakter, op wedstrijd merk je eigenlijk niet 
dat hij hengst is: gewerkt moet er worden! Al zijn 
novice wedstrijden heeft hij samen met mijn merries 
gelopen, naast elkaar (met halstertje) in de vetgate. 
Ook hengstige merries worden tijdens werk geen blik 
gegund, als Watt werkt werkt Watt!

Twee jaar geleden zijn we naar Engeland verhuisd en 
ben ik mijn wedstrijdpaarden afzonderlijk gaan rijden 
en dus zelf wedstrijden met Watt gaan rijden. Vlak voor 
de verhuizing deed hij zijn 1e 2* met Jannet van Wijk 
in de mega wedstrijd in Euston Park, en hij genoot, 
de wedstrijd kon hem niet groot genoeg zijn en hij 
groeide tijdens de rit. Ook zijn 1e geslaagde 160 (een 
jaar later) was op dit terrein, en wederom een jaar later 
zal hij in Augustus 2019 weer op dezelfde locatie deel 
uitmaken van het Nederlandse team voor de Europese 
kampioenschappen. De gok om een 1,5-jarig paard te 
kopen is dus goed uitgepakt! 

Auteur: Celesta Tas
Foto: Kevin Slotboom Fotografi e, Reindert Jansen,
Glenn Jacobs, Foto Moos

Inmiddels zijn we in augustus beland en sinds de wedstrijd in Ankum 
Duitsland heeft Shayan geen last van zijn been meer gehad. Het lijkt 
zich nu tot een rustige schiefel ontwikkeld te hebben.

Dit jaar wilde ik ook graag meedoen aan de show in t. Oedenrode 
en ik had Shayan ingeschreven met mij voor de pleasure hunter, trail 
in hand en de keuring ruinen op zondag. Saamir met de dochter van 
een vriendin voor de pleasure classic, trail in hand en met mij nog de 
keuring. Wat een gedoe de voorbereiding! De trail in hand moet je 
natuurlijk wel even oefenen en het bleek toch moeilijker dan gedacht. 
Maar het leuke was wel, om te merken hoe enorm snel de dieren leren 
en oppikken wat de bedoeling is. Dan alles wat je moet doen voor 
het weekend zelf: alles wassen, harnachement bij elkaar zoeken en 
schoonmaken, paarden wassen, enz. enz. 

Al met al, was een hele leuk weekend. Bij trail in hand weigerden ze 
beiden om in hun achteruit te gaan. En bleek onderdeel nog strengere 
regels te hebben dan ik dacht, dus heeeeel laag geëindigd.

Huidige klasseringen:
Stand dressuur: -
Stand endurance: klasse 3 startgerechtigd

Wedstrijden in de planning: 
September klasse 3 Otterlo
Oktober klasse 2 of 3 Endurance by the Sea
November klasses 2 of 3 Epe
November oefenwedstrijd dressuur BB

Wedstrijddoelen aankomend kwartaal:
Shayan trainen op de afstand 80km 

Trainingsdoelen aankomend kwartaal:
Paniek en spanning in dressuurbak verminderen

Maghada’s Shayan (TF Afrikhan Shah x Maghada v. FS Ritz), 31-05-2010

Volg de sportruiterWatt du Colombier *E

Auteur: Esther Groen
Foto: Wojtek Kwiatkowski 

Ik zocht al geruime tijd een jong endurance paard 
uit bewezen Franse prestatielijnen en toen ik een 
jonge Arques Perspex zoon uit een Persik merrie 
van de beroemde Colombier fokkerij  (eigenaren 
van Arques Perspex) tegen kwam op een Franse 
verkoopsite was ik direct erg geïnteresseerd. 
Zijn naam: Watt du Colombier (Arques Perspex 
uit Primera v. Persik) Ik was al diverse malen naar 
Frankrijk geweest maar kon vaak geen paard 
vinden van de kwaliteit die ik zocht in combinatie 
met het budget dat ik had. Deze 1,5-jarige hengst 
was mijn compromis: betaalbaar maar nog wel 
een poosje tijd en geld investeren tot ik zou weten 
of het een goed paard bleek.

Watt liep 2 jaar bij Elsanne Arabians in Frankrijk 
in de opfok en toen hij 3,5 was kwam hij naar 
Nederland waar hij nog een zomer in de 
Achterhoek heeft gelopen, alle opfok sociaal met 
andere hengsten en ruinen. Ook toen hij werd 
ingereden kon hij sociaal gehuisvest worden bij 
Hoeve Romantico tot ik zelf een plek had kunnen 
regelen waar hij kon wonen. Hij is rustig zijn 
wedstrijdjes gaan rijden, meestal met hulp van 
vrienden zodat ik een van mijn andere groene 

Watt is nog steeds hengst, 

maar omdat we volledig 

op zijn sportcarrière 

hebben gefocust heeft 

hij nog niet gedekt. 

Daar zal in de toekomst 

verandering in komen, 

mits de sport dat toelaat.
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De pleasure class duurde echt veel te lang, geen prijs. 
En de oude Saamir was zo moe ’s avonds bij de show, 
dat hij met het opstellen stond te slapen. Ik vond het 
zielig voor hem om hem “wakker te schudden”, als zo’n 
showomgeving niet genoeg prikkels geeft, wat dan wel? 

De jury vroeg zelfs of hij zijn ogen even wilde open 
doen! Toch had hij een hogere score dan Shayan. 
Zelf durfde ik toch niet op Shayan te gaan rijden gaan 
voor de pleasure hunter rubriek, ik was bang dat hij er 
vandoor zou gaan. 

En bij twijfel heb ik de regel met mezelf afgesproken, 
om dan niet te gaan rijden. Zijn show op zondagochtend 
ging ook niet helemaal super, omdat ik hem niet 

voluit durfde te laten lopen. Op zaterdag waren er 
enkele paarden onderuit gegaan op het gladde gras 
en Shayan staat rondom op ijzers en dan gaan ze nog 
wat sneller. Maar hij liet zich mijns inziens wel mooi 
opstellen dus heel blij. 

Na Ankum hadden we het plan om toch een lange 
klasse 2 (70 km) te gaan starten. Zo gezegd zo gedaan 
en ons ingeschreven voor de wedstrijd in Holten. 
Alleen de voorbereiding ging niet echt volgens plan. 
In die tijd was het ontzettend warm en ik heb daarom 
niet zoveel getraind als ik zou willen. Daarom de 
organisatie gevraagd of ik een klasse lager mocht 
starten. Dit was geen probleem en de korte klasse 2 
(56 km) gebruikt als training / test. De wedstrijd ging 
heel goed en gezellig samen gereden met een andere 
Russische gefokte Arabisch volbloed. Het doel was: 
tweede ronde sneller dan het eerste, direct aanbieden 
voor keuring in de vetgate en stevig doorrijden naar 
de finish toe om te kijken hoe hij zou herstellen. 
Als je namelijk een korte klasse 3 van 80 km rijdt, 
moet hij nog een rondje. Een paard moet bij elke 
keuring (vetgate of nakeuring) “fit to continue” zijn. 
Bij een klasse 3 wedstrijd rijd je namelijk drie rondes, 
bijvoorbeeld 2x30km en 1x 20km. Stel ik had nog een 
derde ronde moeten rijden, had hij dat nog makkelijk 
gekund?

Aan zijn hartwaardes kon je goed zijn dat zijn conditie 
echt goed is (voorkeuring 34, vetgate 44, nakeuring 
44). Geen prijs (7e plaats), want ik was te laat voor 
de massastart en ik wilde deze wedstrijd rustig aan 
doen. Als je bij een endurance wedstrijd niet op tijd 
bij de start bent, is dat geen probleem. Je starttijd 
blijft wel hetzelfde, maar je mag tot 10 minuten daarna 
beginnen.

Natuurlijk gaat het met je paard nooit zonder 
problemen. Nu was Shayan er met trainen een paar 
keer vreselijk er vandoor gegaan. De eerste keer kon 
ik hem nog op een cirkel krijgen op een veld, wel met 

twee handen aan 1 teugel moeten trekken. En paar 
weken daarna zaten we op een zandpad en moest ik 
zien te stoppen, terwijl hij zijn hoofd omhoog gooide 
en bij bijna stilstand op de plaats ging “springen” 
waardoor je er bijna vanaf stuiterde. Doodeng en 
nu was ik bang geworden. Het is bij mij in de buurt 
niet ideaal qua rijden, je rijdt eigenlijk altijd op de 
openbare weg, dit zijn onverharde wegen of de berm. 
Het enige wat ik kon bedenken was de vliegendeken 
die hem triggerde, maar die had hij al zo vaak 
opgehad. Alleen buitenrijden durfde ik niet meer…. 
Vooral voor mijn eigen gemoedsrust, een stangbit 
en martingaal toegevoegd aan mijn optuiging en 

maar even gelongeerd en twee ritten samen met een 
andere ruiter gemaakt.

Voor de show in Exloo had ik me ook ingeschreven. 
Het was vorig jaar zo enorm leuk geweest!  
Maar vanwege de hitte zag ik het niet zitten om ze 
zo lang op de trailer te zetten. Helaas, volgend jaar 
misschien weer. Maar al snel kwam de volgende 
wedstrijd in Hoog Soeren. Dit is een wedstrijd 
welke vorig jaar heel gezellig was opgezet bij een 
huifkarcentrum “de Kronkel”. Nu ingeschreven voor 
onze eerste echt 80-er. Maar wederom terug laten 
zetten…. Ik durfde het niet aan. Shayan was er klaar 
voor, maar ik niet. 

De week ervoor was ik ziek geweest en had twee 
dagen op bed gelegen. Ik zag mezelf niet in staat om 
zo lang op een paard te zitten. Onze hoefsmid was ook 
ziek en kon voor de wedstrijd niet komen. Met deze 
afstand wil ik echt dat zijn hoeven perfect verzorgd 
waren. We mochten nu weer in de klasse 2 kort van 
52km starten. 

Met wat pech in het vinden van het wedstrijd terrein 
en vertraging bij het keuren, waren we echt net op 
tijd voor de start. Shayan voelde super sterk, het was 
niet heel warm, dus ik was van plan te gaan rijden 
voor de overwinning! Nou, dat ging niet gemakkelijk, 
want we hadden een sterke tegenstander. De eerste 
ronde hebben we samen gereden, maar Shayan was 
het snelste met het herstel van zijn hartslag. Daarmee 
hadden we een minuut voorsprong op de rest van 
de groep, welke ik bijna helemaal verspilde door te 
laat te gaan opzadelen. De tweede ronde wilde ik het 
niet laten aankomen op een eindsprint, dus koos ik er 
voor om te proberen ruim weg te rijden van de rest en 
mijn voorsprong te behouden. Dat ging niet helemaal 
volgens plan. Een ruiter uit de klasse 1 kwam achterop 
en begon met “jagen”. Ze bleef hard galopperen, 
inhalen, weer terugvallen, achter blijven hangen, 
weer inhalen, hard door galopperen en zo maar door. 



Daardoor was het voor mij heel moeilijk om Shayan te 
overtuigen dat hij in een rustig constant tempo mocht 
galopperen. Maar na twee keer aanspreken, dat dit 
echt niet de bedoeling mocht zijn om zo belachelijk 
hard te rijden in de klasse 1 (gemiddeld mag je 13km/
uur), viel ze terug in snelheid. Nu konden wij mooi 
onze eigen “race” rijden. 

Tot het laatste moment bleef het spannend, want onze 
tegenstander bleef dicht in de buurt en aan het einde 
van de ronde had je nog een spoorwegovergang en 
moet je daar wachten, dan is je voorsprong zo weg. 
Het was geweldig om te merken dat je paard echt 
geroutineerd wordt. Zo paste hij zelf zijn snelheid 
en sprongkracht aan. Bijvoorbeeld bij het mulle 
zand ging hij zelf mooi naar een krachtige rustige 
draf, galoppeert net zo goed en lang in zijn “niet-
voorkeurskant” en hij had de handigheid om bij 
boomwortels goed te kijken en zijn passen af te meten. 
Bij eerdere wedstrijden had hij bij lange rechte stukken 
alleen rijden op een gegeven niet zoveel motivatie 
om door te lopen. Voor mij was het dan logisch dat ik 
hem dan liet “sukkelen” in een drafje, je wil je dier niet 
dwingen. Nu merkte ik dat dit eigenlijk meer kracht 
kostte, ook voor mij. Als ruiter moet je je paard helpen 
en zo goed mogelijk je onafhankelijke zit houden. 
Deze keer ging hij ook rechts en links achteromkijken 
en wachten op zijn achtervolger. Omdat het daardoor 
echt niet makkelijker werd voor ons beiden, hem 
gevraagd om rustig door te gaan in galop en zijn 
hoofd recht gehouden. Dat ging prima en weer in 
het bos pakte hij zelf weer op en zo reden we heerlijk 
naar de fi nish. Later bleek het paard achter ons op het 
zelfde punt als wij ook niet meer gemotiveerd te zijn, 
maar de ruiter kon hem niet overtuigen om toch door 
te gaan. Zo zie je maar, die Arabische volbloeden van 
ons doen alles voor je! 

Na de fi nish heb je 30 minuten om je paard bij te 
laten bijkomen en te verzorgen. Hij oogde mooi fi t, 
at en dronk goed. En na 10 minuten en koelen met 
een spons had hij al een pols van 47. Heel mooi 
herstel en dus vol vertrouwen naar de nakeuring en 
alles helemaal goed, op iets uitdroging na. Dit wil je 
natuurlijk niet, want hij zou eigenlijk optimaal weer 

een ronde in moeten kunnen. Zelf zag geen vertraging 
in het terug springen van zijn huid bij het pakken van 
een plooi. Ik vertrouw er dan maar op, dat het lichaam 
natuurlijk wat tijd nodig heeft om het gedronken water 
te verwerken. Een vetgate voor een volgende ronde is 
langer namelijk 45 minuten. Waarschijnlijk heeft hij dan 
wel voldoende tijd om zijn vochtbalans voldoende te 
herstellen.

We hadden een hele snelle tweede ronde van 17,7 
km/uur en het gemiddelde van de hele wedstrijd was 
16,3 km/uur. Ik vond het echt wel fl ink doorreden, 
vooral met het begin van de tweede ronde met 
stukken van 21 km/uur. Moet je nagaan, wat die 
paarden moeten doen in de top met gemiddelden van 
24 km/uur over 80 km?

Het weekend voordat ik dit stukje schreef zijn we voor 
een fotoshoot met Glenn Jacobs heel vroeg opgestaan 
(4 uur) om mooi licht te hebben op de Posbank met de 
bloeiende heide. Het was magisch! 

Omdat ik er toch was, ook maar alleen gaan rijden 
(zonder vliegendeken), nog wel een beetje bang. 
Het rijden ging super goed, wel 10 keer moeten 
afstappen om hekken te openen. En wat in het begin, 
zeker de eerste 2 jaar het echt een groot probleem 
was om op te stijgen, was nu niets te merken. Een 
kudde hooglanders makkelijk passeren met een 
beetje geduld. Hij leek het zelfs wel leuk te vinden, 
toen ze voor hem een beetje opzij gingen. Geen 
spanning onderweg en als kers op de taart: een totaal 
ontspannen paard alleen bij de trailer. Inmiddels was 
het druk geworden op het parkeerterrein, fi etsers, 
wandelaars, auto’s af en aan op een meter afstand en 
motoren. Hij stond mooi op rust, at zijn slobber, dronk 
en keek rustig aandachtig om zich heen. Zo zie je maar, 
een paard, welke echt onmogelijk leek, je met veel 
geduld en oefenen op zijn eigen tempo, plezier lijkt te 
gaan krijgen om met je op pad te gaan.

Ik denk dat we nu echt klaar zijn voor onze eerste 80-er 
en ik hoop dat er niets tussen komt. De wedstrijd in 
Otterlo op 7 september zal ons debuut worden in de 
klasse 3.

© GLENN JACOBS
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Zoals ieder jaar in IJzerlo, begon het feest al 
op vrijdag. Vanaf het middaguur arriveerden 
er al trailers en deelnemers voor alle drie de 
evenementen. Af en toe was het puzzelen om 
iedereen van de juiste stallen te voorzien, maar er 
hing direct een gezellige en gemoedelijke sfeer. 

Tijdens het Pinksterweekend, van 8 t/m 10 juni, vond hét show- en sportevenement van de 
samenwerkende partijen DAWRA, AVS en Aljassimya Farm plaats. We waren te gast bij de 
accommodatie waar al jaren de Arabissimo georganiseerd wordt; namelijk in IJzerlo bij Hippisch 
Centrum de Achterhoek. Naast het verrijden van en deelnemen aan diverse disciplines, wilden de 
organisaties vooral de verbinding zoeken tussen al die mensen die dezelfde passie delen: de liefde 
voor het Arabisch Volbloedpaard. Gezelligheid, saamhorigheid en laagdrempeligheid stonden 
centraal tijdens dit mooie weekend.

Show, western en dressuur, iedereen hielp mee 
met de laatste voorbereidingen voor het show- en 
sportterrein. Nadat alle paarden verzorgd en tevreden 
op stal stonden, werd er natuurlijk ook aan de 
inwendige mens gedacht. Onder het genot van een 
hapje en drankje kwamen de gesprekken al snel op 
hetgeen ons allemaal verbindt; onze paarden. 

Op zaterdag 8 juni werd er ’s morgens al vroeg 
begonnen met de Aljassimya Amateurshow aan de 
hand. De vele vrijwilligers hadden er voor gezorgd 
dat de enorme binnenhal prachtig was aangekleed 
met diverse decoraties in en om de bak. Voor de 
toeschouwers stonden er statafels en banken om 
optimaal te kunnen genieten van al het moois. De 
deelnemers die daar behoefte aan hadden, kregen 
nog een laatste uitleg van Rob Rens, die namens 
Aljassimya Farm aanwezig was tijdens dit evenement. 
De show werd gejureerd door Paula Böhmer uit 
Nederland, Tony van der Auwera uit België en Karin 
Zeevenhoven uit Duitsland. 

Door de harde wind die er op zaterdag stond, had 
de organisatie te maken met een aantal afmeldingen. 
Dat mocht de pret echter niet drukken. Er hing een 
ouderwets gezellige sfeer, zoals wij die meestal bij 
de DAWRA kennen. Voor we begonnen nog even 
een praatje met die, een grapje met die en een kopje 
koffi e met een ander bekend gezicht. Leuk detail is dat 
iedere deelnemer een sleutelhanger van de DAWRA 
ontving en drie proefzakjes van het voer VitalBix. En 
dan was daar het moment dat speaker Adri van der 
Velden begon met het aankondigen van de eerste 
rubriek en werd het ‘echt’!

De dag werd begonnen met de rubriek Junior Mares 
Novice. Helaas twee afmeldingen in deze rubriek en 
daarom betrad slechts één deelneemster de ring. 
Niet verrassend dus dat de eerste plaats ging naar de 
tweejarige merrie HC’s Gitana (Navarre x Yamona), 
gefokt en in eigendom van de familie Vrooland en 
werkelijk prachtig voorgebracht door Noa Vrooland. 
Prachtig dravend aan de hand van Noa, bewoog de 
merrie zich door de ring. Met een mooi aantal punten 
van 503,67 ging de eerste plaats dus naar deze 
aansprekende vosmerrie.

Tijd voor de rubriek Junior Mares Amateur. Drie mooie 
merries betraden de ring. De eerste plaats ging hier 
naar de zeer succesvolle Forelock’s Yzadora (Bashir al 
Shaqab x Forelock’s Yzabeau), gefokt en in eigendom 
van Forelock’s Arabians en voorgebracht door Wendy 
Delvalle. De merrie is een waar bewegingskanon en 
éénmaal het knopje ‘aan’ is ze niet de stoppen. Met 
haar geweldige presentatie showde Wendy de merrie 
naar 566,67 punten. De tweede plaats ging naar de 
zeer typische en verfi jnde merrie Anna Rachel (SMA 
Magic One x Monelly), gefokt door J. Swaenepoel, 
in eigendom van E. Sterken en voorgebracht door 
Samantha Maynard. De merrie wist 547 punten te 
behalen, met vooral hoge punten voor type en hoofd 
en hals. De derde plaats ging naar de schimmelmerrie 
Forelock’s Vermillion (AJ Dinar x Valeta ‘F’), gefokt en 
in eigendom van Forelock’s Arabians en voorgebracht 
door Rianne Elsinga. De aansprekende merrie 
behaalde 541 punten. 

Eén deelnemer in de rubriek Junior Colts Novice. Een 
fantastische ervaring voor voorbrenger Mell Laurent 
die de jaarling hengst Forelock’s Yndoctro (Shanghai 
EA x Forelock’s Yzabeau) presenteerde voor zijn fokker 
en eigenaar Forelock’s Arabians. Met veel geduld 
showde Laurent de hengst naar 494 punten. 

Vier van de vijf aanwezigen in de klasse Senior 
Mares Novice. Kaylee Roele, inmiddels een bekend 
gezicht bij de Aljassimya shows, showde haar merrie 
Nakuna Kossack (Kunar ‘T’ x Naomi C. Kossack) 
met veel overtuiging naar 544,67 punten, welke 
haar de eerste plaats opleverde. Hoge punten voor 
beweging, harmonie en presentatie droegen hieraan 
bij. De merrie is gefokt door The Kossack Stud en in 
eigendom van Habib’s Arabians. Nipt op de tweede 
plaats met 443 punten eindigde de 15 jarige merrie 
Agar Begum (Shankar x Yamuna). Zij is gefokt door 
dhr. Rafael Muller de Astoreca en in eigendom van 

Auteur:  Ilona van Leeuwen en Vera Dopper
Foto: Isabelle Könst en Claudia Dermois

HC’s Gitana voorgebracht door Noa Vrooland

Forelock’s Yzadora voorgebracht door Wendy Delvalle



36
AVS MAGAZINE

37

de familie Vrooland. Ook zij werd voorgebracht door 
Noa Vrooland. Ook voor deze combinatie waren er 
hoge punten voor harmonie en presentatie. De derde 
plaats in deze rubriek ging naar de merrie Telloh 
(RH Pajkovski x Gikene), gefokt door J. Boswijk en 
in eigendom van de voorbrengster Marieke de Vos. 
De merrie werd met veel zorgvuldigheid en liefde 
voorgebracht en kreeg daardoor maarliefst 95 punten 
voor harmonie van jurylid Paula Böhmer. De merrie 
kreeg 529,33 punten. Op de vierde plaats eindige de 
partbred merrie Gipsy Queen (Diamond Hit x Hamaza 
Ziraf). Zij is gefokt door J. Tacken en in eigendom 
en voorgebracht door Chantal van Driel. Erg leuk 
om te zien dat ook deze combinatie goed op elkaar 
ingespeeld was en een mooie presentatie lieten zien. 
Genieten voor het publiek! Een mooie vierde plaats 
met 517,33 punten. 

Twee merries gingen de strijd met elkaar aan in 
de rubriek Senior Mares Amateur. Met 547 punten 
eindigde de 4 jarige Habib’s Robina (ByStival 
Kossack x G.B. Habibi), gefokt en in eigendom van 
Habib’s Arabians en voorgebracht door Ryann van 
Hielten, nipt voor 9 jarige Forelock’s Yessy (Psytadel 
x Yakima), gefokt en in eigendom van Forelock’s 
Arabians en voorgebracht door Thomas Hodoul. De 
eerstgenoemde Habib’s Robina maakte het verschil 
door beter te scoren op benen en beweging dan de 
meer typische Forelock’s Yessy, welke 541 punten wist 
te behalen. Beide voorbrengers showde hun paarden 
met veel overtuiging, aangemoedigd door een 
enthousiast publiek. 

In de rubriek Geldings Amateur helaas maar één 
aanwezige: de 2 jarige ruin Amaryllis Lazize (Nofal 
NK x Ysabella ‘F’). Ralf Hesen showde hem voor zijn 
verloofde Annelieke Stoop naar 514,67 punten met 
prima gemiddelden. 

Op naar het fi naleonderdeel van de show aan de 
hand: Best In Show! De organisatie had van de 
welbekende Willem van Beelen prachtige bronzen 
platen gesponsord gekregen om uit te delen aan de 
twee paarden die de titel Best In Show op hun naam 
mochten schrijven. Voor de klasse Novice ging de 
titel naar de winnares van de Senior Mares: Nakuna 
Kossack, tot grote vreugde van fokker en eigenaar 
Brigitte Morees, Habib’s Arabians en dochter Kaylee 
Roele. Voor de klasse Amateur ging de mooie plaat 
naar Wendy Delvalle en Forelock’s Yzadora die de jury 
wist te overtuigen met haar geweldige presentatie. 
Blije gezichten bij de eigenaren en een groot, verdiend 
applaus van het publiek!

Het middagprogramma ging verder met de In 
Hand Trail, gejureerd door western jurylid Miranda 
Bouterse. Zeven mooie combinaties kwamen aan 
start, allen zeer goed voorbereid en keurig gekleed in 
westernoutfi t, welke overigens niet verplicht is maar wij 
als organisatie wel erg kunnen waarderen. De eerste 
plaats ging met 71,5 punt naar Chantal van Driel met 
Gypsy Queen (Diamond Hit x Hamaza Ziraf), wie ook 

tijdens het Arabian Horse Weekend de overwinning 
wist te pakken en ook nu weer een prachtige proef 
neerzette. Met een half puntje verschil en de prachtige 
score van 71 wist Annelieke Stoop de tweede plaats 
te pakken met de merrie Kashmira Lazize (Idzard x 
Paroeska). Erg knap, zeker omdat de merrie pas een 
paar maanden getraind wordt voor dit onderdeel.
Met 70,5 punt eindigde Suzanne van Leeuwen met 
S.A. Asiyah (Biblion x A.F. Shanaya) op een derde plek. 

Drie mooie en aan elkaar gewaagde combinaties 
zagen wij terug voor de Trail Novice. De eerste plaats 
ging hier met de score van 66,5 naar Canisia Romani 
met de jonge merrie Gyanada ETH (Tameen x MW 
Gladdys). Ook deze merrie heeft nog relatief weinig 
wedstrijdervaring, een waardevolle ervaring en mooie 
presentatie voor de combinatie! De tweede plaats was 
voor Jo-Linda Godee met DA Hadaya (Arjuno x Palisa). 
De mooie combinatie scoorde 65,5. Carine de Waart 
en de zwarte ruin Bahim K.S.I.(G Basgier x Sharifa K.S.I.) 
eindigde op een derde plaats met de score van 63,5. 

Terwijl binnen werd gestart met de Aljassimya 
Amateurshow, werd op het buitenterrein begonnen 
met de Arabissimo. De wedstrijd in IJzerlo is van 

oudsher ook opengesteld voor partbreds, toen 
een aantal jaar geleden de Arabissimo werd 
samengevoegd met het sportweekend is besloten 
om dit zo te houden. Hierdoor konden we ook dit 
jaar weer een aantal mooie partbred-combinaties 
verwelkomen. In drie gescheiden competities, 
Arabisch Volbloed, Partbred en Pony’s, worden er 
4 titels uitgeschreven te weten Biatlon, Triatlon, 
Quadratlon en Allround. De eerste stap naar ieder van 
deze titels, is een goede score in de dressuur. Iedere 
combinatie rijdt op zaterdag twee dressuurproeven 
op eigen niveau, die uiteraard meetellen voor KNHS-
winstpunten. 

De eerste dressuurproef van de dag werd om 09.00 
uur verreden en was ook direct de meest bekeken, 
gefi lmde en bejubelde proef van de dag. Onze 
eigen Dennis van der Heijden, jarenlang behulpzame 
vrijwilliger op talloze AVS-evenementen, reed namelijk 
zijn eerste dressuurwedstrijd ooit! Sinds enkele jaren 
heeft Dennis paardrijles op manege De Achterhoek en 
vorig jaar heeft hij geroepen dat hij dit jaar mee wilde 
doen. Belofte maakt schuld, dus daar ging hij dan! In 
de BB behaalde hij met manegepaard Mexum met 181 
punten ook gelijk een winstpunt. Voor het klassement 
is de BB samengevoegd met de B, de eerste proef 
werd gewonnen door Annelieke Stoop met haar 
zelfgefokte partbredmerrie Kashmira Lazize. Ook op 
de tweede plaats een partbredmerrie, namelijk Fayah 
FF gereden door Charite Kuiken. Een derde plaats was 
er voor Erogant, die onder Vera Dopper zijn eerste 
dressuurwedstrijd ooit liep nadat zij slechts een keer 
een kennismakingsritje hebben gereden. In de tweede 
proef zijn de eerste en derde plaats ongewijzigd 
gebleven, een tweede prijs was er toen voor Yvonne 
Theunissen met haar hengst Vis di Gallura. Bij de 
B-pony’s ging de prijs in de eerste proef naar Lois 
Krijger met haar volbloedruin Wazir, in de tweede 
proef wisselde zij van plaats met Maud Leunissen en 
NRPS-pony Divali.

In de klasse L-paarden waren met 5 combinaties 
twee prijzen te verdelen. In de eerste proef wonnen 
Dianne Hoftijzer en partbred Ziezo, tweede werd 
Margot Thomas met de mooie zwarte Eston M. In de 
tweede proef wisselden zij van plaats. In deze tweede 
proef behaalde Emmie Graafl and met haar knappe 
Eromanov ‘T’ hun eerste winstpunt in de klasse L2.
Helaas was er slechts een deelneemster in de klasse 
L-pony’s. Demi van Eerden reed haar volbloed Boras 
Amira daardoor twee keer naar de eerste plaats, maar 
met 3 winstpunten heeft ze dan ook twee nette en 
constante proeven neergezet.

Nakuna Kossack voorgebracht door Kaylee Roele

Amaryllis Lazize voorgebracht door Ralph Hesen

Canisia Romani met Gyanada ETH

Annelieke Stoop met Kashmira Lazize



38
AVS MAGAZINE

39

Het M-paarden was een Arabisch feestje waarin 
er door alle drie de combinaties in beide proeven 
winst is gereden. De hoofdrol was weggelegd 
voor Saskia Rutte, zij reed de schimmelhengst A.R. 
Fayyim twee keer naar de eerste plaats met in totaal 
4 winstpunten in het M2. Ook in het Z1 liepen enkel 
Arabische volbloeden. Extra veel respect voor de 
dames in deze klasse, de storm was inmiddels op volle 
kracht en het kwam met bakken uit de lucht, maar 
alle combinaties hebben zich karig verweerd en zijn 
uiteindelijk allemaal met minstens 1 winstpunt uit de 
strijd gekomen. Een speciale shout-out voor Jeannette 
de Bruin, zij had met recht echt het aller-aller-slechtste 
weer van alle deelnemers in haar tweede proef, 
inclusief omwaaiende dressuurhekjes. Onverschrokken 
reed zij door en behaalde met haar sprookjespaard 
A.R. Sinan Azim met 207 punten alsnog een mooi 
winstpunt. Qua plaatsing was het ook in deze klasse 
stuivertje wisselen. In de eerste proef ging de eerste 
plaats naar de super ervaren Karin de Graaf met 
Macassar KA, de tweede proef was de winst voor 
Karen Joldersma met haar ruin Khedirah DV.

De laatste klasse van de dag was het Z2 gecombineerd 
met het ZZ-Licht, in beide rubrieken was er één 
deelnemer. Cindy Bijl ging met haar mooie merrie 
Angel Elegantka twee keer met de eerste prijs aan 
de haal. Wel leuk om te vermelden is dat de ZZ-Licht 
combinatie, Sanne Koeslag met haar reus What’s Up,
al sinds jaar en dag vaste bezoeker is van onze 
wedstrijd in IJzerlo. Ontzettend leuk om te zien hoe zij 
de eerste keer bij ons met What’s Up nog in de
B startte en vandaag in haar eerste ZZ-Licht proeven 
gelijk winstpunten reed!

Tussen 12 uur en half 4 konden deelnemers hun 
paarden aanbieden voor de Liberty. Jury Marjolein 
van den Bosch beoordeelde zowel de volbloeden 

als de partbreds op Arabisch type, confi rmatie, 
beweging en harmonie met de voorbrenger. Vooral 
bij de volbloeden had zij het druk, 13 deelnemers 
betraden haar ring. Een mooi succes voor de familie 
Van Duijvenbode, de door hun gefokte Eromanov 
‘T’ behaalde hier met zijn eigenaresse een mooie 
eerste plaats en de tweede plaats ging naar de door 
hun gefokte en in eigendom zijnde Erogant, aan de 
hand van Vera Dopper. De derde plaats was voor 
de mooie merrie AF Troyska van Kim de Bloeme. 
Bij de partbred paarden waren er vier deelnemers 
en derhalve één prijs, deze ging naar NRPS’er 
Eston M. van Margot Thomas. Na het verrijden van 
de dressuur en de scores van de Liberty, kon het 
klassement voor de Biatlon worden opgemaakt. Bij 
de Biatlon AV-paarden ging de titel door haar goede 
scores in het Z2 naar Cindy Bijl met Angel Elegantka, 
daarnaast was er een gedeelde tweede plaats voor 
Vera Dopper met Erogant en Yvonne Theunissen 
met Vis di Gallura. Normaal gesproken wordt op 
zaterdag na de dressuur nog de 400 meter speed 
verreden, maar gezien de aantrekkende stormwind 
is uit veiligheidsoverwegingen besloten om dit te 
verplaatsen naar zondagmiddag.

Na een drukke, gezellige en succesvolle eerste 
wedstrijddag, was het tijd voor ontspanning. Bij 
de woonboerderij werd een heerlijke barbecue 
gehouden. Speciaal bedankje voor de heren Fred de 
Bruin en Lars Baas die heel de avond voor iedereen 
hebben staan bakken. Deelnemers, supporters en 
toeschouwers, iedereen zat bij en door elkaar en het 
is tot in de vroege uurtjes nog heel gezellig geweest. 
Wonder boven wonder zagen de meesten er de 
volgende ochtend aan het vroege ontbijt al weer fris 
en fruitig uit, klaar voor de start van dag twee.

Die werd binnen afgetrapt met de pleasure rubrieken. 
Jury voor deze rubrieken was mevr. Helen Hennekes 
– van Nes. Acht mooie combinaties in de Novice 
Classic Pleasure. De rubriek werd gewonnen door de 
ervaren combinatie Jeannette de Bruin met AR Sinan 
Azim (AR Sivmayall x Chantal’s Aziza). De tweede 
plaats in deze sterke rubriek ging naar een andere 
succesvolle combinatie op de Aljassimya Shows: Lisa 
Heckenbuecker en de ruin Postar (Om El Bellissimo x 
Pomerania). Anouk Daris eindigde met Kashmira Lazize 
op een derde plaats. 

Zes deelnemers voor de rubriek Hunter Pleasure 
Novice. Annelieke Stoop is zogezegd ‘in the winning 
mood’ op dit onderdeel tijdens de Aljassimya Shows. 
Ook ditmaal een overwinning voor haar en de 
merrie Kashmira Lazize. Een waar voorbeeld voor 
vele combinaties die dit onderdeel willen proberen! 
Opnieuw een tweede plaats voor Lisa Heckenbuecker 
en Postar. De western combinatie Alice Zijlstra – 
Hijmering pakte de derde plaats met de merrie Delilah 
Delight Joy (Scorpio x Jolene’s Joy). 

Tot slot werd de rubriek Western Pleasure Novice 
verreden. Drie combinaties kwamen aan start. 
De eerste plaats ging hier naar de steeds beter 
presterende Jo-Linda Godee met DA Hadaya. De 
tweede plaats ging naar een nieuwe combinatie: Gaby 
van Keulen met de zwarte ruin Hakuna Matata (Ibn 
Amid x GH Baida In Nahar) die gedurende de klasse 
een steeds meer constant beeld liet zien. De derde 
plaats ging naar Canisia Romani met Gyanada ETH. 

Na het Aljassimya programma was het voor de 
westernruiters tijd voor hun feestje: het DAWRA NK 
2019! Gebruikmakend van de prachtige entourage 
had de organisatie ervoor gezorgd dat de ‘NK 
sfeer’ optimaal aanwezig was. Ook dit jaar waren er 
weer vele prijzen beschikbaar gesteld door trouwe 
sponsoren om het NK extra feestelijk te maken. Het 
evenement werd aangevuld met extra klasses waaraan 
ook Internationale deelnemers mee konden doen. 
Op deze manier werden er eigenlijk twee wedstrijden 
tijdens één weekend verreden. Juryleden voor de 
westernonderdelen waren Mijme Heikens en Miranda 
Bouterse.

Op de zaterdag stonden de In Hand Trail en Trail 
onderdelen op het programma. Begonnen werd met 
de International In Hand Trail Beginners. Maarliefst 
zeven deelnemers kwamen aan start, dat belooft wat 
voor de toekomst! De eerste plaats ging naar de 
prachtige combinatie Annelieke Stoop en Kashmira 

Lazize. Met veel rust leidde Annelieke de merrie door 
het parcours. Nipt op de tweede plaats eindigde 
Jo-Linda Godee met DA Hadaya die ook een zeer 
professionele presentatie lieten zien. Plaats drie was 
voor een nieuw gezicht bij de DAWRA: Wendy Delvalle 
die met de jonge merrie Forelock’s Vermillion aan haar 
eerste In Hand Trail wedstrijd ooit meedeed. Zeer knap 
om dan al in de top 3 te eindigen! 

Door voor de titel! Het ‘echte’ werk! Acht combinaties 
gingen de ‘strijd’ met elkaar aan, uiteraard op de zo 
gezellige en door ons gewaardeerde DAWRA manier; 
elkaar aanmoedigend en gezellig kletsend in de 
voorring. Annelieke Stoop bewees met haar merrie 
Kashmira Lazize toch echt de allerbeste te zijn in de 
In Hand Trail, niveau Beginners. De proef die zij liet 
zien was nog verfi jnder dan de eerste en de score van 
71 is dan ook een geweldige score om een NK titel 
mee te behalen. De sjerp en het Wilhelmus waren 
voor haar! Met ook een betere proef en de score 
van 69,5 ging de tweede plaats ditmaal naar Wendy 
Delvalle en Forelock’s Vermillion. Van deze combinatie 
gaan wij in de toekomst zeker meer horen! Een hele 
knappe derde plaats was er eveneens voor een nieuwe 
combinatie: Esmeralda van Liefl and met de ruin Piati 
Gorsk. Ook nog maar zeer kort in training en ook 
voor deze combinatie hun debuut op wedstrijd. Zeer 
veel respect voor de top 3 in het bijzonder maar ook 
alle andere deelnemers die er piekfi jn uitzagen en 
het publiek lieten meegenieten van dit oh zo leuke 
onderdeel. 

Jeanette de Bruin met AR Sinan Azim

Jeanette de Bruin met AR Sinan Azim Wendy Delvalle met Forelock’s Vermillion
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Helaas maar één deelnemer  in de In Hand Trail 
Amateur/Open en daardoor geen NK titel te vergeven. 
De DAWRA hanteert de regel dat er minstens drie 
combinaties aan een onderdeel mee moeten doen 
om een NK titel te vergeven. Desalniettemin startte 
Suzanne van Leeuwen haar merrie S.A. Asiyah toch in 
dit level. Helaas maakte zij een fout in de eerste proef, 
welke haar een DQ opleverde. De tweede proef was 
er echter ééntje waar het publiek optimaal van kon 
genieten. De zeer netjes uitgevoerde proef leverde 
de combinatie de hoogste score van de dag op: 73 
punten, welke bovengemiddeld goed is. Geen sjerp 
maar wel een mooi blauw lint en groot applaus voor 
Suzanne en de 15 jarige merrie.

Na de onderdelen aan de hand stond de Trail onder 
het zadel op het programma. Twee deelnemers bij 
de International Trail Beginners. De eerste plaats 
ging naar Jo-Linda Godee met DA Hadaya. Carine de 
Waart behaalde met Bahim K.S.I. helaas een 0 score. 
Dezelfde twee combinaties kwamen nogmaals aan 
start. Helaas werd er ook voor deze klasse geen NK 
titel vergeven vanwege te weinig deelname. Mooi 
om te zien dat beide combinaties zich sterk verbeterd 
hadden ten opzichte van de eerste proef en nu zeer 
zeker aan elkaar gewaagd waren. Het blauwe lintje was 
opnieuw voor de combinatie Jo-Linda Godee en DA 
Hadaya. Carine de Waart mocht tot haar blijdschap nu 
het rode lintje in ontvangst nemen met Bahim K.S.I.

Voor de Trail Amateur/Open hadden zich dit jaar vier 
combinaties ingeschreven. Uiteraard hopen wij als 
organisatie altijd op mooie volle klasses maar soms 
gooit blessureleed of andere persoonlijke redenen 
roet in het eten en zijn wij extra dankbaar voor de 
combinaties die er wel zijn. De zeer ervaren Paulette 
Zorn met Fabanco en Angela van Duyvenbode 
maakten er een mooie strijd van. Nipt op plaats 
één eindigde Paulette, gevolgd door Angela op 
plaats twee. Helaas een patternfout voor Monica van 
Duyvenbode met Erogant waardoor zij een 0 score 
behaalde. Jammer want ook zij had kans kunnen 
maken op het blauwe lintje. Extra leuk was het om 
een nieuw gezicht te verwelkomen: Marieke de 
Vos met de mooie schimmelmerrie Firuza Telloh. ’s 
Morgens hadden we de mooie combinatie al kunnen 
bewonderen tijdens de Aljassimya Show maar ook 
onder het zadel laat de merrie haar veelzijdigheid zien. 
Met haar proef eindigde Marieke op een derde plaats.

Dezelfde vier combinaties streden voor de titel 
Nederlands Kampioen Trail Amateur/Open. Duidelijke 
winnares was opnieuw Paulette Zorn met Fabanco,

die hiermee haar titel van 2018 verdedigde en de 
sjerp in ontvangst mocht nemen. Een mooie tweede 
plaats was er voor Monica van Duyvenbode en 
Erogant. Zeer knap want Erogant bleek dit weekend 
van alle markten thuis te zijn en kwam ook nog 
meerdere malen aan start tijdens de Arabissimo met 
amazone Vera Dopper. Nipt achter Monica eindigde 
Marieke de Vos met Firuza Telloh op een derde plaats. 
Angela van Duyvenbode behaalde helaas een 0 score 
voor haar proef.

Helaas maar één deelnemer in de klasse Hunter Under 
Saddle Beginners maar direct een mooi oefenrondje 
voor Annelieke Stoop en Kashmira Lazize die hiermee 
een blauw lintje in ontvangst mochten nemen. 

In de voorring verzamelden zich intussen de 
combinaties die Showmanship at Halter zouden 
starten. Dat dit onderdeel er wellicht simpeler uitziet 
dan het in werkelijkheid is, bleek uit het feit dat twee 
van de vijf combinaties in het level Beginners een 
lintje in ontvangst mochten nemen. Bij dit onderdeel is 
precisie van groot belang en een foutje snel gemaakt. 
Tot haar grote blijdschap en verrassing ging de 
eerste plaats naar Jolanda van Duyvenbode en de 
zeer talentvolle jonge ruin Ero’s RoleXx. De tweede 
plaats ging naar Annelieke Stoop met Kashmira 
Lazize. De behulpzame jury gaf na afl oop van de proef 
nog wat tips mee die de deelnemers mee konden 
nemen naar hun NK proef. Na een mooie strijd 
ging de titel Nederlands Kampioen Showmanship 
at Halter Beginners terecht naar Carine de Waart 
met Bahim K.S.I. Met een prachtige proef en mooie 
score mochten zij verdiend de sjerp in ontvangst 
nemen. Ditmaal stond Jolanda van Duyvenbode met 

Ero’s RoleXx op een mooie tweede plaats. Myrna 
Vlug eindigde met Fadym PKA op een derde plaats, 
gevolgd door Annelieke Stoop met Kashmira Lazize en 
Ralf Hesen met Amaryllis Lazize. 

Helaas ook maar twee deelnemers in de klasse 
Showmanship at Halter Amateur/Open en dus geen 
NK titel te vergeven. Suzanne van Leeuwen en S.A. 
Asiyah namen het op tegen Marieke de Vos en Firuza 
Telloh. Helaas een klein foutje van Marieke tijdens 
de eerste proef en daarmee en 0 score. De eerste 
plaats ging dus naar Suzanne van Leeuwen die met 
S.A. Asiyah de score van 71,25 neerzette. Tijdens de 
tweede proef was er opnieuw een eerste plaats voor 
Suzanne en mocht Marieke ditmaal het rode lintje in 
ontvangst nemen.

Na een fi jne lunchpauze in de gezellige kantine van 
Hippisch Centrum de Achterhoek, werden de Western 
Pleasure klasses verreden. Twee deelnemers bij de 
International Western Pleasure Beginners. Het blauwe 
lintje ging hier verdiend naar Jo-Linda Godee en DA 
Hadaya. Erg leuk om een oude bekende terug te zien 
op een NK: Diana Koppers reed haar prachtige 23 
jarige merrie Ber Wipanja naar een tweede plaats. 
Gelukkig was er voor de Beginners in de Pleasure 
wel een NK titel te vergeven. Vier mooie combinaties 
betraden de ring onder het toeziend oog van de jury. 
Jo-Linda Godee liet met veel overtuiging zien dat zij 
dit weekend echt de allerbeste was in de Pleasure 
Beginners. Prachtig om te zien hoe zij met DA Hadaya 
de sjep in ontvangst mocht nemen. De tweede 
plaats ging naar de stralende Diana Koppers met Ber 
Wipanja die ook een steady proef lieten zien. Gaby van 
Keulen reed de ruin Hakuna Matata naar een derde 

plaats en Carine de Waart werd als vierde geplaatst 
met Bahim K.S.I.

Drie combinaties in de International Western Pleasure. 
Paulette Zorn bewees met Fabanco nog steeds in 
topvorm te zijn en behaalde de eerste plaats. Ook 
een zeer sterk gereden proef voor Monica van 
Duyvenbode met Erogant, welke haar verdiend de 
tweede plaats opleverde. Suzanne van Leeuwen koos 
ervoor om de proef voortijdig te beëindigen vanwege 
te veel spanning bij de merrie S.A. Asiyah. 

Voor de titel Nederlands Kampioen Western Pleasure 
zagen wij vier combinaties in de ring. Opnieuw een 
titel op het CV van Paulette Zorn en Fabanco; zij 
mochten de sjerp ook voor dit onderdeel in ontvangst 
nemen. De tweede plaats ging naar Angela van 
Duyvenbode en de inmiddels 25 jarige Penthor. 
Hoewel ervaring zeker een rol speelt is het zeer knap 
te noemen dat Penthor op deze leeftijd, na zeer weinig 
training voorafgaand aan dit NK, deze prestaties weet 
neer te zetten. De derde plaats ging naar Monica van 
Duyvenbode met Erogant. Alice Zijlstra – Hijmering 
werd met de mooie merrie Delilah Delight Joy vierde.

Tijd voor het laatste onderdeel van het weekend: 
Western Horsemanship. De Beginners mochten starten 
met hun proef voor de Internationale wedstrijd. De 
dames waren aan elkaar gewaagd en er werden 
hoge scores gereden! Plaats één was voor de niet te 
stoppen combinatie Jo-Linda Godee en DA Hadaya. 
Rood bleek dit weekend de kleur voor Diana Koppers 
en Ber Wipanja, want ook ditmaal was de tweede 
plaats en daarmee het rode lintje voor hen, sclehts een 
puntje achter de eerstgenoemde combinatie. Met een 
gelijke score als de nummer 2 werd Carine de Waart 
met Bahim K.S.I. als derde geplaatst. De leading judge 
was hierbij de doorslaggevende factor. 

Paulette Zorn met Fabanco Jolanda van Duyvenbode met Ero’s RoleXx

Angela van Duyvenbode met Penthor
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Door voor de titel! Met de prachtige score van 69
mocht Jo-Linda Godee zich met DA Hadaya Nederlands 
Kampioen Western Horsemanship noemen. Geweldig 
om een weekend met zo’n prachtige proef en score 
af te sluiten! De mooie 67 score van Carine de Waart 
was nu goed voor de tweede plaats. Ook zeer knap 
om een druk weekend voor zowel paard als ruiter zo 
af te sluiten. Diana Koppers behaalde met Ber Wipanja 
helaas een 0 score.

De Amateur/Open ruiters kwamen vervolgens aan start 
voor de International Horsemanship. Een prachtige 
overwinning ditmaal voor Monica van Duyvenbode 
met Erogant, die vooral tijdens het railwork het verschil 
maakten. De tweede plaats ging naar Alice Zijlstra – 
Hijmering met Delilah Delight Joy. De mooie score van 
Marieke de Vos bracht haar met Firuza Telloh op de 
derde plaats. 

Tussen de dames die streden voor de titel Nederlands 
Kampioen Western Horsemanship Amateur/Open 
werd het een zeer spannende strijd van een geweldig 
hoog niveau. Fantastisch om naar te kijken voor het 
publiek en uitstekend uitgevoerd door de combinaties. 
De eerste plaats ging met de hoogste score van het 
gehele weekend, 73,75 punten, naar Alice Zijlstra 
– Hijmering. De prachtig uitgevoerde proef kon op 
veel waardering rekenen van de jury. Nipt op de 
tweede plaats met slechts 0,25 punt verschil stond 
Paulette Zorn met Fabanco. De fantastische score van 
72,75 van Angela van Duyvenbode met Penthor was 
in dit deelnemersveld goed voor een derde plaats. 

Monica van Duyvenbode eindigde met de nog steeds 
bovengemiddeld goede score van 71,5 op een vierde 
plaats. Wat een knaller om een geweldig weekend 
mee af te sluiten!

Voor de combinatie die tijdens dit weekend de 
hoogste score behaalde had Willem van Beelen 
een prachtig beeldje beschikbaar gesteld. Tot haar 
grote blijdschap en verrassing ging deze naar Alice 
Zijlstra – Hijmering die met haar Horsemanship proef 
niet alleen de Nederlands Kampioen werd maar ook 
het prachtige beeldje in ontvangst mocht nemen. De 
Allround winnaressen Jo-Linda Godee (Beginners) en 
Paulette Zorn (Amateur/Open) mochten tevens een 
bon in ontvangst nemen voor een portretschilderij 
van hun paard door Carine de Waart. Ook voor de 
Reserve Allround Champions en International Allround 
Champions Angela van Duyvenbode (Amateur/Open), 
Monica van Duyvenbode (International Amateur/
Open), Marieke de Vos (International Amateur/Open) 
en Carine de waart (Beginners) waren er prachtige 
prijzen gesponsord als aandenken aan dit mooie NK.

Buiten was er deze dag ook de mogelijkheid om 
twee KNHS-proeven voor winstpunten te rijden. De 
scores die werden behaald tellen niet meer mee voor 
de Arabissimo. Waar we op de zaterdag begonnen 
met de B en eindigden in het Z, was dat vandaag 
andersom. Als eerste was het ZZ-Licht aan de beurt, 
met de toevoeging van Marijke Slok-Soede en 
Nureyev was Sanne Koeslag niet meer de enige start 
in deze hoogste klasse van de basissport. Marijke 
zette, zoals we haar kennen, twee constante, mooie 
en harmonieuze proeven neer, waardoor zij ook twee 
keer met de winst aan de haal ging. Het Z2 is vandaag 
samengevoegd met het Z1, met 4 starts was er een 
prijs te behalen en die ging in beide proeven met 
overmacht naar Karen Joldersma met Khedirah DV.
In de klasse M is er geen verandering geweest in het 
deelnemersveld. Proef 1 leverde wederom een eerste 
plaats op voor Saskia Rutte met A.R. Fayyim, maar in
de tweede proef ging de hoogste eer naar Sabrina 
Kreft met haar speciaal bewegende Mir’s Vestima.
Het L kende wel enkele wijzigingen, de twee partbreds 
van zaterdag waren vandaag niet meer aanwezig.
Een eerste plaats ging in beide proeven naar Natascha 
Gielen met de zwarte dekhengst Jazmeen. 

In beide L1-proeven behaalde zij een ruim winstpunt. 
Ook bij de L-pony’s een wijziging, Demi van Eerden 
was niet langer de enige deelnemer in deze klasse, 
maar wist alsnog ruim vier winstpunten en twee eerste 
plaatsen op te halen.

De BB/B werd als laatste dressuuronderdeel verreden. 
Canisia Romani legde haar Gyanada ETH voor de 
gelegenheid eens een dressuurzadel op in plaats van 
een westernzadel en zeker niet zonder resultaten. 
In de BB behaalde zij twee ruime winstpunten. De 
prijsuitreiking van het B was zeker leuk, met in totaal 
vier prijzen en ook vier verschillende winnaars. Proef 
1 werd gewonnen door Yvonne Theunissen met Vis 
di Gallura, op de voet gevolgd door Vera Dopper 
en Erogant. In proef 2 waren het Charite Kuiken en 
Chantal Schilperoort die zich mochten melden voor 
plaats 1 en 2. Bij de B pony’s ging de eerste plaats in 
beide proeven naar Lois Krijger en Wazir.

Na de dressuur werd de verzette speed verreden. 
Op een afgezet bospad legt iedere combinatie 
die 400 meter zo snel als zij kunnen en willen 
af, zonder sporen en zweep. Niet alle paarden 
begrepen dit concept… Aan het einde van de 400 
meter stonden toeschouwers, volleerd showpaard 
Erogant bedacht zich dat dat het moment was om 
te laten zien hoe mooi hij was, in plaats van door 
te galopperen naar de fi nish. Zijn oom Eromanov 
‘T’ maakte het nog bonter en ging 100 meter voor 
de fi nish stokstijf stil staan, echt niet dat hij langs 
die enorme mensenmenigte ging! Uiteindelijk is hij 
onder begeleiding van een helper aan de grond 
en een lokpaard alsnog over de streep gekomen. 

Jo-Linda Godee met DA Hadaya

Saskia Rutte met AR Fayyim

Monica van Duyvenbode met Erogant
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Toegegeven, het was niet de beste tijd, maar toch 
zeker wel het beste fi lmpje! Het was geen verrassing 
dat jockey Yvonne Theunissen haar renpaard Vis di 
Gallura naar de eerste plaats hielp, al werd zij op de 
hielen gezeten door de bloedjefanatieke DM Samara 
van Dorinda Woudenberg die dan ook de tweede 
plaats behaalden. Bij de partbreds was Charite Kuiken 
de enige deelnemer en daarmee ook de winnaar, 
maar dat weerhield Fayah FF er niet van om het gas 
eens open te trekken. Lois Krijger en Maud Leunissen 
nemen het al het hele weekend tegen elkaar op in de 
pony-competitie. Wazir van Lois liet het er niet bij zitten 
en met een noodgang stoven zij naar de eerste plaats.

Zondagavond werd het rustig op het terrein. Het 
DAWRA-NK en de Aljassimya Amateurshow waren 
afgelopen en de meeste deelnemers waren dan ook 
naar huis vertrokken. Voor de Arabissimo stond op 
maandag nog het springen en de cross gepland, 
met een klein groepje deelnemers en toeschouwers 
bleven we dus over. Op maandagochtend werd 
gestart met het Arabissimo springen op 80 cm. Bij de 
Arabische Volbloeden was het Yvonne Theunissen die 
de eerste prijs meenam, bij de pony’s Lois Krijger. Na 
het offi ciële springen was er ook een puppy-springles. 
Emmie Graafl and en Eromanov ‘T’ maakten samen 
voor het eerst kennis met springen onder het zadel, 
ondersteund door de wat meer ervaren springer 
Khedirah DV met Karen Joldersma. Eddie Sticker 
heeft hen beide geholpen met het springen van 
verschillende hindernissen.

Tijd voor het laatste offi ciële onderdeel, de cross op
70 cm. Ook hier ging de eerste plaats bij de volbloeden 
niet geheel verrassend naar Yvonne met Vis di Gallura, 
die op KNHS-wedstrijden al L-SGW rijdt. Lois Krijger 

reed haar knappe Wazir zeer overtuigend rond en 
reed daarmee naar de eerste plaats bij de pony’s. 
Helaas voor zowel Yvonne als Lois waren zij beiden 
de enige deelnemers in hun categorie, waardoor de 
titel Allround niet is verreden. In plaats daarvan namen 
zij het nu tegen elkaar op voor de beste allround 
combinatie van het weekend. Doordat Yvonne twee 
weigeringen had in de cross, ging deze titel voor het 
tweede jaar op rij naar Lois Krijger en Wazir! Ook een 
eervolle vermelding voor Charite Kuiken, vanaf de 
speed was zij de enige deelnemer bij de partbreds, 
waardoor daar de titels Triatlon, Quadratlon en 
Allround niet zijn verreden. Dit hield haar niet tegen 
om toch heel fanatiek mee te rijden in de speed, het 
80 cm springen en de 70 cm cross, waardoor zij de 
meest allround partbred combinatie zeker verdienden. 
Uiteindelijk is dat ook waar op de Arabissimo om 
draait, een leuke, sportieve sfeer, waar zeker fanatiek 
gestreden mag worden maar waar het samen genieten 
van onze paarden en elkaars gezelschap overheerst.

Graag willen wij als organisatie iedereen bedanken 
die dit weekend tot een succes heeft gemaakt. 
In het bijzonder hebben wij de samenwerking 
DAWRA – Commissie van Gebruik als zeer positief en 
bijzonder gezellig ervaren. Daarnaast willen wij Rob 
Rens namens de Aljassimya Farm, de eigenaren van 
Hippisch Centrum de Achterhoek, alle sponsoren, 
deelnemers, vrijwilligers en supporters bedanken voor 
de ontzettend fi jne sfeer, de sportiviteit onderling en 
de moeite die men genomen heeft om ons evenement 
te bezoeken. Het delen van de passie voor het ras 
is wat ons betreft gelukt op de laagdrempelige 
manier die wij graag tijdens onze evenementen 
willen uitstralen. Wat ons betreft zeker voor herhaling 
vatbaar! Wij hebben genoten!

Auteur:  Talitha Bakker
 Foto: Melania Groger

De vrijdag was gereserveerd voor de 
springwedstrijden. Hier helaas geen Nederlandse 
deelnemers. Op de zaterdag wel wat Nederlandse 
deelnemers tijdens de Al Jassimiya challenge. Bij 
de junior handler cup vonden wij Kaylee Roele 
met Nakuna Kossack (Kunar T x Naomi C Kossack) 
– gefokt door de Kossack stud en in eigendom 
van Habibs Arabians. Samen behaalden zij een 3e 
plaats. Deze combinatie vonden wij nog een keer 
terug bij de Novice merries waar zij een prachtige 
2e plaats behaalden.

Bij de Amateur merries was het de Nederlandse 
Ryann van Hielten die met Habibs Robina (ByStival 
Kossack x GB Habibi), gefokt in en in eigendom 
van Habibs Arabians, een 2e plaats behaalde.
Bij de Amateur hengsten bracht Ryann de 2-jarige 
hengst Turki al Soor (Sultan al Zobara x Tanqueray 
Bey) – gefokt door Abdullah Naser Alkhaldi en in 
eigendom van Hassan Mubarak al Hindal voor. 
Helaas de enige deelnemer maar wel met een 
prachtige score!

Op de zondag was er de internationale C-show. 
De dag begon met de 4 tot 6-jarige merries. In 
totaal zes deelnemers. Eerste met 40.83 punten 
werd Firediva (QR Marc x Flancee), gefokt door 
Pawel Redestowicz en in eigendom van Flaxman 
Arabians uit België. Later in het kampioenschap 
kreeg ze de golden medal. Tweede met 40 
punten werd Nawari al Noor (Emerald J x Norah 
el Perseus) – gefokt en in eigendom van VA Gestut 
Emaj uit Zwitserlen. Later in het kampioenschap 
kreeg ze de silver medal. Enige Nederlandse in 
deze rubriek was Habibs Robina (By Stival kossack 

Westfalen show

x GB Habibi), gefokt in en in eigendom van Habibs 
Arabians. Zij behaalde een keurige 5e plaats met 38.50 
punten!

Daarna was de beurt aan de 7 tot 9-jarige merries. 
Helaas maar één deelnemer maar wel één van 
Nederlandse bodem! Nakuna Kossack (Kunar T x 
Naomi C Kossack) behaalde het prachtige aantal van 
38.50 punten. Gefokt door de Kossack Stud en in 
eigendom van Habibs Arabians.

De klasse 10 jaar en ouder werd gewonnen met 38.17 
punten door Al Chadim Gazia (Authentic ibn Nawaal x 
Al Chadim Ghazalla) – gefokt door Gestut Chrymont en 
in eigendom van Michael Schmitz uit Duitsland. Later 
in het kampioenschap ontving ze de bronze medal.
De volgende rubriek was die van de senior hengsten,
4 jaar en ouder. Winnaar en later gold medal 
champion en best in show met 41.33 punten was 
Esfahan (Ekstern x El Fatha) – gefokt door Janow 
Podlaski stud en in eigendom van Flaxman Arabians 
uit België. Tweede en silver medal champion met 
89.83 punten was MM Erasmo (RFI Farid x MM 
Estafania) – gefokt door Mario Matt en in eigendom 
van Flaxman Arabians uit België. De ruinenklasse had 
twee deelnemers die beide het puntentotaal van 39.83 
punten behaalden. Uiteindelijk had MM Esperado 
(RFI Farid x MM Eluise) – gefokt door Mario Matt en in 
eigendom van Flaxman Arabians uit België de meeste 
punten op type en won deze klasse.

Na de lunch was het tijd voor de junior merries! Vijf 
merries van 1 tot 3 jaar maakten hun opwachting. 
Winnaar en gold medal champion met 41 punten was 
Flaxmans Pandora (MM Sergio x QR Sarah) – gefokt 
en in eigendom van Flaxman Arabians. Tweede en 
silver medal winner met 40.33 punten was Charisma 
Palazzotto (FA el Rasheem x Cicilla) – gefokt en in 

Van 14 t/m 16 juni werd net over de grens, in het Duitse Lage, de Westfalen show gehouden. 
Een weekend lang kon men met hun Arabisch volbloed en Arabische kruising genieten van 
springwedstrijden, dressuurwedstrijden, de Al Jassimiya amateur challenge en op zondag de 
International C-show voor Arabische volbloedpaarden. Een top georganiseerd evenement met een 
super leuke sfeer en een prachtige accommodatie. Het is jammer dat er niet meer deelnemers uit 
Nederland waren. Zo vlak over de grens en zo veelzijdig opgezet!
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eigendom van Danubius Arabians uit Romanië. De 
Nederlandse deelneemster, ASE Kamiliya Hlayyil 
(Kahil al Shaqab x ASE Bisiriya Hlayyil) – gefokt en in 
eigendom van Arabian Stud Europe – had haar dag 
niet en liet zich helaas niet zo goed zien. Met een totaal 
aantal punten van 39.67 punten werd ze als vierde 
geplaatst in deze sterke rubriek.

Hierna was het de beurt aan de jaarlinghengsten. 
Winnaar met in totaal 41.17 punten,  de op een na 
hoogste score van de dag, was de Nederlandse ASE 
Farhan (RFI Farid x ASE Bisiriya Hlayyil) – gefokt en in 
eigendom van Arabian Stud Europe. 

De jonge hengst wist ook in het kampioenschap te 
overtuigen en behaalde unaniem het goud! Tweede in 
deze klasse met 40.50 punten was de Tulip Cup gold 
champion: Nomad DA (Fayad al Fayad x Lady Cassenra 
DD) – gefokt en in eigendom van Danubius Arabians 
uit Romenië. Later werd hij verkozen tot silver medal 
champion.

De laatste klasse van de dag was die van de junior 
hengsten, 2 en 3 jaar oud. Winnaar met 39.67 punten 
was Turki al Soor (Sultan al Zobara x Tanqueray 
Bey) – gefokt door Abdullah Naser Alkhaldi en in 
eigendom van Hassan Mubarak al Hindal. Later in het 
kampioenschap kreeg hij de bronze medal. Tweede 
met 39.17 punten was Fulger DA (Empire x Formia) 
gefokt en in eigendom van Danubius Arabians uit 
Romenië.

Beste Straight Egyptian van de show was DG Soufi an 
(Sahib x Bas Smah Elahiyah) – gefokt door Dieter 
Gerbaulet en in eigendom van KF Arabians uit 
Duitsland.

Westfalen is een enorm leuke show en zeker een 
aanrader! Wij hopen dat er volgend jaar veel meer 
Nederlanders meedoen!
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SA Giacomo *D

Sportpredikaat dressuur

Auteur: Myanou Schure 
Foto: Jan Kan 

Afstamming: Mel Rintin x Lajla
Geboortedatum: 14/06/2006
Fokker: Schaufl er Arabians, Duitsland
Eigenaar: Melissa Arabians  

SA Giacomo, Spaans gefokte goedgekeurde 
hengst van bijna 160 cm, paarlemoer schimmel, 
CA vrij en SCID vrij.  Van beide zijden, afstamming 
van de zuiver Spaanse Volbloed Arabieren van 
Stal Melissa. Familie Scheerder startte in Limburg 
in 1970 hun fokkerij Melissa Arabians met 
import van Spaanse stammerries; Flora en Finta. 
Door bloedlijnstudie, visie en geloof in line-
breeding, groeide Melissa Arabians uit tot een 
gerenommeerde stal. Zij exporteerde Spaanse 
Arabieren over de hele wereld. Hun nichtje 
Myanou heeft SA Giacomo uit Zuid-Duitsland bij 
Schaufl er Arabians opgehaald in december 2006 
waarna hij op stal Melissa zijn eerste maanden 

doorbracht met zijn halfbroer Mel Yvanho (1995 uit 
Mel Rintin x Mel Nitida). Myanou continueert Melissa 
Arabians met SA Giacomo. Oudjaar 2010 krijgt 
Myanou een blessure waardoor de opleiding van SA 
Giacomo stopt. In 2015 loopt hij zijn eerste B-dressuur 
wedstrijd. Sinds april 2017 traint Saskia van Heesch 
hem driemaal per week een half uurtje. NK Ermelo 
augustus 2017, showt Janou Vogels hem, rubriek; 
oude hengsten, hij wordt derde. Saskia brengt hem uit 
op de NK-dressuur september 2018 hier haalt hij zijn 
eerste Z1 winstpunt. September 2018 naar Aken voor 
de All Nations Cup Riding Competition. SA Giacomo 
en Saskia kwalifi ceren zich voor de kür op muziek, hun 
Spaanse muziek kür kreeg als waardering een 6,8! 
Waardoor SA Giacomo de beste volbloed Arabier in 
de kür op muziek in Aken is. 

SA Giacomo is een Spaanse hengst met 
kampioenspaarden in zijn zeldzame pedigree. Mel 
Rintin-Mel Galinka-Congo en Tabal afstammeling. Hij 
is een superfi jne hengst met een heel bewerkbaar 
karakter. Tussen de KWPN’ers loopt hij Z1. Hij is 
volledig goedgekeurd voor het AVS sinds eind 2018. 

ASE Kamiliya Hlayyil

ASE Farhan
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Op veler verzoek ben ik even even gaan 
zitten om een helder verhaal  op papier te 
zetten aangaande Embryo transfer en de 
nieuwe regelgeving aangaande zoötechnische 
certifi caten.

Embryo Transfer
In chronologische volgorde van nieuwigheidjes is 
Embryo Transfer dan zeker eerst aan de orde. 
Al heel wat jaren geleden is Embryo Transfer (ET) 
een populaire techniek geworden binnen de 
Arabische Volbloedpaarden fokkerij. 

Geschiedenis
In een periode dat daadwerkelijk Invitro Fertilisatie 
(of IVF: bevruchting van een Eicel met een Zaadcel 
in een lab) niet succesvol was te noemen, zijn 
onderzoekers zich gaan concenteren op het 
spoelen van van natuurlijk bevruchte eicellen. 
Het resulterende embryo bleek succesvol 
overgezet te kunnen worden naar een andere 
merrie met eenzelfde cyclus of zelfs ingevroren 
om in een later stadium gebruikt te kunnen 
worden. Inmiddels is IVF ook mogelijk geworden 
in de vorm van ICSI (IntraCytoplasmic Sperm 
Injection) waarbij één zaadcel met een naald in 
een eicel wordt gebracht waarna celdeling tot 
een daadwerkelijk embryo plaatsvindt. Mooie 
techniek maar offi cieel verboden door WAHO. Dus 
voorlopig blijft ET de enige legale optie.

Procedure
Zonder verder in detail te gaan over de medische 
kant van ET wil ik wel de administratieve procedure 
even toelichten voor diegenen die een ET traject 
zouden willen ingaan. Het AVSA volgt zowel de 
richtlijnen van WAHO, van de EU alsook die van de 
RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). 
Dit alles resulteert in een onontkomelijk 
papierwerk benodigd om te voldoen aan de 
regelgeving. Mocht je dus van plan zijn om ET 
te gaan doen, laat je goed voorlichten op het 
stamboekkantoor. In grote lijnen komt het er op 

neer dat er voorafgaand aan de ET een permissie moet 
worden aangevraagd om de ET te mogen uitvoeren. 
Deze aanvraag gebeurt via een online formulier dat 
van de AVS website te downloaden is. Hierop geeft 
men o.a. aan wie de beoogde vader- en moederdieren 
zullen zijn voor de aanvraag van de permissie, de 
beoogde eigenaar en wat andere details. Deze 
aanvraag zal na ontvangst op het stamboekkantoor 
worden geregistreerd en goedgekeurd en zal naar de 
aanvrager worden teruggestuurd met een additioneel 
formulier wat gebruikt moet worden wanneer het 
embryo gebruikt, verkocht of geëxpireerd is. In geval 
van gebruik zal ook een dekbon van het vaderdier 
moeten worden overlegd en zal het geheel in bestand 
blijven totdat de geboorte een feit is. Daarna kan 
tot registratie worden overgegaan. Uiteraard is 
de administratie van het dossier niet gratis. Op de 
tarievenlijst staan de kosten voor de permissie en de 
registratie van ET veulens vermeld.

Export van embryo’s 
Het stamboek waar het moederdier is geregistreerd 
ten tijde van de embryo collectie is primair 
verantwoordelijk voor het bewaarde papierwerk 
behorende bij het embryo. Mocht het veulen 
uiteindelijk geboren worden in een ander land 
dan het bovenvermelde stamboek dan wordt het 
papierwerk en een bijbehorend zoötechnisch 
certifi caat overgegeven aan het stamboek in het 
land van geboorte. Daar dit hetzelfde werk vraagt als 
een reguliere export is derhalve een zoötechnisch 
certifi caat voor embryo’s gelijkgesteld aan de 
exportkosten van een paard. Er is in administratieve 
werkzaamheden geen verschil. Zo komen we nu 
vanzelf op de zoötechnische certifi caten.

Zoötechnische Certifi caten
In het najaar van 2018 is er een nieuwe EU regeling 
van kracht geworden waar het binnen de EU makkelijk 
moet worden om informatie uit te wisselen om 
paarden, sperma, embryo’s en eicellen te registreren 
waaruit ook rechten ontstaan in het voordeel van de 
eigenaar. Waar wij in Arabierenland al sinds jaar en 
dag de kreet “Arabier op Arabier is papier” hanteren, 
is dat bij andere stamboeken helemaal niet het geval. 

Veel stamboeken accepteren elkaars buitenlandse 
producten niet en daar wilde de EU een einde aan 
maken. Enter de zoötechnische certifi caten.
Deze certifi caten dienen vanaf 1 november jl. paarden 
en producten van paarden te vergezellen zodra 
deze verhuizen van één EU land naar een ander EU 
land. De informatie op deze certifi caten is zodanig 
gedetailleerd dat een ander gelijkwaardig stamboek in 
een andere lidstaat het paard of het product niet meer 
kan weigeren als het gaat om erkenning, registratie of 
plaats in het stamboek.

Wat moet u in de praktijk weten 
Als u een paard, sperma of een embryo wilt exporteren 
dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen 
met het stamboekkantoor. Deze certifi caten kunnen 
op kantoordagen dezelfde dag nog aan u worden 
gemaild. Het certifi caat moet vervolgens uitgeprint en 
gevoegd worden bij de reguliere papieren. Als het om 
een paard gaat mag het formulier vastgeniet worden 
aan de laatste pagina van het paspoort. Wij raden u 
dus aan om goede afspraken te maken als het gaat om 
vervoerders,  verzendsperma of embryo export, daar 
dit vaak gebeurt door instanties die wellicht nog geen 
kennis hebben van de verplichting op zoötechnische 
certifi caten. U blijft eindverantwerantwoordelijk voor 
uw product.  

Zonder dit certifi caat kan het zijn dat er vertraging 
optreedt in het importerende land. De handhaving 
is per land verschillend. Wij raden u ook aan, als u 
naar Nederland importeert, dat u de exporteur op 
het hart drukt dat er een certifi caat bij moet zijn. Ter 
geruststelling: Het AVS zelf eist geen zoötechnische 
certifi caten voor uiteindelijk registratie, maar wij 
kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor 
eventuele handhaving bij de grens. 

Uiteraard zijn zoötechnische certifi caten van tijdelijke 
aard. Zodra het product correct is geïmporteerd en het 
papierwerk is afgegeven vervalt het certifi caat. Meestal 
wordt het in dossier gehouden door het importerende 
stamboek.

Zoals eerder vermeld aangaande de export van 
embryo’s is het ook voor zoötechnische certifi caten 
voor paarden of sperma dat daar administratieve 
kosten aan verbonden zijn. Ook deze vindt u terug op 
de AVS tarievenlijst.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande 
onderwerpen mag u altijd een email sturen naar het 
stamboekkantoor en zullen wij ons best doen om u zo 
nauwkeurig mogelijk te assisteren waar nodig.
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Zaterdag 27 juli

National C Show
Het showweekend begon met de National C Show 
en de juryleden voor deze show waren Bérengère 
Fayt uit België, Ali Darawshe uit Israël en Jonas 
Salzmann uit Koeweit. Vanwege het grote aantal 
aanwezige paarden, beperk ik mij voor dit artikel 
tot de top vijf van iedere klasse. Voor verdere 
resultaten verwijs ik naar de website van het AVS 
en naar Arabian Horse Results.

Voordat de show daadwerkelijk begon, werd er 
een minuut stilte gehouden voor Bryan Ryn Jones, 
de welbekende trainer, voorbrenger, paardenman 
in hart en nieren en vriend van velen, die tragisch 
en totaal onverwachts de avond ervoor was 
overleden op de show in Malvern (Verenigd 
Koninkrijk). Geschokt, bedroefd en vol ongeloof, 
dacht eenieder aanwezig op de show, in een 
emotioneel, respectvol en vredig moment, aan 
hem, zijn kinderen, ouders, vriendin en familie en 
wenste hen alle sterkte toe met die enorme verlies.

Hierna ving de eerste rubriek van de zaterdag 
aan en dat was die van de merrieveulens, vijf 
aandoenlijke veulens dartelde door de ring. 
Met als enige een score van in de 90 werd de 
aansprekende Forelock’s Yvy Rose (Naseem Al 
Rashediah x Forelock’s Ynicon), gefokt door en in 
eigendom van Forelock’s Arabians, de winnares. 
Een merrieveulen met bijna dezelfde hoeveelheid 
aan attitude werd als tweede geplaatst, Pshyfa 
A’yn (FS Refl ection x Pshyfa H), gefokt door en in 

eigendom van J.M.C. v/d Hoogenband-Dingjan. BA 
Amadora (Magic Mon Cheri x Alte Droga KA), gefokt 
door en in eigendom van Bembom Arabains, heeft een 
typisch Arabische uitstraling en werd hiermee derde. 
De door L.A. Fischer gefokte en in eigendom zijnde 
ZA Que Sera (Bess Nurullah x ZA Cafi rah), een vos 
merrietje uit Spaanse lijnen met enorme ogen, werd 
als vierde geplaatst, gevolgd door de mooie N.D.’s 
Andorra (Shiraz de Lafon x Amerika), gefokt door en in 
eigendom van O.R.J. Dopper, als vijfde.

De daarop volgende klasse van de ruinen had drie 
deelnemers en hier liep Ero’s RoleXx (Excalibur EA x 
Raville P), gefokt door en in eigendom van de familie 
Van Duyvenbode, zonder enige twijfel direct naar 
de overwinning. Voor deze indrukwekkende vos met 
zijn opvallende witte aftekeningen had ik slechts drie 
woorden: wat…..een…..paard!! De meer verfi jnde 
en chique Cadanz Ghazal (Shiraz de Lafon x Cadanz 
Djamilah), gefokt door en in eigendom van Cadanz 

Arabians, werd als tweede geplaatst, terwijl de wat 
timide schimmel Ghadir J (Empire x Georgia), gefokt 
door Jadem Arabians en in eigendom van J. Vellinga, 
de klasse als derde sloot. Deze enige ruinenrubriek 
hield vervolgens ook direct het kampioenschap ruinen 
in, waardoor Ero’s RoleXx de gouden medaille won, 
met Cadanz Ghazal die hetzelfde deed met zilver en 
Ghadir J die het bronzen eremetaal in ontvangst nam.

Hierna vingen de rubriek voor hengstveulens aan 
en de eerste plaats ging naar VAS Nadim (Bess 
Nurullah x Shazia Bint Valdes), een zeer verfi jnd en 
showy hengstje, gefokt door en in eigendom van 
Danielle Biesenbeek. Ikzelf was zeer te spreken over 
de nummer twee in deze rubriek, N.D.’s Emerson 
(Emerald J x N.D.’s Ditah), gefokt door en in eigendom 
van O.R.J. Dopper. Dit jonge hengstje is al een zeer 
gebalanceerd, goedgebouwd paardje met lichtvoetige 
gangen en mooie Arabische opdruk. Majestic Al Farabi 
(ASE Juilliard x ASE Majestika), gefokt door Arabian 
Stud Europe en in eigendom van Natascha Gielen, 
eindigde als derde.

Er was slechts één deelnemer in de rubriek voor 
jaarling hengsten maar dit was zeker niet de minste! 
ASE Farhan (RFI Farid x ASE Bisiriya Hlayyil), gefokt 
door en in eigendom van Arabian Stud Europe, had 
zichzelf al onvergetelijk gemaakt in Exloo afgelopen 
jaar en gaf nu een vergelijkbare winnende presentatie 
weg. Met zijn geweldige exterieur, indrukwekkend 

front en sterkte bewegingen scoorde hij een zeer mooi 
puntentotaal van 90.08.

In de klasse van de tweejarige hengsten liet de vos 
IEA Gailjiano (BS Karanji x Bess-Ginger), gefokt door 
en in eigendom van Idol’s Eye Arabians, een goede 
draf zien en met 89.92 behaalde hij de winst in 
deze rubriek. Met nóg meer punten voor zijn goede 
bewegingen, maar met iets minder punten op Type en 
Hoofd & Hals, eindigde Ace Ventura (SMA Magic One 
x BS Aisha), gefokt door Wenche Roefs (België) en in 
eigendom van CNC Arabians, met slechts 0.25 punt 
verschil op 89.67 als tweede. Ikzelf was erg te spreken 
over de exotische looks van de als derde geplaatste 
IEA Khourani (Excalibur EA x Kadira), gefokt door en 
in eigendom van Idol’s Eye Arabians, die typischer en 
minder zwaar is dan zijn twee voorgangers, maar het 
qua showattitude en beweging nog achter liet. Met 
89.00 was zijn derde plaats een ‘close call’.

Drie van de vier inschrijvingen maakten hun 
opwachting bij de driejarige hengsten en met 
een geweldige score van 91.58 (!) domineerde 
de exotische en zeer typische Ali Khan (Cavalli x 
Althea) en pakte zonder enige twijfel de winst. Deze 
expressieve hengst, gefokt door Brugman Arabians 
uit België en in eigendom van Paula Böhmer, heeft 
een geweldige showattitude en een super verfi jning in 
zijn confi rmatie. Ondanks zijn geweldige bewegingen 
kwam met meer dan twee punten verschil ASE R Zad 
Shiraz (Shiraz de Lafon x Glamour Girl J), gefokt door 
en in eigendom van Arabian Stud Europe, als tweede, 
gevolgd door de zwarte AAY Ayaat Ibn AJ Rafi q (AJ 
Rafi q x Abhadulla Nordine), gefokt door M.J. Haahr 
(Denemarken) en in eigendom van Ronny Derom, die 
de top drie compleet maakte en de rubriek sloot.

Net als bij de jaarling hengsten, was er slechts één 
deelnemer bij de jaarling merries. De opvallende BA 
Nailah (Magic Aban x Magic Nadima), gefokt door 

Op 27 en 28 juli 2019 was het tijd voor de tweede editie van de AVS Eurozone Cup & Natonal C 
Show op het terrein van Hippisch Centrum Exloo in Exloo. Ons aller AVS had dit jaar weer het initiatief 
genomen om dit grootse evenement te organiseren en met meer dan 135 inschrijvingen en veel 
publiek leek het een succesvol weekend te worden.

Auteur:  Aad Oomen 
Foto: Isabelle Könst
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Fontanella Magic Arabians (Italië) en in eigendom 
van Bembom Arabians, showde echt de zin om 
zichzelf te presenteren en met de staart op haar rug 
danste ze door de ring. Een mooie gang naar het 
kampioenschap voor haar met een score van 89.42.

De rubriek tweejarige merries was beter gevuld met 
zeven jonge merries die zichzelf presenteerden. De 
eerste plaats ging naar BA Fiorella (El Palacio VO 
x Floressah W), gefokt door en in eigendom van 
Bembom Arabians, die een kleine warm-up nodig 
had en zich daarna showde zoals we dat van haar 
gewend zijn. De tweede plaats was er voor de mooie 
IEA Mavalenta (BS Karanji x Marwan’s Valentine), gefokt 
door Idol’s Eye Arabians en in eigendom van Dave 
de Jong. Dit jonge merrietje maakt iedere keer dat 
we haar in de showring zien weer meer progressie. 
Forelock’s Vermilion (AJ Dinar x Valeta F), gefokt door 
en in eigendom van Forelock’s Arabians, is een mooi 
en compact gebouwde merrie met een typisch en 
kort hoofd en goede beweging. Helaas zorgde haar 
zo nuchtere mentaliteit ervoor dat ze niet zo vurig 
showde als ze kan, wat leidde tot de derde plaats. 
De mooie F&M Yameena (Tameen x F&M Karmaya), 
gefokt door en in eigendom van F&M Arabians, is een 
zeer complete jonge merrie met voldoende Arabisch 
type en indringende zwarte ogen. Zij mocht als vierde 
opstellen, met Sherika (BS Mashallah x Saadia), gefokt 
door en in eigendom van E.E.H. Calis-de Wit, als vijfde.

De laatste rubriek van de junior merries, die van 
de driejarigen, kende Forelock’s Yzadora (Bashir 
Al Shaqab x Forelock’s Yzabeau), gefokt door en 
in eigendom van Forelock’s Arabians, als winnaar. 
Deze zeer goed gebouwde jonge merrie is een ware 
‘moving machine’ met enorm veel attitude. Met haar 
diepe voskleur met blonde manden, scoorde deze 
blikvanger maar liefst 91.42 punten, de hoogste score 
bij de junior merries deze show. Na een showpauze 
van twee jaar was KA Winyah (Emerald J x Wolante), 
gefokt door en in eigendom van Koo Arabians, 
nog niet weer helemaal overtuigd van haar eigen 
showattitude, maar de combinatie van driemaal 19 
voor hoofd, goede punten voor benen en een bijna 
perfecte stand-up maakte dat deze klassieke bruine 
merrie op de tweede plaats eindigde. Ter Waele 
Habiba (El Mariachi x Ter Waele Hamidah), gefokt 
door C.W.E. Zandbergen en in eigendom van Shakova 
Arabians, nam de derde plaats in en de klassieke 
schoonheid uit Poolse lijnen EA Engloba (Globetrotter 
J x Enkora), gefokt door en in eigendom van de 
combinatie G. Arends en W. Bartels, was helaas wat 
overrompeld door alle commotie om haar heen en 
sloot de rubriek daardoor als vierde.

In de eerste klasse voor senior merries, de merries 
vier t/m zes jaar oud, was het de zeer expressief 
showende F&M Karmaya (Kubay Khan x YA Karma), 
gefokt door en in eigendom van F&M Arabians, die 
met de kracht van een sloopkogel al luid snurkend 
en blazend en met staart erop de ring betrad. Met 
veel ‘bravoure’ draafde zij regelrecht naar de eerste 
plaats. Ero’s Valentina (DA Valentino x Raville P), gefokt 
door en in eigendom van de familie Van Duyvenbode, 
is een grootramige, elegante merrie met een zeer 
interessante pedigree en mooie lange hals. Helaas 
was zij niet in de stemming om te showen, wat maakte 
dat zij als tweede mocht opstellen. Forelock’s Ynicon 

(Bashir Al Shaqab x Yody F), gefokt door Forelock’s 
Arabians, deed het erg goed met haar eigenaresse 
Michelle Vaneman als voorbrenger. Een duidelijk 
sterke band bleek tussen eigenaresse en paard, dat 
zouden we vandaag de dag meer moeten zien!

Met twee terugtrekkingen in de rubriek voor zeven 
t/m negen jaar oude merries, was het enkel ARW 
Daniyah (El Chall WR x AR Atiya), gefokt door 
en in eigendom van A.R. Braams-v/d Werf, een 
aansprekende schimmel, die deelnam en direct voor 
de kampioenschappen ging.

De tien jaar en oudere merries sloten de 
seniorrubrieken voor de dames en de witte blikvanger 
Ema (Ekstern x Eskola), gefokt door Andrzej Arefi ew 
(Polen) en in eigendom van Koo Arabians, behaalde 
91.50 punten en won daarmee de klasse. Deze merrie 
is zeer vrouwelijk en van veraf al als ware Arabier te 
herkennen. In stand-up was ze subliem, in beweging 
had ze nóg meer indruk kunnen maken als ze haar 
staart rechtop zou dragen. Een andere Poolse schone, 
Enkora (Ecaho x Edreada), gefokt door Janow Podlaski 
Stud (Polen) en in eigendom van de combinatie G. 
Arends en W. Bartels, mocht als tweede opstelleken, 
gevolgd door de barokke ZA Cafi rah (ZA Perlamon x 
CA Estada), gefokt door Yeguada El Ranchito B.V. en
in eigendom van L.A. Fischer, als derde en Pshyfa H 
(Psytadel x Sfi ra) van J.M.C. v/ Hoogenband-Dingjan 
als vierde.

Er waren slechts twee rubrieken voor senior hengsten 
en de eerste was die voor vier t/m zes jaar ouden. Hier 
was het de knappe MS El Paso (BK Latif x GHS Daliya),
gefokt door ZG Marlorny und Scherle (Duitsland) en 
in eigendom van C.A. van Wengerden, die de leiding 
nam. Deze jongvolwassen hengst heeft prachtige 
ogen en een zeer aansprekend hoofd en had naar mijn 
idee nog meer kunnen scoren dan zijn toegekende 
91 punten als hij niet zo ondeugend en afgeleid was 
geweest. Nafi esa Makito (MF Aryan El Thessa x Nafi esa 
Malaika), gefokt door en in eigendom van Nafi esa
Arabians, is een sneeuwwitte, showy hengst met het 
meest exotische hoofd. Hij nam een welverdiende 
tweede plaats in. De vos Dahab Umm (MCA Magnum 
Gold x MM Anita), gefokt door Moell & Moell (Zweden)
en in eigendom van G.J.B. Kooiker, is een zeer rastypsiche 
hengst en hij showde met zoveel enthousiasme dat 
het publiek er ook enthousiast van werd, wat met veel 
applaus leidde tot een mooie derde plaats.

In de laatste klasse van zeven jaar en oudere hengsten 
waren twee deelnemers en LB Genesis (WH Justice x 
Bess-Ginger), gefokt door LB Arabians (Noorwegen) 
en in eigendom van C.A. van Wengerden eindigde 
hier als eerste. Deze schimmel, met een zeer mooi 
type, verfi jnd hoofd en schitterende hals behaalde 
ook een discutabele driemaal 19 voor Beweging 
ondanks een onregelmatigheid, maar goed natuurlijk 
zijn en blijven de punten uiteindelijk aan het oordeel 
van de jury. Desalniettemin kwam deze mooie hengst 
als beste van de twee naar voren, met name dus ook 
vanwege zijn hoge punten voor zijn exterieur. De 
goede beweger doch iets minder typische Matiullah 
Khan (Abha Qatar x Zarqa Moefezaa’a), gefokt door N. 
van Geloven en in eigendom van B. Haring & M. van 
Hees, eindige hier als tweede.

De kampioenschappen vonden vervolgens plaats en 
in het kampioenschap voor junior merries was het BA 
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Fiorella die de gouden medaille won voor Bembom 
Arabians en de hoog scorende Forelock’s Yzadora 
name het zilver met zich mee naar Nieuwkoop. KA 
Winyah behaalde een welverdiende bronzen medaille 
voor Koo Arabians en had hiermee weer haar plaats 
in de showring gereserveerd. Bij het kampioenschap 
voor de junior hengsten was het onmiskenbaar Ali 
Khan die unaniem het goud won. De showmachine 
ASE Farhan won het zilver voor zijn fokker en eigenaar 
Arabian Stud Europe en de opvallende IEA Gailjiano 
maakte Idol’s Eye Arabians blij met zijn winst van de 
bronzen medaille.

Wederom een unaniem juryoordeel bij de 
seniormerries, waar Ema werd gekroond tot winnares 
van de gouden medaille. Haar rubrieksgenoot Enkora 
won het zilver tot grote vreugde van haar eigenaren 
en de indrukwekkende F&M Karmaya behaalde het 
brons voor blije fokker en eigenaar F&M Arabians. 

LB Genesis, onder menig gemompel en verbazing 
maar ook genoeg blijdschap, was in staat de gouden 
medaille bij de senior hengsten op zijn naam te 
schrijven en zijn stalgenoot MS El Paso deed hetzelfde 
met het zilver. Nafi esa Makito stelde als derde op met 
de bronzen medaille voor Nafi esa Arabians.

Van alle gouden medaille winnende kampioenen had
de jury vervolgens nog de Best of Show van de National 
C  Show te kiezen. En hoewel ik dacht dat de strijd 
tussen Ali Khan en Ema zou gaan was er geen strijd te 
voeren en kende de jury unaniem deze prestigieuze 
trofee toe aan Ema, die daarmee niet alleen een mooi 
erelint won maar ook een dekking van Ali Khan. Een 
mooi en welverdiend prijzenpakket voor Koo Arabians!

Met de Best of Show trofee kwam de National C Show 
tot een einde en liep het geheel langzaam over in de 
start van de Eurozone Cup.

Eurozone Cup
Het eerste deel van deze Europese C show begon in 
de late namiddag van de zaterdag en de juryleden 
voor deze show waren Amira Safady uit Nederland, 
Cedes Bakker uit Nederland, Marco Pittaluga uit Italië 
en Abdelaziz Al Marzooqi uit Dubai.

De Eurozone Cup startte met de klasse van de 
merrieveulens en hier maakten zeven veulens hun 
entree. Met 91 punten won de zeer mooie, zeer typische 
Amouage Kossack (RFI Farid x Ariel), gefokt door en in 
eigendom van The Kossack Stud, de eerste plaats. 
Een zeer opvallende verschijning en ware belofte voor 
de toekomst. Deze ranking had echter zomaar anders 
kunen uitpakken want met slechts 0.06 punt verschil 
showde de zeer showy en gebalanceerde Forelock’s 
Valeta Dominica (Dominic M x Valeta F), gefokt door 
en in eigendom van Forelock’s Arabians, zichzelf met 
haar mooie korte hoofd en veel ‘schwung’ en attitude 
naar een tweede plaats met 90.94 punten. Haar 
stalgenoot Forelock’s Yvy Rose (Naseem Al Rashediah 
x Forelock’s Ynicon, die eerder op de dag al won bij 
de merrieveulens op de National C Show, mocht nu 
als derde opstellen. Flaxman’s Rania (WH Justice x 
Papillon KA), gefokt door en in eigendom van Flaxman 
Arabians, is al een ouder, vrij volwassen veulen met 
een indrukwekkend front en sterke presentatie. 

Zij stelde als vierde op met ZA Que Sera (Bess Nurullah 
x ZA Cafi rah), gefokt door en in eigendom van L.A. 
Fischer, als vijfde.

In de volgende klasse van ruinen waren er acht 
deelnemers die de medailles in de wacht probeerden 
te slepen en MM Esperado (RFI Farid x MM Eluise), 
gefokt door Mario Matt Arabians (Oostenrijk) en in 
eigendom van Flaxman Arabians, was degene die 
de Gold Medal won in deze ruinenstrijd. Grootse 
attitude, prachtig hoofd en overall charisma, in mijn 
ogen een terechte winnaar.  Echter met een ex-aequo 
ranking kwam Ero’s RoleXx (Excalibur EA x Raville P) 
van de familie Van Duyvenbode op de tweede plaats. 
Dit paard kan geweldig bewegen en heeft een mooi 
front en mooie hals, hij werd door de jury eveneens 
met 91.19 punten beloond en kreeg de Silver Medal. 
EM Polar (Lumiar Amadeus x Pepreszka), gefokt door 
B. van de Putte (België) en in eigendom van Teresa 
van Nes, showde zichzelf naar een Bronze Medal met 
Isa van der Sluis en Cadanz Ghazal (Shiraz de Lafon 
x Cadanz Djamilah) van Marie-Louise Strijbos mocht 
als vierde opstellen. Ik vond de nummer vijf dan deze 
rubriek ook een zeer aansprekend paard, Taboo El 
Farid (RFI Farid x Tonga Al Hadiyah), gefokt door Asilah 
Arabians (Denemarken) en in eigendom van Anja 
Linding (Denemarken), een ruin met veel type die 
hoger had kunnen scoren. Hij sloot de klasse echter als 
vijfde met 89.75 punten.

KA Winyah

Ema

Nafi esa Makito

Amouage Kossack
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De laatste klasse van de dag, voor de aanvang van 
het European Breeders Trust veulenkampioenschap, 
was de rubriek hengstveulens, die zes deelnemers 
had die allen van zeer goede kwaliteit waren. De 
eerste plaats was er voor Forelock’s Ssensation (RFI 
Farid x NA Gracy Junah), gefokt door en in eigendom 
van Forelock’s Arabians. En een sensatie was hij, met 
zijn (bijna vrouwelijk) verfi jnde hoofd en hals en zijn 
excellente bewegingen en show attitude. Sinbad Al 
Bahar (Dahman Al Mahder x Bess Me Simona), gefokt 
door en in eigendom van Paula Böhmer, verloor wat 
punten op Romp & Bovenlijn en vandaar dat dit zeer 
typische hengstveulen met schitterende ogen, mooi 

kort hoofd en goed gevormde hals als tweede werd 
geplaatst. VAS Nadim (Bess Nurullah x Shazia Bint 
Valdes) van Danielle Biesenbeek kreeg de derde plaats 
toebedeeld en FA Rafi c (Pristice Kossack x Persena), 
gefokt door en in eigendom van Flaxman Arabians, en 
N.D.’s Emerson (Emerald J x N.D.’s Ditah), gefokt door 
en in eigendom van O.R.J. Dopper, sloten de top vijf 
als vierde en vijfde.

In het veulenkampioenschap, dat werd mogelijk 
gemaakt door de Europen Breeders Trust, was het 
Amouage Kossack die de Gold Medal Won, met de 
mooie Forelock’s Valeta Dominica die de Silver Medal 
in de wacht sleepte en de showy Forelock’s Ssensation 
met de Bronze Medal.

Na het veulenkampioenschap zat ook het eerste 
deel van de Eurozone Cup en de eerste dat van het 
showweekend erop. Paarden gingen terug naar de 
stal voor hun avondmaal en welverdiende rust, terwijl 
trainers, voorbrengers, eigenaren en publiek zich rond 
de barbecue op het showterrein verzamelden voor 
een gezellige avond (en nacht…) met eten, drinken en 
bijpraten, genietend van de ambiance van deze show 
en elkaars successen.

Forelock’s Ssensation

EM Polar
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Yody F), gefokt door Forelock’s Arabians en nu in 
eigendom van Michelle Vaneman, showde met 
verve maar was ondertussen ook naar haar veulen 
aan het roepen. De tweede plaats voor deze merrie 
veroorzaakte overgrote vreugde bij haar eigenaar! 
F&M Karmaya (Kubay Khan x YA Karma), gefokt 
door en eigendom van F&M Arabians was wederom 
haar indrukwekkende zelf en haar luide geblaas en 
zandspattende bewegingen waren goed voor een 
derde plaats. Karizma-B (Fazit-B x Kassia), gefokt door 
en in eigendom van Barakah Arabians (Denemarken) 
plaatste zich als vierde en de klassieke vos, de semi-
Spaanse Flaxman’s Norma (MM Sergio x Flaxman’s 
Contessa), gefokt door en in eigendom van Flaxman 
Arabians, maakte de top vijf compleet.

Na de lunchpauze was het de beurt aan de zeven tot 
negen jaar oude merries en opnieuw vijf deelnemers 
in de ring. De expressieve en royale A Lady of Kossack 
(WH Justice x Abakana Kossack), gefokt door The 
Kossack Stud, won deze klasse met een ongeloofl ijke 
score van 91.94 punten. De tweede geplaatste Lira 
di Mar (Psyrasic x Serene Fhia), gefokt door Marco 
Franchini (Italië) en in eigendom van Paula Böhmer, 
showde echte de sterren van de hemel met haar 
geweldige bewegingen en doordringende blik 
van haar nog enige, prachtig groot zwart oog! De 
schimmel Walena (El Sid x Wanila) uit Poolse lijnen, 
gefokt door en in eigendom van Husted Arabians 
(Denemarken), is een erg vrouwelijke en verfi jnde 
merrie maar miste dit keer de spirit in haar presentatie, 
maar haar op de derde plaats bracht. ARW Daniyah 
(El Chall WR x AR Atiya), gefokt door en in eigendom 
van A.R. Braams-v/d Werf, en Shazia Bint Valdes (KAS 
Valdes x Shadiya), van Danielle Biesenbeek, werden 
respectievelijke vierde en vijfde.

Acht merries deden mee in de rubriek van tien jaar en 
oudere merries. Pagana (Eol x Panonia), gefokt door 
Janow Podlaski Stud en in eigendom van Barakah 
Arabians, is een klassieke bruine schoonheid met een 
mooi gevormde hals, die 20 op Beweging scoorde. 
Een volgende Straight Egyptian uit de stallen van 
Gestüt Eulenthal, GE Maysoun (GR Amaretto x GR 
Maimun), stelde als tweede op met de bruine Adream 
of Kossack (WH Justice x Abakana Kossack), gefokt 
door en in eigendom van The Kossack Stud, als derde. 
Voor mij was het niet echt te begrijpen waarom de 
vrouwelijke, zeer goed bewegende Maharani CF 
(Psytadel x Mara III), gefokt door Barbara Schwarz 
(Duitsland) en in eigendom van Bouché Arabians 
(Duitsland), met haar mooi grote zwarte ogen, op de 
vierde plaats eindigde. Deze merrie verdiende wat mij 
betreft echt beter. Enkora (Ecaho x Edreada), gefokt 
door Janow Podlaski en in eigendom van G. Arends 
en W. Bartels, toonde net als haar dochter EA Engloba 
vandaag een stuk zekerder, waardoor zij, welverdiend, 
de top vijf compleet mocht maken achter deze vier 
grote namen.

Zondag 28 juli

Op zondagochtend ging de Eurozone Cup verder met 
de rubriek jaarlingmerries en drie merrietjes kwamen 
de ring binnen. De zeer typische Faye OS (Calypso 
OS x Jeunesse OS), gefokt door en in eigendom van 
Gestüt Osterhof (Duitsland), draafde zo naar de winst 
met een ongeloofl ijke show attitude voor zo’n jong 
merrietje. Haar supere verfi jning, met een 20 voor 
hoofd, kwam prachtig tot uitdrukking in de stand-up. 
De als tweede geplaatste Jaydan’s Yuliah (RFI Farid x 
Forelock’s Yuliette), gefokt door en in eigendom van 
Janine Visser & Ray Pietersen, had een grootse entree 
in de presentatieronde maar viel wat terug in haar 
individuele ronde. Desalniettemin liet deze jonge 
merrie een lust om te showen zien en is ze gezegend 
met een super mooie lange hals, hoogbenigheid en 
een bijna perfect rechte staartdracht. BA Nailah (Magic 
Aban x Magic Nadima), gefokt door en in eigendom 
van Bembom Arabians, sloot de klasse als derde.

De grootste klasse van het hele weekend was die van 
de tweejarige merries, niet minder dan dertien (!) van 
de veertien ingeschreven combinaties verschenen in 
de ring. Flaxman’s Pandora (MM Sergio x QR Sarah), 
gefokt door en in eigendom van Flaxman Arabians, 
was erg alert en opgewonden, wat haar showattitude 
ten goede kwam. Met een erg mooi hoofd met 
enorme zwarte ogen, presenteerde ze ook haar sterke 
bewegingen en eindigde welverdiend als eerste. 
KA Wahidah (Magic Magnifi que x Wolante), gefokt 
door en in eigendom van Koo Arabians, met haar 
zeer exotische hoofd, had overduidelijk erg veel zin 
in de show en presenteerde zich trots met haar staart 
rechtop. Met een 20 voor haar korte, typische hoofd 
veroverde ze de tweede plaats in deze zeer sterke 
klasse. Een derde plek was er voor Charisma Palazotto 
(FA El Rasheem x Cicilla), gefokt door Az. Agr. Il 
Palazzotto Di Capecci Paolo (Italië) en in eigendom van 

Danubius Arabians (Roemenië). Dit merrietje heeft ook 
een zeer mooi hoofd maar liet achter in beweging in 
vergelijking met de eerste twee. De gouden kampioen 
juniormerries van de National C Show, BA Fiorella 
(El Palacio VO x Floressah W) van Bembom Arabians, 
mocht nu als vierde opstellen en de top vijf werd 
compleet gemaakt door Chouchouka GKA (Emerald J 
x AHC Esfania), gefokt door en in eigendom van GKA 
Arabians (België), een goed gebouwd bruin merrietje.

De klasse van driejarige merries werd gedomineerd 
door Forelock’s Yinx (FS Refl ection x Forelocks-
Yessy), gefokt door en in eigendom van Forelock’s 
Arabians. Deze verfi jnde merrie met lengte heeft 
een indrukwekkend front en een goede attitude 
met krachtige draf, om haar diepe voskleur met 
opvallende witte aftekeningen niet te vergeten. Ze 
scoorden een mooi aantal van 91 punten! De nummer 
twee in deze klasse was RST Esmeralda (Emerald J 
x RST Naaela), gefokt door en in eigendom van RST 
Arabians (Denemarken), een al vrij volwassen ogende, 
goedgebouwde bruine merrie. De Straight Egyptian 
merrie GE Samira Bint Lahab (GR Lahab x GE Salima 
Bint Shade), gefokt door en in eigendom van Gestüt 
Eulenthal (Duitsland) werd derde en we zagen ditmaal 
een wat meer zelfverzekerde EA Engloba (Globetrotter 
J x Enkora), van de combinatie G. Arends en W. Bartels,  
als vierde opstellen. Eos Aurora (BK Latif x Al Amal AA), 
gefokt door Eos Arabians (Duitsland) en in eigendom 
van Gestüt Eulenthal sloot de rubriek als vijfde.

Wederom vijf deelnemers in de rubriek voor vier tot 
zesjarige merries, waar de mooie merrie Firediva 
(QR Marc x Flancee), gefokt door Pawel Redestowicz 
(Polen) en in eigendom van Flaxman Arabians, 
de winst pakte. Deze merrie is van een zeer goed 
Arabisch type met een erg mooi hoofd gecombineerd 
met geweldige bewegingen. Een echte ‘showstar’ 
om te zien! Forelock’s Ynicon (Bashir Al Shaqab x 

Firediva

A Lady of Kossack
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Faye OS
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Gold x MM Anita), gefokt door Moell & Moell (Zweden) 
en in eigendom van Benjamin Kooiker, sloot de rubriek 
als derde.

Er deed maar één hengst mee in de rubriek zeven 
t/m negen jaar oude hengsten, maar wat voor één! 
De schimmel Etoryk (Om El Shamaan x Etnologia), 
gefokt door Janow Podlaski Stud en in eigendom van 
Flaxman Arabians, staat wat mij betreft voor alles wat 
je in een hengst zoekt. Type, goede confi rmatie en 
een eindeloze, gebalanceerde draf met gebruik van 
zijn hele lichaam. Het was nog een vrij warme dag die 
zondag maar deze hengst liet een groot deel van het 
publiek (mij althans wel) verbijsterd en met kippenvel 
op rug en armen achter; een geheel terechte 
unanieme vier maal (!)  20 op beweging behalend. Het 
moet overigens worden gezegd dat zijn voorbrenger 
Peter Wilms, die die dag zijn 49e verjaardag vierde, 
ook de nodige complimenten op zijn beweging 
verdient, aangezien hij continue naast Etoryk bleef 
lopen in een onafgebroken lijn zonder cirkelen, 

pauzeren of terughouden. Voor mij was dit moment 
een van de hoogtepunten van de hele show!
Net voor de kampioenschappen streden nog drie 
hengsten om de winst bij de tien jaar en oudere 
hengsten, waar BS Mashallah (QR Marc x FS Mona 
Lisa), gefokt door Brigitte Sprave en in eigendom van 
en voorgebracht door Jan Calis, de winst pakte met 

Met de merrie klassen achter de rug ging de show 
verder met de hengsten rubrieken van de Eurozone 
Cup en in de rubriek jaarling hengsten deden drie 
deelnemers mee. ASE Farhan (RFI Farid x ASE Bisiriya 
Hlayyil), gefokt door en in eigendom van Arabian Stud 
Europe, showde dit keer niet zo uitbundig als dat we 
van hem gewend zijn zoals op zaterdag en op vele 
andere shows hiervoor. Maar toch wist deze jonge 
hengst met zijn mooie hoofd, front en sterke basis zich 
als eerste opstellen voor de jury. De verfi jnde en ranke 
ELR Francois (AJ Mardan x Fahrinna), gefokt door en in 
eigendom van Tom Oben, plaatste zichzelf als tweede. 
De met zeer veel wit afgetekende vos Bourhani 
Psylesian (EA Arjen El Marwteyn x Bourhani Psylesia), 
gefokt door en in eigendom van Bourhani Arabians 
(Duitsland), was erg overdonderd op zijn eerste show. 
Dit zich nog ontwikkelende hengstje met zijn korte, 
dishy hoofd, werd naar mijn mening gekort op Type, 
Hals en Romp & Bovenlijn, wat maakte dat hij derde 
werd. Desalniettemin een goede ervaring en prestatie 
voor hem en zijn fokker/eigenaar.

Vier deelnemers maakten hun opwachting in de 
rubriek van tweejarige hengsten en hier was het de 
magnifi eke Moncino DD (Fayad Al Fayyad x Lady 
Cassandra DD), gefokt door en in eigendom van Dirk 
Dejonckheere (België), die de klasse won; een zeer 
verfi jnd hengstje met een typisch, exotisch gezicht. 
De bruine Ace Ventura (SMA Magic One x BS Aisha), 
gefokte door Wenche Roefs en in eigendom van CNC 
Arabians, werd tweede in deze klasse, met name 
vanwege zijn hoge punten op Beweging. BS Kadjar 
(BS Karanji x Sherruka Al Roban), gefokt door en in 
eigendom van Brigitte Sprave (Duitsland), stelde als 
derde op, een mooie vos hengst met goede bouw en 
exterieur. IEA Khourani (Excalibur EA x Kadira), van 
Idol’s Eye Arabians, werd tot mijn verrassing vierde; 
naar mijn mening had hij in verhouding tot de rest 
wat hogere punten kunnen krijgen op zijn mooie 
Arabische type, maar desalniettemin sloot hij de 
rubriek met 88.69 punten.

In de klasse van de driejarige hengsten werd de grote 
en indrukwekkende Raina Solaimon (Magic Magnifi que 
x Raina Cataleya), gefokt door en in eigendom van 
Raina Arabians (België) winnaar. Deze hengst heeft 
een goed type en een sterke basis in benen (die er 
zelfs een 17 bij hadden zitten) en beweging. De meer 
verfi jnde en exotische Ali Khan (Cavalli x Althea), 
gefokt door Brugman Arabians en in eigendom van 
Ali Khan, had hogere punten op Type en Hoofd & Hals, 
maar miste het een beetje zijn passie in zijn individuele 
ronde en daarom mocht hij nu als tweede opstellen. 
Magnifi que J (Emerald J x Magnifi cent Lady J), gefokt 
door Jadem Arabians en in eigendom van Wim Corty 
(België), presenteerde zichzelf goed voor een derde 
plaats, terwijl de goed bewegende schimmel ASE R 
Zad Shiraz (Shiraz de Lafon x Glamour Girl J), gefokt 
door en in eigendom van Arabian Stud Europe, de 
vierde plaats innam. ES Djinn (WH Justice x Descansa 
IA), gefokt door en in eigendom van Equid System Ltd 
(Frankrijk), sloot de top van deze laatste rubriek bij de 
juniorhengsten.

De eerste klasse van de seniorhengsten, die voor de 
vier t/m zes jaar oude hengsten, had drie deelnemers. 
Een alom bekende in de showring, R’adjah de 
Cartherey (QR Marc x Badi’ah de Cartherey), gefokt 
door en in eigendom van De Cartherey Arabians 
(Frankrijk), presenteerde zich zoals altijd, met 
excellente bewegingen (die driemaal 20 opleverden) 
terwijl hij zijn mooi gevormde hals mooi in actie droeg; 
een lust voor het oog! De als tweede geplaatste KC 
Marengo (WH Justice x Mississippi J), gefokt door 
en in eigendom van Koen Carrein (België), was wat 
minder in zijn bewegingen maar beter in Type en was 
daarom een fl inke kluif voor R’adjah de Cartherey. Ik 
vond KC Marengo, met zijn mooie type en exterieur, 
een zeer aansprekende jonge hengst met kwaliteiten 
voor een vaderpaard. Dahab Umm (MCA Magnum 
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een nette score van 90.88 punten. Deze zeer goed 
gebouwde en zeer sterk ogende hengst bewijst dat 
confi rmatie en beweging (unaniem 16 op Benen) 
niet ten koste hoeven te gaan in looks (unaniem 19 
voor Type). Het was een genot om de combinatie BS 
Mashallah en Jan Calis in de ring te zien presteren. 

AR Fayyim (Valerio Ibn Eternity VI x Aicha SVA), gefokt 
door I.M.M. Lopez y van Breemen en in eigendom 
van Miriam van Heiningen is een aansprekend wit en 
compact paard dat ook zeer goed bewegen kan en 
met een miniem puntenverschil als tweede mocht 
aansluiten. FS Marakesch (Windsprees Mirage x BB 
Mara), gefokt door Frank Spönle en in eigendom 
van Jacqueline de Jong, loot de klasse als derde en 
daarmee de halterklassen van de Eurozone Cup.
Nu was tijd voor de Eurozone Cup kampioenschappen 
en in het kampioenschap voor junior merries werd 
de zeer exotische en verfi jnde Faye OS, met haar 
prachtige hoofd, tot Gold Medal winnaar uitgeroepen 
voor haar eigenaar Karl-Heinz Stöckle van Gestüt 
Osterhof. De mooie Flaxman’s Pandora nam de Silver 
Medal mee naar de stallen van Flaxman Arabians in 
Brecht, terwijl Jaydan’s Yuliah de Bronze Medal in 
Nederland hield. Het kampioenschap voor senior 
merries had Firediva als Gold Medal winner tot 
duidelijk hoorbare vreugde van haar eigenaresse, 
met A Lady of Kossack en Pagana volgend met 
respectievelijk de Silver en Bronze Medal.

In het kampioenschap voor junior hengsten werd niet 
onverwacht de mooie Ali Khan de Gold Medal winnaar, 
met de rest van het erepodium gereserveerd voor 
Raina Solaimon met de Silver Medal en Moncino DD 
met de Bronze Medal. Bij de senior hengsten won de 
veelbelovende KC Marengo de Gold Medal, met de 
beroemde R’adjah de Cartherey volgend met de Silver 
Medal voor zijn fokker en eigenaar Chantal Rigat uit 

Frankrijk. Ondanks dat hij voor mij de absolute winnaar 
was, werd Etoryk unaniem door de jury tot Bronze 
Medal winnaar gekozen en kreeg hij uiteraard de 
welverdiende Best Movement trofee.

Alle medaillewinnaars ontvingen niet alleen een beker 
en erelint, zij wonnen ook een dekking naar keuze van 
prominente dekhengsten als Kanz Albidayer, Psytadel, 
Luigi, Dominic M, Haash OSB, D Ibn Rasheem etc. Voor 
de niet-medaillewinnaars in het kampioenschap waren 
er cheques met prijzengeld, wat het gemis van een 
medaille iets minder zuur maakte. Een mooi palet aan 
prijzen verzorgd door de organisatie van het AVS.
Van alle Gold Medal winnaars werd als slotstuk van het 
weekend nog de Best of Show van de Eurozone Cup 
gekozen en ondanks dat ik wederom dacht dat het Ali 
Khan zou zijn, prefereerden de juryleden de jaarling 
Faye OS en kenden haar deze prestigieuze trofee toe.
Met deze allerlaatste prijsuitreiking kwam de AVS 
Eurozone Cup & National C Show 2019 in Exloo ten 

einde. Het was een geweldig weekend waarin mensen 
konden genieten van mooie paarden in een goed 
opgezette setting en konden ze bijpraten met vrienden 
uit de Arabische paardenwereld, van ver en dichtbij, 
in een hele plezierige sfeer! Ik kijk erg uit naar de 
editie 2020 volgend jaar en ik denk dat ik dat ook met 
recht namens velen van jullie mag zeggen. AVS, heel 
hartelijk bedankt!
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