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Tessa du Perche,  dressuur internationaal niveau, met haar
ruiter H. Tesselière. 

4. December



Gelukkig Nieuwjaar, Bonne Année, Happy Newyear, Glück
liches neues Jahr

We wensen jullie allen een gezond, fantatisch  en succesvol jaar 2017 toe.
Recette magique pour 2017 : Un zeste de réussite, Un soupçon d’imprévu, Une pointe d’humour Le tout arrosé de
bonheur et d’amour ! Et 2017 aura une saveur inoubliable … Meilleurs Voeux !
Wir wünschen Ihnen ein gesundes, glûckliches und erfolgreiches  Jahr 2017.
We wish you a happy holiday season and a healthy happpy and succesful year 2017.
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Colofoon
Colofoon
Het Arabo-Friezen magazine is een uitgave van het Europese Arabo-Friezen Stamboek VZW.      Verkort EAFS. De
verantwoordelijkheid van de artikelen berust bij de auteurs ervan. De redactie behoudt zicht het recht voor om inge
zonden artikelen advertenties of kopij te weigeren aan te passen en in te korten.
De volgende editie voor 2017 is  gepland voor maart: aanleveren teksten en advertenties voor 5 maart 2017. Adver
tenties en teksten kunnen  aangeleverd worden via :                                       e-mail : Arabo-Friezen@telent.be ,
Bleekstraat 11/501, 2800 Mechelen ( B)  WWW.eafs.be   .
Verantwoordelijke uitgever W.Smits   zie bovenstaand adres.
Geboorteberichten , eigenaarwissels , dekbonnen inleveren aub bij onze maatschappelijke zetel :
Paardenpunt Vlaanderen , Admin. Arabo-Friezen, ambachtenlaan 23/2b , 3001 Heverlee ( B)
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Edouard Simonet in FEI World Cup Driving
 
Edouard Simonet, de stalmenner van de Arabo-Friese fok- en sportstal Jelle's Home uit Neerpelt, neemt dit seizoen
deel aan de FEI Wereldbeker voor vierspannen. Er staan acht wedstrijden op de indoor kalender, iedere gekwalifi
ceerde menner neemt deel aan vier CAI-W. De drie hoogste resultaten komen in aanmerking voor de eindrangschik
king waarvan de top zes op 26 februari deel neemt aan de finale in Göteborg.
Simonet startte zijn indoorseizoen in Stockholm waar hij als vierde eindigde, een week later in Boedapest kwalifi
ceerde hij zich voor de winnende ronde met een derde plaats in de einduitslag.
Na twee wedstrijden staat Edouard met acht winstpunten op plaats zeven. Er zijn nog winstpunten te halen in
Leipzig op 22 januari 2017 en in Bordeaux op 5 februari 2017.
FEI World Cup™ Driving, standings after 5 of 8 events:
1       Boyd EXELL                           AUS        27
2       Jozsef DOBROVITZ                HUN        21
3       Koos DE RONDE                    NED        20
4       Jozsef DOBROVITZ jr.            HUN        13
5       Georg VON STEIN                  GER        12
6       IJsbrand CHARDON                NED        10
7       Edouard SIMONET                 BEL           8
8       Theo TIMMERMAN                 NED          7
        Rainer DUEN                           GER          7
10     Jérôme VOUTAZ                      SUI           5
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Uw paard identificeren kan nu ook digitaal ( België - Neder
land- Duitsland-Frankrijk) 

Ondertussen zijn we al bijna 10 jaar verplicht om onze paarden, pony’s, ezels,… en zelfs zebra’s – correct te identifi
ceren. Tot voor kort liep deze procedure bijna volledig via briefwisseling. Maar 2016 bracht heel wat nieuws onder de
zon. Niet alleen dient u zich sinds dit jaar te wenden tot de nieuwe koepelorganisatie PaardenPunt Vlaanderen. Tijdens
het voorjaar zag ook HorseID het levenslicht, een nieuw digitaal identificatieplatform.
Verplichte identificatie
Paarden worden in de eerste plaats geïdentificeerd om de voedselveiligheid te garanderen. Slachthuizen moeten bij
voorbeeld weten of ze in de voedselketen mogen belanden. Dankzij de identificatie kunnen dieren ook getraceerd
worden, bijvoorbeeld bij diefstal of om een epidemie te beheersen. De centrale databank herbergt daarnaast een schat
aan informatie over alle paardachtigen in België.
Sinds 2008 moeten alle paardachtigen in België correct geïdentificeerd zijn. Geldt ook voor Nederland , Duitsland,
Frankrijk .Dit betekent dat u een aantal zaken in orde moet brengent:
Uw paarden moeten beschikken over een EU-conform paspoort.
Een dierenarts moet ze voorzien van een microchip.
Hun gegevens dienen ingegeven te zijn de centrale databank (beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard).
Duitsland HIT Datenbank, Nederland melden aan het Stamboek het zorgt voor de melding aan de databank in Neder
land , Frankrijk via AFCAF.
Indien één van deze zaken ontbreekt, is uw paard niet correct geïdentificeerd, kan het niet meer geslacht worden voor
menselijke consumptie . Wanneer het paard bv. sterft, verhuist of verkocht wordt, moet dit trouwens ook aangepast
worden in de gegevensbank., ook in deze van het stamboek 

Digitaal
Begin 2016 lanceerde de Belgische Confederatie van het Paard HorseID, een volledig nieuw identificatiesysteem.
Dossiers kunnen nu volledig digitaal  - lees: eenvoudiger en sneller - afgewerkt worden. U vermijdt dus een pak papier
werk.
Om gebruik te maken van het digitale identificatiesysteem surft u naar www.horseID.be. Via deze website kan u infor
matie in de gegevensbank opzoeken en een persoonlijk profiel aanmaken. Wanneer u over een profiel beschikt, kan u
inloggen op de website en zal u een overzicht krijgen van alle paarden waarvan u de houder bent. U kan er bovendien
de gegevens van deze paarden nakijken en wijzigen (mutatie). Wenst u een nieuw paard te identificeren, dan kan u via
www.HorseID.be een aanvraag indienen.
Tarieven
Uiteraard is het nog steeds mogelijk om alles via briefwisseling te regelen. Maar u doet er goed aan om uw registraties
online af te handelen. Sinds 1 oktober 2016 gelden er immers nieuwe tarieven. De digitale procedure werd slechts een
halve euro duurder, terwijl de kosten voor de klassieke "papieren" werkwijze wel aanzienlijk de hoogte in gingen. Mu
taties (aanpassingen) blijven trouwens gratis.
Indien er geen paspoort wordt afgeleverd (bv. wanneer het paspoort wordt afgeleverd door het stamboek of bij regi
stratie van een paard dat al een paspoort heeft):
digitale procedure: via Horse ID 36€ exclusief btw | 43,53€ inclusief btw
procedure op papier: 50€ exclusief btw | 60,50€ inclusief btw
Meer info
Op de website van PaardenPunt Vlaanderen vindt u een schat aan informatie, niet alleen over identificatie, maar ook
over alle andere aspecten van paardenhouderij: www.paarden.vlaanderen
Om uw paarden online te identificeren en beheren surft u naar www.horseID.be.
Katrien Van Miert
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Nieuw fokreglement
Beste leden,
De foktechnische commissie heeft in samenwerking met het bestuur  een paar wijzigingen doorgevoerd in de fokre
glementen .
Het minimum percentage Arabisch bloed werd opgetrokken naar min.6%,  minimum Fries bloed  wordt 50%,  en
vreemd bloed van de door het EAFS aanvaarde rassen. Max. 25%.
Dit reglement gaat in vanaf 2017 en geldt voor  veulens die geboren worden in 2018.
Het reglement wordt schematisch voorgesteld op onze website  evenals het uitgebreid vereenvoudigd fokreglement.
Chers membres,
Le règlement d’élevage  à été changé par la commission d’élevage ensemble avec le bureau. 
Le minimum de sang Arabe est augmenté  à 6% , le minimum de sang  Frison est 50%, le pourcentage de sang
d’autres races reconnu par l’EAFS est maximum 25%.
Ce règlement entra en vigueur des 2017 pour les poulains qui  seront nés en 2018.
Vous trouverez le règlement complèt dans quelques semaines sur notre site.
Dear members,
The Arabo-Friesian Registration Rules have been slightly changed by the breeding commission together with the
executive committee.
The minimum % Arabian blood has been increased to 6%, the minimum Friesian blood is now 50%, and the maximum
% foreign blood from the  breeds recognized by the EAFS 25%.
This rules will apply as from 2017 for the foals which will be born in 2018.
The new rules will  soon be published on our website.
Liebe Mitglieder,
Die Zuchtkommission hat  zusammen met dem Vorstandt die Zuchtreglements leicht geândert.
Min. % Arabisches  Blut ist erhöht nach 6%, Friesisches Blut minimum 50%, Fremdes Blut von den anerkannte Rasse
maximum 25%.
Dieses Reglement geht in ab 2017 für die Fohlen die in 2018 geboren werden. Es wird bald publiziert auf unserem
Website.
Het Bestuur , Le bureaux,  the Executive committee, Der Vorstandt
 
 

Arabo-Fries wint ranking Best of Belgium Dressage 2016
Ieder jaar maakt de nieuwsredactie mennen van paardenportaal www.galop.be een ranking op met de hoogste Belgische
dressuurprestaties per categorie en per wedstrijd.
De menner met het allerhoogste resultaat van het voorbije seizoen over alle categorieën is de algemene winnaar en
wint de beker Best of Belgium Dressage.
Deze triomf gaat dit jaar naar Danny Geraerts met zijn Arabo-Fries Barok (V: Yk Dark Danilo.
De menner uit Lommel zette met Barok in Flémalle de winnende proef neer van 34,40 punten. Met zijn 8-jarige zwarte
ruin won Danny Geraerts dit jaar eveneens de Wisselbeker van het Europese-Arabo-Friezen Stamboek voor zijn suc
cesvolle prestaties van vorig jaar.
Danny Geraerts: "2016 was beroepsmatig een druk jaar voor mij, hierdoor hebben wij een beperkt aantal wedstrijden
gereden, maar de kwaliteit en de prestaties waren er wel. Barok is nu 8 jaar en hij wordt stabieler. Wij blijven trainen en
verfijnen, iedere vrijdag is André Joosten onze vaste trainer met als doelstelling de dressuurprestaties nog te verbeteren.”
De prijsuitreiking heeft plaats op zondag 26 februari 2017 om 11.00 uur op de stand van Paardenvoeders Mijten tijdens
de hippische beurs Flanders Horse Expo in Gent.
Louis Vannueten
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Idenification de votre poulain dès 2016
Poulain Stud-book belge
Identification d’un poulain destiné à être inscrit dans un stud-book belge reconnu.
Le détenteur fait parvenir le « certificat de saillie-déclaration de naissance » (équivaut à la demande d’identification) au
secrétariat du stud-book belge agréé. Toutes les données requises sont reprises sur les « certificats de saillie » belges.
Si vous disposez d’un « certificat de saillie » étranger, veuillez joindre un « formulaire de demande d’identification » re
prennant les informations liées à l’identification.
Le stud-book contrôle si le cheval concerné entre en ligne de compte pour l’inscription dans le stud-book et transfère
les données pour l’identification au gestionnaire de la banque de données centrale, la Confédération Belge du Cheval.
Le détenteur devra au préalable s’assurer qu’il est (correctement) enregistré en tant que personne physique ou morale
auprès de la banque de données centrale.
2 procédures d’identification s’offrent au détenteur:
A. En cas de procédure ONLINE (adresse email valide):
Le détenteur recevra (par email) une invitation à payer en ligne  afin de lancer l’identification de son cheval.
Le paiement effectué, « l’attestation d’identification pour équidé » sera envoyée par courrier électronique au détenteur.
Le détenteur devra dès lors contacter son vétérinaire identificateur et imprimer les documents pour procéder à l’iden
tification de l’équidé.
Les documents remplis devront être renvoyés dans les 5 jours ouvrables suivant l’identification au service concerné,
la CBC ou le Stud-book.
Après vérification et encodage, le détenteur recevra une « confirmation d’encodage de l’équidé dans la banque de
données centrale » par email.
Un passeport sera délivré par le Stud-book dans les 60 jours ouvrables.
B. En cas de procédure PAPIER:
Suite au transfert des données du cheval à la banque de données centrale, une facture sera envoyée par courrier postal
au détenteur.
Dès réception et encodage du paiement, une « attestation d’identification pour équidé » sera envoyée par courrier postal
au détenteur, qui devra dès lors contacter son vétérinaire identificateur pour procéder à l’identification de l’équidé.
Les documents remplis devront être renvoyés dans les 5 jours ouvrables suivant l’identification au service concerné, la
CBC ou le Stud-book (par courrier postal).
Après vérification et encodage, le détenteur recevra par courrier postal une « confirmation d’encodage de l’équdié dans
la banque de données centrale ».
Un passeport sera délivré par le Stud-book dans les 60 jours ouvrables.
Texte gràce à la  CBC

Foto Best of Belgium Dressage :  Danny
Geraerts
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Bezoek het EAFS tijdens Flanders Horse Expo in Gent
Het Europese Arabo-Friezen Stamboek is van 26 tot 28 februari 2017 met een promostand aanwezig op de drukbe
zochte paardenhappening Flanders Horse Expo in Gent.
De promostand van het stamboek bevindt zich in hal 5.
Ter plaatse is het mogelijk om u op te geven voor lidmaatschap, nieuwe toetredende leden ontvangen in Gent de ex
clusieve EAFS-paraplu als welkomstgeschenk. Ook voor vragen als fokker en/of gebruiker van Arabo’s is iedereen
welkom op de promostand.
Tijdens de 3 beursdagen staan er tal van dressuurdemo’s met Arabo-Friezen op de agenda. Zondag 26 februari neemt
Edouard Simonet met het vierspan Arabo’s van fok- en sportstal Jelle’s Home uit Neerpelt deel aan de grote vierspan
battle waarbij vier teams, bestaande uit een menner vierspan paard samen met een menner vierspan pony een team
vormen en tweemaal een indoorparcours met kegels en hindernissen rijden. De deelname van Edouard is wel onder
voorbehoud want tijdens datzelfde weekend heeft in het Zweedse Göteborg de finale plaats van de FEI World Cup
Driving. Bij een kwalificatie voor deze finale zal Edouard niet aantreden in Gent en neemt Tom Leys zijn startplaats over. 
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Retouradres:
Europese Arabo-Friezen Stamboek

Wilfrieda Smits
Bleekstraat 11/501
2800 Mechelen

Driemaandelijks tijdschrift  P914425

Afgiftekantoor 9550 HERZELE

Europees Kampioenschap Young Drivers
Léa Bulon met Arabo-Fries naar Europees Kampioenschap Young Drivers
Het Duitse Schildau organiseerde eind september het FEI Jeugdkampioenschap Mennen - Young Drivers. Léa Bulon
(1999) nam er met haar zevenjarige Arabo-Fries Fahri H deel in de categorie enkelspan paard en werd er knap twaalfde.
In de dressuurproef liet de Naamse menster (Faulx-Les Tombes) een resultaat noteren van 50,52 punten, plaats zeven.
Haar eerste internationale deelname met de mooi ogende Fahri H werd in de internationale pers enthousiast en met
veel lof onthaald. 


