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Bij deze ontvangt u een tussentijdse, ‘dunne’ 
uitvoering van het AVS Magazine. Deze editie is deze 
keer geheel gewijd aan onze tweede poging voor een 
Algemene Leden Vergadering. Uiteraard is de eerste 
uitgesteld vanwege de Corona maatregelen en gezien 
de versoepelingen lijkt de nu geplande datum een 
haalbare zaak.

Uiteraard vragen wij u om u strikt aan de Corona 
richtlijnen te houden. Voor samenkomsten vanaf 1 
juli geldt dat mensen die niet tot een huishouden 
behoren altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden, 
met binnen maximaal 100 personen. Wij verwachten 
uiteraard dat wanneer u verkoudheidsklachten, zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest of verhoging tot 38 graden Celsius heeft, dat u 
zo verstandig bent om thuis te blijven. Desondanks 
zal er een verplicht checkgesprek plaatshebben bij 
de ingang van de zaal en indien nodig wordt u alsnog 
geweigerd.

Qua inhoud vindt u de agenda en belangrijke bijlagen 
op de pagina’s hierna. Wij vragen uw bijzondere 
aandacht voor de aanpassingen op de tarievenlijst 

voor 2021. In het verleden is die aandacht niet 
nadrukkelijk gevraagd en wij stellen opnieuw een 
aantal wijzigingen ter discussie. In het licht van 
terugvallende inkomsten door het verlies van leden en 
donateurs én de gevolgen van de Coronacrisis, is het 
onvermijdelijk dat het AVS zich moet opmaken voor 
een negatieve begroting. Met dat in het achterhoofd 
ziet het bestuur geen andere mogelijkheden dan 
een aantal vrijstellingen en vergoedingen die in  het 
verleden zijn toegekend, terug te draaien om zo de 
verliezen te compenseren. Uiteraard hoopt het bestuur 
dat de leden deze zorgen delen en dat we gezamenlijk 
verantwoordelijkheid nemen voor een fi nancieel 
gezonde toekomst voor het AVS.

Voor de rest van het seizoen hebben wij u reeds 
geinformeerd over de diverse afgelaste en/of 
verdaagde evenementen. Hieronder vindt u de laatste 
informatie bij het ter perse gaan van deze editie.

Namens het AVS bestuur wens ik u vooral een veilige 
en gezonde zomer voor u en uw naasten,

Gideon Reisel
Vice Voorzitter

Op de cover: PA Vittoria Dancer en DG Vynix (v. Madagaskar J) in eigendom van Denise van Gils

® 



AVS MAGAZINE

1, 
2. 
3. ,. 
5. 
I, 
1. 

DE BEEK 12:>A 3852 l'I. ER~ELO NEDERLAND 
TELEFOON •3110)571401 025 FAX •31(0/Sn 401145 EJAAI. 1NFO@A\ISWEB NL 

UITNODIGt4G ALGEMENE LEDENVERGADERING 
DONDERDAG 27 AUGUSTUS 2020 

NOC Den Hommel - Kennedylaan 9, 3533 KH UTRECHT 
Aanvang 20:00 uur/ Lobby open vanaf 19:00 

CONCEPT AGENDA 

nvandeAVS...W.d -lostelooo 

a. Venendk-~ naar 1- lt b«buiwnland Is UJtl persblkucluslol BTW. Tarte1_, ed-mott-E23,51 
b. Hel AVS drallt-. Oeont1Mf!in9-de,egl111'1tle-heag1m...,. eo..c. ve,t,oglog n-ffn w••-- zulen --
<. Oe~blcotlfflYM'I/Hlzljnvffl-.StnperljlnUMl2020-5'11VOthoogd.Oomalvozljnollt-ptrl0/512t21-tvemoogd""'van"' 

WUZJGING KEURJIIGSREGLEMENT 
Mltf 27 · Prrtrt !ftlttn Spon; 

nlltmwwt1•1twa«dtnmlwoorio vandt t"'°"en 

• •• WESTERH,-4Q,,..,.,, ,....,. IMll'RA 1/11 In He-dt ........ d1oclpllnn: 
.. a..111unvoor,tot ~...,_.....,., .,..,.,..,,_ ,_ll<C....,.,.nven-~eeq; 

L (tocvotgen (!Wden)) Trall 
IL (v.rwljdcna Showm•n•hlp at H-i (M IO bth-. mtmen--,dlpunl 10,U) 

b. OAWRA - (Zit bijlage) 
L [toe·,.oegan: Ranch T ralij 

IL (behouden Sllowffllll1hlp at llwr! 
1. (to-cvoegeft: 111 Hand Tr"lfi 

11. WIJZIGING STAIIBOEICREGLEMENT (Zit,..,. voordtllll,/ 
0t p,ocodurta t.a.v. hallo num sttllon ol do bolinclglog VII -~ van hit llewl• - lnschr1vlng van hal AVS IOtpt "9ffl11419- op.1111- O.I. 
OOldat de 11gelo oletgel,MI ,_, •Y- lopen ol II ondllldel!k zijn t.o.v. do dudwttttelijke bandelilgl,>, Hel be-waagt de leden om .,..t'-1ng- do 
vofgende &rtlMla uit het stamboefu>gf at: 
a.Artl<ot 27 -U.v. YMdemogelljkheld-htt 8ewtjs •an-Jvlng mee ltgeven ... ""k-
b.Ml<M 2t •U.Y.YM do Ot)llff t<>t'4dJllogvan do ten van halllftle von l,.,...,,..... 
<.Mbl30-u.v.do ,rkhede,,1<d,e1vtoi< van-4' lcaatnneonverlcten -1nsch 

12. VERKEZING NIEUWE BESTUURSLEDEN 

a. BESTUURSftalC11E 'SECRETARIS"; llew. L van Wengenten 11. 1ftredenrJ anie1 ~
Hel beetllur clrNgtvo«: lltvr, A.-, ._ten,.,...., 3J.., ,,_ lltrt<ltJbNr 

1>. KfJUYBSfJlfCDC 'l'CHHIN91Ccm,t'; Mevr. !. Loott - "" ..... IMl 2021 ,,,.., 111, 2020 aftrtdand n1ot ...-,. 
Hel beelllurctMfllvo«: Dhr.0. --•11111ntvandottffltijn-l J11rwum•-

<. JWEE BESJUURSFUNÇT(ES 'YQ'; otw.-•nMfflA.~Jl)I-Msbetwunltllo2020wNldoo<•-•---"ld-. 
Hel beltuw cl'u,gl •. G. ReiHI en w. A. Sloop Yoor all Kttvlnleden 'tOOI' boventtundt waclllns. 

ll. VERKEZING NIEUWE BEROEPS., KASCONTROlE-EN STAIIIIOB(COIIT1IOLECOIIIISSIELEDEN 

a. COIIUl§SIE YN! ffROEP: Div. L-....11 eltndond •,.,hert-. Hel bctluur clrNgt ""°' ,lt Id: div. A. 0-0. 

b.KASÇO,:WWt77::'l; otw, 0. oa,,.. Is eft11dtod en •1 hort<-. Hel bestuu, _t..,_00< nog--· 
c:. STAIIBOEKCONffl9lESSltl'l§:1f• lltw. A. ZoutberJI II llndtnd en nlll llMJetblat. Htt NIIIM' *uqt voor all IC: mm. l. YM Wtl'MllN'4tn 

14. RONDVRAAG 
15. Sltff1NG 

- en HHR "geit t.o.-. van (Buiton_..., AJtt-e Ledor>V..,._tngen: 
• 0.. -ndl vtrgedllp- c,p bovon- ......-aendl - Uilori!I< 8 - - dt vt,vtdo,M,no WO!den geputl I d ,p dt AVS ..._ .. ku,.,.. - dit dag - ... .,. ,,,, ____ ... dtn 

• Dit • - een u;noc1g,ng ... • leden van Ml AVS om 101 ulltdjl,c - wtl<M - do -""""• ~ en gemcci,wd agondapunt.,. ,_ lt ctag,n ()~moenle 
age1l1 tnwon!enMt•~-

• In geen der "rgade<ilgen-ge,ltmd <N<f punltlóe liet eb zodenigopde agenda-
• Tol 1-.t-. ven f~.,. - -11 het beoiu, _,-, _"' __ ,,,.ie en ""'miNit van beroep, ~jn ,_ hol ben, ... - 10 

oe- _, dér ,...._ bevoegd De -aetlilg (o,-ld door dt - - leden) en een door de ic<wldidaot ondenekende ocMftetjke vtfldamg dal hij een 
-- -iog ~dienen_._ weken-• 1t houden 1'8!godenlg ten klnlo<e nn de-,-ging tt -den ilgediend, me< il achlhoodiog det _,, 611< ... het 
~in punt 8-dent Ie worden 

• Voontel!n 101 w,zisingffl '1111 dt stbtulen efttl regkoment&n dan M voors1eBen tol het ~n 'l'ln door hel btslUur voorgestékle ~2igin9en \l3n de, s&atulen «id .......,.n 
-. - ,,_ 10 _,. leden dor~ oncle<1eUM, ltnminlle - - dt te - ~adoring 1en kanlote, van dt ,.,..iging Ie worden lnged,erld, mei m 
~ dot 11rst6'lt-helgesleldl• pu118Yoldaan<ient1t-

• - •bij~ -~ - liechls"" l:andidaot ~ •- pnoon bit - VOfl<o,en .,.idon, Tegen- - IOglnklnridaatis<lJs niet 
""'!#-

• Oe-ege,,do ,.. ..... _ ....... -·-dering--b1ioeeld opdlAVS websitl> ollaoq,,,m,el< kootdoos WOiden loegeo1ut,,t 
• Oe alpnene vergadenng wordt gevormd - de ledtn der Vffll19l19. """'°"' zij nöel geschorsl ,;. en mis ,ij tijdig a,n h•n llnancièle veq,l<h1ingen i"9"•• de VlltlÎpV _, 

wldaan llegonen, dlo - aan deze - --. hebben g,,,en loeil'ng Id de algemene wrgadenng W!nDJ door he< besw ande<> ,s bepaald, N'lel-leden dionoo""' oan te 
- ... hel-

• -dtd;grrtgeVt.ldoAVSINCl,tigrn~vonbt'ioegdt-.,verge:rald""'-•O11111golcllg 

N- hit AVS btowr, S. Boog""'4 Vo«Zilfor ll. ven Wengon/11\ Soae"rr, 



Wijziging stamboekreglement ALV
27-08-2020

III. BEWIJS VAN INSCHRIJVING
… .

Artikel 25
Op de eigenaar van een paard berust de 
verplichting het hem verstrekte bewijs van
inschrijving van dat paard te controleren en 
eventuele onvolkomenheden onverwijld te
melden aan het secretariaat. Indien kleur of 
aftekeningen van een ingeschreven paard
veranderen, indien een hengst gecastreerd wordt 
of indien het paard gestorven is, dient dit
onmiddellijk aan het secretariaat gemeld te 
worden.

Artikel 26
1. Het afgegeven bewijs van inschrijving blijft 
eigendom van de vereniging en is slechts
geldig indien het in bezit is van de eigenaar van het 
betreffende paard. Het dient op eerste
verzoek van het bestuur aan het secretariaat te 
worden opgestuurd.

Artikel 27
Na de verkoop (indien het bewijs van inschrijving 
niet wordt meegegeven aan de koper)  of dood 
van een ingeschreven paard dient het bewijs van 
inschrijving binnen 2 weken te worden opgestuurd 
naar het secretariaat onder vermelding van de 
reden van retourneren op het daarvoor bestemde 
invulformulier. Na ontvangst zal het paard worden 
gescheiden van de geregistreerde eigenaar.
Dit lid ontvangt hiervan een confi rmatie van 
vrijwaring middels een afgestempelde kopie van
het ingestuurde document. Het origineel zal in het 
dossier paard worden bewaard voor
referentie, overschrijving of export, indien van 
toepassing.

Artikel 28:
Het bestuur is bevoegd leden van de vereniging 
een boete op te leggen wanneer nalatigheid
met betrekking tot de artikelen 25 t/m 27 
vastgesteld wordt.

Artikel 29
De tenaamstelling van een bewijs van inschrijving kan 
slechts gewijzigd worden:
a.  op schriftelijk verzoek van de houder van het 

paspoort van het desbetreffende paard conform 
artikel 37 sub 4 van dit reglement indien de laatst 
geregistreerde.

1.  het bewijs van inschrijving heeft meegegeven aan 
de koper  

2.  het bewijs van inschrijving heeft opgestuurd naar het 
stamboekkantoor met het verzoek tot beëindiging 
tenaamstelling 

b.  op schriftelijk verzoek tot export, door de laatst 
geregistreerde, op naam van de door hem vermelde 
koper

c.  na voldoening van het daarvoor verschuldigde 
bedrag aan de penningmeester van de vereniging.

Artikel 30
Bij verlies van het bewijs van inschrijving dient hiervan 
zo spoedig mogelijk melding te
worden gemaakt aan de secretaris. Een duplicaat kan 
worden verstrekt
a.  op schriftelijk verzoek van de houder van het 

paspoort van het desbetreffende paard conform 
artikel 37 sub 4 van dit reglement: of

1.  met schriftelijke toestemming van de laatst bekende 
geregistreerde en of, indien deze niet meer 
redelijkerwijs te traceren is,

2.  twee weken na publicatie van de vermissing op de 
website en via een (digitale) nieuwsbrief van de 
vereniging

b.  en, na betaling van een voor dit duplicaat 
verschuldigd bedrag aan de penningmeester van de 
vereniging.

Indien het bewijs van inschrijving alsnog wordt 
teruggevonden, dient het duplicaat terstond te worden 
geretourneerd aan het secretariaat.

AVS
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TRAJECT BEËINDIGING TENAAMSTELLING PAARD (BTP) EN BEWIJS VAN INSCHRIJVING (BvI)

PAARD VERKOCHT
(of geschonken)

MET 
Bewijs van Inschrijving

Verkoper heeft 
Bewijs van Inschrijving 
meegegeven aan koper

Paard verkocht aan 
Nederlandse koper: 

NEDERLANDSE KOPER: Stuur naar het AVS:
- Formulier: 'Overschrijvingsformulier Bewijs van Inschrijving'
- Bijlagen: Bewijs van Inschrijving / Kopie ID / Paspoort paard

Paard verkocht aan 
Buitenlandse koper:

VERKOPER: Stuur naar het AVS:
- Formulier: 'Beëindiging tenaamstelling paard'
- Vul in: VERKOOP/DATUM / de gegevens van de koper 
- Bijlagen: Kopie ID

BUITENLANDSE KOPER: Stuur naar het AVS:
- Formulier: 'Request export certificate by foreign owner'
- Bijlagen: Bewijs van Inschrijving / Kopie ID / Kopie schetspagina   
paspoort paard

Verkoper stuurt 
Bewijs van Inschrijving 
op naar AVS

Paard verkocht aan 
Nederlandse Koper: 

NEDERLANDSE KOPER: Stuur naar het AVS:
- Formulier: 'Overschrijvingsformulier Bewijs van Inschrijving'
- Bijlagen: Kopie ID / Paspoort paard

Paard verkocht aan  
Buitenlandse koper: 
Koper betaalt zelf Export 

VERKOPER: Stuur naar het AVS:
- Formulier: 'Beëindiging tenaamstelling paard'
- Vul in: VERKOOP/DATUM / de gegevens van de koper 
- Bijlagen: Kopie ID / Bewijs van Inschrijving

BUITENLANDSE KOPER: Stuur naar het AVS:
- Formulier: 'Request export certificate by foreign owner'
- Bijlagen: Kopie ID / Kopie schetspagina paspoort paard

Paard verkocht aan 
Buitenlandse koper: 
Verkoper betaalt Export 

VERKOPER: Stuur naar het AVS:
- Fomulier: 'Aanvraagformulier exportpapieren door verkoper'
- Vul in: VERKOOP/DATUM / de gegevens van de koper 
- Bijlagen: Bewijs v. Inschrijving / Kopie ID / Schetspagina paspoort

ZONDER 
Bewijs van Inschrijving

Verkoper blijft 
de geregistreerde.
Koper kan het paard 
niet op naam zetten

Verkoper wil het paard 
alsnog van zijn naam 
Paspoorthouder kan 
paard op naam zetten

VERKOPER: Stuur naar het AVS:
- Formulier: 'Beëindiging tenaamstelling paard' 
- Vul in: VERKOOP/DATUM maar GEEN kopergegevens invullen
- Bijlagen: Bewijs van Inschrijving / Kopie ID

PAARD OVERLEDEN Huidig eigenaar is 
de geregistreerde

GEREGISTREERDE: Stuur naar het AVS:
- Formulier: 'Beëindiging tenaamstelling paard'
- Vul in: OVERLIJDEN /DATUM
- Bijlagen: Bewijs van Inschrijving / Kopie ID

AVS
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Voorstel regelboekwijziging algemene leden-
vergadering arabisch volbloed stamboek

Koudekerk aan den Rijn 22-04-2020
Beste leden van het bestuur,

Naar verwachting vindt op woensdagavond 20 mei 
een algemene ledenvergadering plaats van het 
AVS. Een van de bespreekpunten op de agenda is 
het voorstel om de prestatiepredicaten western te 
wijzigingen.

Onderwerp
Voorstel regelboekwijziging Arabisch Volbloeden 
Stamboek 

Voorstel om te besluiten 
De algemene ledenvergadering wordt gevraagd in 
te stemmen met het voorstel tot wijziging: 
1)  Het toevoegen van het western 

prestatiepredicaat In Hand Trail
2)  Het behouden van het western prestatiepredicaat 

Showmanship at Halter

Toelichting
Ondergetekenden pleiten voor het toevoegen van 
het prestatiepredicaat In Hand Trail op basis van de 
volgende argumenten;

Het Arabisch Volbloedpaard is bij uitstek een 
veelzijdig ras dat uitblinkt in tal van disciplines. De 
In Hand Trail is een onderdeel uit de westernsport 
die niet onder het zadel wordt uitgevoerd maar wel 
de veelzijdigheid van het Arabisch Volbloedpaard 
aantoont in karakter, fi jngevoeligheid, 
werkwilligheid en belastbaarheid over een langere 
periode. Ook dit onderdeel zou, net als de andere 
disciplines van de sport, beloond moeten worden 
voor de uitzonderlijke prestaties op hoog niveau. 
Voor de uitleg van deze uitzonderlijke prestatie 
verwijzen wij door naar de bijlage over de In Hand 
Trail.

Ondergetekenden pleiten voor het behouden van het 
prestatiepredikaat Showmanship at Halter op basis van 
de volgende argumenten;

Het Arabisch Volbloedpaard is bij uitstek een veelzijdig 
ras dat uitblinkt in tal van disciplines. De Showmanship 
at Halter is een onderdeel uit de westernsport die 
niet onder het zadel wordt uitgevoerd maar wel 
de veelzijdigheid van het Arabisch Volbloedpaard 
aantoont in karakter, fi jngevoeligheid, werkwilligheid 
en belastbaarheid over een langere periode. Ook 
dit onderdeel zou, net als de andere disciplines van 
de sport, beloond moeten blijven worden voor de 
uitzonderlijke prestaties op hoog niveau. Voor de uitleg 
van deze uitzonderlijke prestatie verwijzen wij door naar 
de bijlage over de Showmanship at Halter.

Ondertekend door:
Suzanne van Leeuwen    
Johanna Vellinga
Ilona van Leeuwen    
Yildiz Heesakkers-Horsten
Cor Mertens
Lies van den Oever
Marja Nauta     
Carine de Waart
Monique Holl     
Marith Overeijnder
Paulette Zorn
Jolanda van Duyvenbode
Monica van Duyvenbode 
Angela van Duyvenbode
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Uitleg In Hand Trail en Showmanship At Halter

In Hand Trail is een bekend en groeiend 
onderdeel binnen de westernsport. Tijdens dit 
onderdeel worden de verrichtingen van het paard 
over hindernissen beoordeeld, met nadruk op 
opvoeding, gehoorzaamheid aan de begeleider 
en kwaliteit en correctheid van de beweging. 

De hindernissen die kunnen worden gevraagd in 
een proef zijn:
• Openen, doorgaan en sluiten van het hek. 
•  Minimaal 4 balken om overheen te gaan in stap 

of draf, al dan niet verhoogd, (max. 20-30 cm.). 
•  Achterwaarts tussen balken en/of pylonen 

door, in rechte lijn of in een fi guur. 
• Zijwaarts over een balk. 
• Draaien in een vierkant (rechtsom). 
• In stap over een brug. 
• Slalom rond pylonen in stap of draf. 

Dit zijn dezelfde hindernissen als in de Ridden 
Trail, met uitzondering van de gang galop.
Iedere proef bestaat uit minimaal zes verschillende 
hindernissen waarbij een lijn met balken als één 
hindernis telt.

Puntentelling bij beoordeling
Iedere deelnemer begint de proef met 70 punten. 
Per gevraagde manoeuvre ontvangt de deelnemer 
een uitvoeringsscore die opgeteld of afgetrokken 
wordt van de 70 punten waarmee er gestart is.
De score loopt van plus 1½ tot min 1½: -1½ 
extreem slecht, -1 heel slecht, -½ slecht, 0 correct, 
+½ goed, +1 erg goed, +1½ uitmuntend.

Ook worden er strafpunten toegekend voor kleine, 
grote en ernstige fouten. Strafpunten worden 
toegekend in gradaties van 1, 3 of 5 strafpunten 
per gemaakte fout. 
Fouten zijn o.a. 
•  Het door de begeleider aanraken van het 

paard
• Het loslaten van het geleidetouw
• Uit de gang vallen
• Iedere aanraking van een balk
•  Het aanraken van het hek door het paard en 

het aanraken van pylonen. 
•  Er worden ook strafpunten toegekend wanneer 

het paard onzeker oogt, voor onnodige vertraging 
zorgt bij het naderen of overwinnen van een 
hindernis. 

Indien de combinatie de hindernissen in de verkeerde 
volgorde uitvoert volgt een directe eindscore van 0 
punten. Evenals wanneer de combinatie de hindernis 
aan de verkeerde kant passeert, drie keer een 
weigering heeft op een hindernis, het herhaaldelijk 
aanraken van het paard, het te laag dragen van het 
hoofd en/of de neus van het paard voortdurend achter 
de loodlijn, niet de juiste gang tonen wanneer dat staat 
voorgeschreven in de proef.

De gangen die gevraagd worden zijn stap en draf. 
Tussen de hindernissen dient voldoende ruimte te zijn 
om de gangen goed te kunnen tonen. De houding 
is ontspannen en het hoofd wordt gedragen in een 
natuurlijke positie, met de maantop op hoogte van de 
schoft. Het neus mag nooit ver achter de loodlijn zijn 
(dit suggereert intimidatie door de geleider), noch te 
ver ervoor (dit suggereert weerstand van het paard).

In aanmerking komen voor een prestatiepredicaat
Binnen de westernsport zijn er vier verschillende 
niveaus. De punten die behaald worden tellen pas 
mee voor een prestatiepredicaat wanneer deze 
behaald worden in de twee hoogste niveaus. Bij 
de DAWRA is dit het Amateur of Open niveau. 
Wanneer er gestart wordt bij de overkoepelende 
westernvereniging Nederland (WRAN) tellen deze 
punten mee in de hoogste niveaus L2 en L1. Overigens 
niet te vergelijken met L2 of L1 in de dressuursport.

Er wordt 1 winstpunt behaald bij een score van 70 
punten. De proef wordt ook gestart met 70 punten 
dus dat betekent dat er geen (grote) fouten gemaakt 
zijn en/of pluspunten verdiend zijn. Bij een score van 
61 wordt er 0,1 winstpunt verdiend, oplopend naar 
1 winstpunt bij een score van 70. Bij een score van 
75 wordt 1,5 winstpunt toegekend. Een score van 75 
punten is een uitmuntende prestatie. 

In Hand Trail
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Voor het behalen van een prestatiepredicaat dient 
het paard minimaal 40 winstpunten te hebben 
behaald in het niveau Amateur of Open bij de 
DAWRA of de L2 en L1 van de WRAN. Het is een 
uitzonderlijke prestatie om gedurende een lange 
periode op dit hoge niveau mee te doen in dit 
onderdeel.

Argumenten om het prestatiepredicaat In Hand Trail 
toe te voegen
•  Onderdelen aan de hand zeggen bij 

uitstek iets over het karakter van het 
Arabisch Volbloedpaard, trainbaarheid, 
aanpassingsvermogen en psychische 
belastbaarheid (bijvoorbeeld als de eerste 
hindernis/manoeuvre als eng wordt ervaren, 
toch doorgaan).

•  Voor het correct uitvoeren van de voorwaartse, 
zijwaartse en achterwaartse manoeuvres , 
wordt een fysieke belasting van het paard 
gevraagd. Tact, correct achterbeengebruik, 
balans, coördinatie en het correct gebruik van 
buikspieren zijn vereist om de hindernissen 
door te komen op het Amateur/Open of L2/
L1 niveau. Voor het correct uitvoeren van een 
cirkel in de proef, zowel linksom als rechtsom, 
dient het paard de juiste stelling en buiging 
aan te nemen. De begeleider mag het paard 
niet aanraken dus het paard dient te allen tijde 
onder controle te zijn door te reageren op 
lichaamstaal en minimale hulpen. Dit vereist 
veel concentratie van het paard.

Bovenstaande is enkel goed uitvoerbaar voor het 
paard wanneer het fysiek correct getraind is en 
zelfstandig, recht gericht op vier benen in balans 
kan bewegen. Dit wil zeggen; los is in zijn hals, 
rug en lendenen en de capaciteit heeft om licht te 
verzamelen terwijl hij aan de hand wordt geleid. 
Dit is onder andere nodig om correct de vlotte 
overgangen van stilstand naar draf of draf naar 
stilstand te kunnen maken en om vloeiend vanuit 
een dalende actieve achterhand achterwaarts 
te kunnen gaan. Daar een paard aan de hand 
geen ruiter handen en benen heeft om te helpen 
ondersteunen bij deze manoeuvres, is de fysieke 
training voor deze paarden relatief zwaar en zeer 
gedisciplineerd te noemen. 
•  De puntentelling voor de In Hand Trail verloopt 

een stuk strenger dan die voor bijvoorbeeld 
een dressuurproef. Om een verschil aan te 

geven: dressuurruiters rijden twee proeven per 
wedstrijd. Westernruiters rijden of lopen één proef 
per wedstrijd. Er kunnen per wedstrijd dus minder 
punten behaald worden.

Een ander verschil is dat een dressuurruiter die in 
het verleden het Z1 niveau behaald heeft, met een 
ander paard direct in het Z1 niveau mag starten en 
voor het behalen van een prestatiepredicaat genoeg 
heeft aan één winstpunt. In de westernsport mag een 
Amateur/Open ruiter eveneens een paard starten 
in de twee hoogste niveaus maar moet alsnog 40 
punten behalen in dit niveau, per onderdeel waar een 
prestatiepredicaat voor wordt aangevraagd.
Tevens is het behalen van meer dan 1 winstpunt per 
wedstrijd een uitzonderlijke prestatie. Voor het in 
aanmerking komen van het prestatiepredicaat moet 
een combinatie dus een zeer lange tijd constant 
en op hoog niveau kunnen presteren. Noot: dit is 
niet te vergelijken met het  beginnersniveau op een 
Amateurshow, zoals de Aljassimya Amateur Shows.
•  Qua moeilijkheidsgraad en uitvoering van 

manoeuvres is de In Hand Trail vergelijkbaar met 
de Ridden Trail in de niveaus Amateur/Open 
of L2/L1. Daar er voor de Ridden Trail al een 
prestatiepredicaat bestaat, zou het redelijk zijn 
om ook het prestatiepredicaat In Hand Trail toe te 
voegen.

•  Het toevoegen van het prestatiepredicaat 
In Hand Trail geeft eigenaren van Arabisch 
Volbloedpaarden, die geen ambitie hebben om 
te rijden, de kans om doelgericht met hun paard 
te trainen voor een gebruiksonderdeel. Dit past 
binnen de doelen van het AVS, beschreven in 
artikel 4 van de statuten:

“Het bevorderen van het gebruik van het Arabisch 
Volbloedpaard in de sport; het
publiceren van behaalde resultaten daarin en het 
toekennen van predicaten.”

“Het propageren van het Arabische volbloedpaard als 
fokdier en gebruikspaard in binnen- en buitenland, 
door het verstrekken van informatie, organiseren van 
shows, ondersteunen van prestatie evenementen, 
deelnemen aan buitenlandse shows, adverteren en al 
het mogelijke dat als propaganda voor het Arabische 
volbloedpaard kan dienen.”

Daar het Arabisch Volbloedpaard een bij uitstek 
veelzijdig gebruikspaard is, en het onderdeel In Hand 
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Trail binnen dit veelzijdig gebruik valt, zou het 
toevoegen van een prestatiepredicaat In Hand 
Trail redelijk zijn.

Showmanship at Halter is een bekend onderdeel 
binnen de westernsport. 
De proeven die tijdens het onderdeel 
Showmanship at Halter worden gelopen hebben 
veel weg van de proeven van de Horsemanship. 
Tijdens dit onderdeel volg je een van te voren 
vastgesteld parcours langs pylonen in de rijbaan. 

De manoeuvres die gevraagd worden zijn:
•  Stap, draf en middendraf zowel rechtuit als in 

een bocht of cirkel (linksom en rechtsom). 
• Stoppen vanuit iedere mogelijke gang. 
• Achterwaarts in een rechte of gebogen lijn. 
•  Een draai om de achterhand. Bij een draai 

van meer dan 90 graden naar rechts hoort het 
paard om zijn rechterachterbeen te draaien, 
met zijn voorbenen over te stappen; met zijn 
linkervoorbeen voor zijn rechtervoorbeen 
langs. 

•  Het paard minimaal 1x in de proef vierkant 
zetten voor de jury. 

Het leiden van het paard, het achterwaarts gaan, 
het draaien en het vierkant zetten gebeurt vanaf 
de linkerzijde van het paard

De houding van het paard is ontspannen en het 
hoofd wordt gedragen in een natuurlijke positie, 
met de maantop op hoogte van de schoft. De neus 
mag niet achter de loodlijn zijn (dit suggereert 
intimidatie door de geleider), noch te ver ervoor 
(dit suggereert weerstand van het paard).

Puntentelling bij beoordeling
Iedere deelnemer begint de proef met 70 punten. 
Per gevraagde manoeuvre ontvangt de deelnemer 
een uitvoeringsscore die opgeteld of afgetrokken 
wordt van de 70 punten waarmee er gestart is. 
De score loopt van plus 1½ tot min 1½: -1½ 
extreem slecht, -1 heel slecht, -½ slecht, 0 correct, 
+½ goed, +1 erg goed, +1½ uitmuntend. De jury 
kent tevens een score toe voor uitstraling, houding 
en hulpen. Deze score loopt van plus 3 tot min 3.

Showmanship at Halter

Ook worden er strafpunten toegekend voor kleine, 
grote en ernstige fouten. Strafpunten worden 
toegekend in gradaties van 1, 3 of 5 strafpunten per 
gemaakte fout. 
Fouten zijn oa:
• Uit de gang vallen
•  Het verzetten van het rechterachterbeen bij een 

draai om te achterhand
•  Het te vroeg of te laat uitvoeren van een 

manoeuvre
• Het niet vierkant staan bij de jury
• Het optillen van een been tijdens het vierkant staan
• Ernstige ongehoorzaamheden.

Een directe eindscore van 0 punten volgt o.a. bij het 
omver lopen van een pylon, het passeren aan de 
verkeerde kant van een pylon, het niet tonen van de 
juiste gang tijdens een gedeelte van de proef, het 
vergeten van een gedeelte van de proef. 

In aanmerking komen voor een prestatiepredicaat
Binnen de westernsport zijn er vier verschillende 
niveaus. De punten die behaald worden tellen pas 
mee voor een prestatiepredicaat wanneer deze 
behaald worden in de twee hoogste niveaus. Bij 
de DAWRA is dit het Amateur of Open niveau. 
Wanneer er gestart wordt bij de overkoepelende 
westernvereniging Nederland (WRAN) tellen deze 
punten mee in de hoogste niveaus, L2 en L1. 
Overigens niet te vergelijken met L2 of L1 in de 
dressuursport.

Er wordt 1 winstpunt behaald bij een score van 70 
punten. De proef wordt ook gestart met 70 punten 
dus dat betekent dat er geen (grote) fouten gemaakt 
zijn en/of pluspunten verdiend zijn. Bij een score van 
61 wordt er 0,1 winstpunt verdiend, oplopend naar 
1 winstpunt bij een score van 70. Bij een score van 
75 wordt 1,5 winstpunt toegekend. Een score van 75 
punten is een uitmuntende prestatie. 
Voor het behalen van een prestatiepredicaat dient het 
paard minimaal 40 winstpunten te hebben behaald in 
het niveau Amateur of Open bij de DAWRA of de L2 
en L1 van de WRAN. Het is een uitzonderlijke prestatie 
om gedurende een lange periode op dit hoge niveau 
mee te doen in dit onderdeel.
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Argumenten om het prestatiepredicaat Showmanship at 
Halter te behouden
•  Onderdelen aan de hand zeggen bij uitstek iets 

over het karakter van het Arabisch Volbloedpaard, 
trainbaarheid, aanpassingsvermogen en psychische 
belastbaarheid (bijvoorbeeld als de eerste 
hindernis/manoeuvre als eng wordt ervaren, toch 
doorgaan).

•  Voor het correct uitvoeren van de voorwaartse, 
zijwaartse en achterwaartse manoeuvres , wordt 
een fysieke belasting van het paard gevraagd. Tact, 
correct achterbeengebruik, balans, coördinatie 
en het correct gebruik van buikspieren zijn vereist 
om de proef correct uit te voeren op het Amateur/
Open of L2/L1 niveau. Voor het correct uitvoeren 
van een cirkel in de proef, zowel linksom als 
rechtsom, dient het paard de juiste stelling en 
buiging aan te nemen. De begeleider mag het 
paard niet aanraken dus het paard dient te allen 
tijden onder controle te zijn door te reageren op 
lichaamstaal en minimale hulpen. Dit vereist veel 
concentratie van het paard.

Bovenstaande is enkel goed uitvoerbaar voor het 
paard wanneer het fysiek correct getraind is en 
zelfstandig, recht gericht op vier benen in balans kan 
bewegen. Dit wil zeggen los is in zijn hals, rug en 
lendenen en de capaciteit heeft om licht te verzamelen 
terwijl hij aan de hand wordt geleid. Dit is onder 
andere nodig om correct de vlotte overgangen van 
stilstand naar draf of draf naar stilstand te kunnen 
maken en om vloeiend vanuit een dalende actieve 
achterhand achterwaarts te kunnen gaan. Daar een 
paard aan de hand geen ruiter handen en benen heeft 
om te helpen ondersteunen bij deze manoeuvres, is 
de fysieke training voor deze paarden relatief zwaar en 
zeer gedisciplineerd te noemen. 
•  De puntentelling voor de Showmanship at 

Halter verloopt een stuk strenger dan die voor 
bijvoorbeeld een dressuurproef. Om een verschil 
aan te geven: dressuurruiters rijden twee proeven 
per wedstrijd. Westernruiters rijden of lopen één 
proef per wedstrijd. Er kunnen per wedstrijd dus 
minder punten behaald worden.

Een ander verschil is dat een dressuurruiter die in 
het verleden het Z1 niveau behaald heeft, met een 
ander paard direct in het Z1 niveau mag starten en 
voor het behalen van een prestatiepredicaat genoeg 
heeft aan één winstpunt. In de westernsport mag een 
Amateur/Open ruiter eveneens een paard starten 
in de twee hoogste niveaus maar moet alsnog 40 

punten behalen in dit niveau, per onderdeel waar een 
prestatiepredicaat voor wordt aangevraagd.
Tevens is het behalen van meer dan 1 winstpunt per 
wedstrijd een uitzonderlijke prestatie. Voor het in 
aanmerking komen van het prestatiepredicaat moet 
een combinatie dus een zeer lange tijd constant 
en op hoog niveau kunnen presteren. Noot: dit is 
niet te vergelijken met het  beginnersniveau op een 
Amateurshow, zoals de Aljassimya Amateur Shows.
•  Qua moeilijkheidsgraad en uitvoering van 

manoeuvres is de Showmanship at Halter 
vergelijkbaar met de Horsemanship, waarbij 
de ruiter het onderdeel rijdend uitvoert, in de 
niveaus Amateur/Open of L2/L1. Daar er voor de 
Horsemanship al een prestatiepredicaat bestaat, 
zou het redelijk zijn om ook het prestatiepredicaat 
Showmanship at Halter te behouden.

•  Het prestatiepredicaat Showmanship at Halter 
bestaat al sinds de start van de westernpredicaten. 
Er zijn ruiters die al veel punten hebben behaald 
en bijna het predicaat verdiend hebben. Afschaffen 
zou een enorme teleurstelling zijn voor de ruiters 
die hier al jaren mee bezig zijn.

•  Het behouden van het prestatiepredicaat 
Showmanship at Halter geeft eigenaren van 
Arabisch Volbloedpaarden, die geen ambitie 
hebben om te rijden, de kans om doelgericht met 
hun paard te trainen voor een gebruiksonderdeel. 
Dit past binnen de doelen van het AVS, beschreven 
in artikel 4 van de statuten:

“Het bevorderen van het gebruik van het Arabisch 
Volbloedpaard in de sport; het
publiceren van behaalde resultaten daarin en het 
toekennen van predicaten.”

“Het propageren van het Arabische volbloedpaard als 
fokdier en gebruikspaard in binnen- en buitenland, 
door het verstrekken van informatie, organiseren van 
shows, ondersteunen van prestatie evenementen, 
deelnemen aan buitenlandse shows, adverteren en al 
het mogelijke dat als propaganda voor het Arabische 
volbloedpaard kan dienen.”

Daar het Arabisch Volbloedpaard een bij uitstek 
veelzijdig gebruikspaard is, en het onderdeel In 
Showmanship at Halter binnen dit veelzijdig gebruik 
valt, zou het behouden van een prestatiepredicaat 
Showmanship at Halter redelijk zijn.
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Agenda

08
augustus

DAWRA wedstrijd
St. Oedenrode

22 
augustus

Arabian Horse Weekend 
Nationale C show

St. Oedenrode

29
augustus

DAWRA In Hand Trial clinic
 Ijzerlo

29
augustus

AVS D Show
IJzerlo

09 
augustus

Al Jassimya Amateur Challenge  
St. Oedenrode

22 en 23
augustus

Arabian Horse Weekend 
Internationale C Show

 St. Oedenrode

30
augustus

Kür op Muziek
 Ijzerlo

27
augustus

AVS Algemene Ledenvergadering 
Utrecht

30
augustus

DAWRA wedstrijd
Ijzerlo

13
september

AVS National Championship Show
 Exloo

29
augustus

AVS NK Dressuur
IJzerlo

Volgt u al ons op Facebook? 
Hier delen we regelmatig leuke en leerzame evenementen!

Arabisch Volbloed Stamboek Commissie van Gebruik AVS DAWRA

....._______.___I _I _______. 

....._______.___I _I _______. 




