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Geachte bezoeker, 
 
We prijzen ons weer gelukkig met uw aanwezigheid,  in het landelijke Neerpelt, als  fokker,  gebruiker,  
eigenaar  en  vooral als liefhebber van het Arabo-Friese paard.  
 
Sinds 2006 is het EAFS een officieel geregistreerd moederstamboek , en  nu ruim 10 jaar later, in het 
jaar 2016 zullen we in grotere getale de  Arabo-Friezen  op hoog niveau internationaal en nationaal in 
de diverse disciplines in de sport gaan zien.  
 
De paarden gefokt  vanuit het gedachtengoed en ideeën van onze pioniers ,  verdienen op dit moment 
reeds  alle vertrouwen in goede prestaties. 
 
De  sportcommissie en de fokcommissie  willen  graag door de gebruikers geïnformeerd worden over 
deze prestaties, hetgeen weer meegenomen kan worden in  de beoordeling hoe de diverse lijnen 
uiteindelijk presteren in de sport. 
 
Op de zaterdag  12 maart vindt de ons zo langzamerhand vertrouwde keuring plaats. 
 
Aanvang van de keuring om 10u.  
Wij wensen U vandaag  allen een fijne dag toe , en veel succes met uw 
Arabo-Friezen, zowel in de fokkerij als in de sport. 
 
Het Bestuur 
 
 
 
 
Bestuur : 
 
Willy Naessens 
Rob Lommers 
Wilfrieda Smits 
Marc Damen 
Harry Streutker 
Louis Vannueten 
Magda Wouters 
 
Fokcommissie: 
 
Bernd Fuchs, Magda Wouters, Louis Vannueten, Bart Maes 
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Hengstenkeuring 2016 , bij Jelles home Broeseinderdrijk 163, Neerpelt , België 
 
Agenda van de keuring. 
 
Speaker:    Eric Oltmans 
Fotograaf:    Louis Vannueten 
Bloemendame:  Dame aanwezig 
Jury : Jos van de Wal (NL) , Bernd Fuchs ( D) , Herman Van Den Broeck ( B) 
Voorzitter van de Jury : Jos van de Wal 
Foktechnische   commissie : Bart Maes 
Voorbrengers : Danni van den rul , Herman Winne  
 

 

Tijd :         Waar  
 
10.00  Inschrijven hengsten inleveren Buiten bij het secretariaat. 
            Paspoorten      aan de kantine 

 

10.00 Ontvangst deelnemers bij de kantine. 
 

 

 
10.30 Klinische keuring      Voor de stallen. 
            Schofthoogte meten 
            Haren trekken voor DNA  

 

 
11.00 1e Bezichtiging       Voor de stallen 
            - keuring in exterieur in stand 
            - Stap aan de hand en naar de jury  
            - Draf aan de hand en naar de jury. 
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Aan sluitend : Moniek Gevers Kür op       Binnenbak. 
                          muziek met ASWAN.   
 

 
 

11.30 Koffie pauze.        Kantine 

 
 

11.45 2e bezichtiging individueel      Binnenbak 
            Volgens catalogus volgorde   
            Vooraf Chipcontrole.  

  
 

 
12.15    Uitreiking wisselbeker Sport prestatie.   Binnenbak 
 
12.25    Show met  Louigi aan de hand    Binnenbak 
 
12.35    Pauze tot 13. 30 
 
12.35    Show Dark Rico S    Binnenbak 
             Met Sylvia Kunnen SNG STABLES 
 
 

 
 

 
13.30 3e Bezichtiging aan de hand     Binnenbak. 
  Oudere hengsten eventueel onder man of aangespannen. 
                 Definitieve plaatsing. 
  Opstellen en huldiging. 
                Toespraak Jury. 
  Ereronde van de  goedgekeurde  hengsten 
 
 
 

 

14.30  Show met het vierspan van Jelle’s Home. Menner Edouard Simonet 

 
                
  

14.45 Algemene Ledenvergadering. 
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Personalia en telefoonnummers     
          
De algemene organisatie van de keuring staat onder leiding van 
de medewerkers van Jelle’s Home. 
 
Sponsoren van deze keuring Louis en Corina Groenen-Gevers, 
van Jelle’s Home.        
         
Gastrouw :          bloemenuitreiking :  dame aanwezig 
Wisselbeker :          uitreiking  door Rob Lommers  
Voorbrengers  :          Team  van Jelle’s Home : Danny van de Rul ,   Herman Winne  
     
Ringmeesters : Team Jelle’s Home     
Fotograaf   Louis Vannueten      
Dierenarts : Marnix Tesselaar , Dierenkliniek De Kempen  
Omroeper : Eric Oltmans          
Aanspreekpunt Rob Lommers     
                Wilfrieda Smits      
 
Fokcommissie: Assisteert bij de keuring,  Bart Maes 
 
Jury: Jos van de Wal, Bernd Fuchs ,  Herman Van Den Broeck    
Secretariaat : Wilfrieda Smits 
   
Telefoon nr .keuring:  00 32 486 51 76 28 
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                                     EUROPESE ARABO-FRIEZEN STAMBOEK VZW        
  
         E.A.F.S 
          T.a.v.  Wilfrieda Smits 
                                          Bleekstraat  11/501 – 2800 Mechelen  (Belgien)  GSM:  0486 – 
517682  
             Tel.:  0032  (0)15 – 410417   E-mail: arabo-
friezen@telenet.be 
 

 
REGLEMENT DEELNAME  HENGSTENKEURING 2016 VOOR JONGE ARABO-FRIESE 

HENGSTEN 
bij Jelles Home , Broeseinderdijk 163 , Neerpelt. België.  Zaterdag  12 maart 2016 voor  

Arabo-Friezen en Testboek /Sportboek Hengsten 
 

1. Tijdsindeling keuring / aanvaarding  Arabo-Friezen en  Test-boek/sportboek hengsten 12 
maart 2016 
 
De keuring van 12  Maart 2016 van de  Arabo-Friese hengsten en Testboek/sportboek hengsten zal   
plaats vinden in de volgende onderdelen : 
1.schofthoogte meten, chipcontrole , eenvoudig  klinisch onderzoek door aanwezig dierenarts.    
2: 1ste bezichtiging : beoordeling exterieur en gangen op de harde weg.  
3. 2de bezichtiging exterieur en gangen beoordeling binnen op los zand.  
4. overleg  jury, en  lunchpauze 
5. 3de en laatste bezichtiging en goedkeuring van de hengsten , onder voorbehoud resultaat 
    Röntgen, spermarapport ,veterinair onderzoek.  
6. haren trekken voor vaststelling DNA patroon, en bloed afname voor dopingcontrole van de 
aanvaarde hengsten. 
 
Alle deelnemers krijgen nog gedetailleerde informatie over de tijdsindeling,  
We zullen het ten zeerste waarderen als U ruimschoots op tijd bij de ingang van de ring bent.  
2. Vaccinatie/ Paspoort 
Alle aangeboden paarden dienen op de juiste wijze te zijn gevaccineerd tegen influenza.   
Een geldig paspoort moet het paard vergezellen.  
Bij de inschrijving moeten tegelijk worden ingezonden het bewijs van inschrijving in het stamboek en het 
bewijs van inenting tegen influenza. 
Een basisvaccinatie bestaande uit 2 inentingen, waarbij  de tweede inenting minimaal 3 en maximaal 13 
weken na de eerste moet zijn gegeven. 
Vervolgens een jaarlijkse inenting die niet later dan maximaal 12 maanden na de vorige inenting mag 
zijn toegediend. Hengsten – ook de goedgekeurde -  die niet voldoende zijn ingeënt worden niet 
toegelaten tot de keuring. 
Van de reeds goedgekeurde hengsten mag het bewijs van inenting in het paspoort 
op de keuring worden getoond. 
 
3. a.  Kwalificatie Arabo-Friese hengsten voor Stamboek  
De te keuren hengst moet:   
- voldoen aan de bloedbegrenzingen voorgeschreven in het Foktechnisch reglement: 
 = minimaal 55 % Fries bloed   

mailto:arabo-friezen@telenet.be
mailto:arabo-friezen@telenet.be
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 =  minimum 6 % en max. 40 % EAFS-gekend Arabisch bloed 
  =  maximaal 12.5 % erkend vreemd bloed  

           Met name: Arabier, Shagya Arabier, Anglo-Arabier,    
 PRE (Pura Raza Espagnola), Lusitaniër, Orlov, Lippizaner, Kladruber, 
 Morgan ,   of Warmbloed . 

- Uit een predikaatrijke merrielijn komen.  
         Belangrijker dan predikaten is, dat de hengst voortkomt uit een sportieve 
         moederstam met bewezen prestaties, zo niet toch hoge verwachtingswaarde  
         hebben voor de sport op basis van zijn genensamenstelling. 

               Gelieve dus bij de opgave een lijst bij te voegen van de sportprestaties van  
               de moeder en nauwe familieleden of van de hengst zelf. 
- voldoen aan de rasomschrijving 
- voldoen aan de maat (min 1.58 op 3j en/of min 1.60 vanaf 4j en ouder)  
Als de jury in deze categorie hengsten aanwijst, kunnen deze na het afleggen van het normale 
keuringstraject ( vruchtbaarheid, Röntgen , veterinaire keuring ,) opgenomen worden in het hoofd 
Stamboek. 
 
3b .  Kwalificatie Arabo-Friese hengsten voor Testboek / Sportboek hengstenboek  
Kandidaat -Hengsten die veelbelovende bloedverversing van nieuwe Arabische of aanverwante lijnen 
en extra sporteigenschappen in het Arabo-Friese ras zouden kunnen brengen kunnen voorgesteld 
worden voor het Testboek/Sportboek hengsten. (F1 en F2 producten.) 
Fries of Arabo-Fries bloed voeren en ander vers bloed  van de erkende rassen : 
Arabier, Shagya Arabier, Anglo-Arabier  PRE (Pura Raza Espagnola), Lusitaniër,  Orlov, Lippizaner, 
Kladruber,  Morgan ,  of Warmbloed , om voldoende sportieve nafok te mogen verwachten. 
Als de jury in deze categorie hengsten aanwijst, kunnen deze na het afleggen van het normale 
keuringstraject ( vruchtbaarheid, Röntgen , veterinaire keuring ,) opgenomen worden in het Testboek-
Sportboek Hengstenboek. 
Indien de producten van deze Testboek/sportboek Hengsten voldoen aan het vereiste 
percentage bloedbegrenzing en de ras omschrijving van het hoofdstamboek worden ze 
ingeschreven in het hoofdstamboek. 
(Vereisten van het hoofdstamboek : min 3%,  hengsten min. 6% tot max 40 % erkend Arabisch 
bloed , min 55% Fries Bloed voeren en 12,5 %  vreemd bloed van de erkende rassen) 
 
4. Chip  
Iedere hengst moet als veulen een chip gekregen hebben in de hals tijdens een keuring  of thuis door 
een officieel erkend chipper/dierenarts, die tevens de chip en afstamming van de moeder heeft 
gecontroleerd.  
 
5. Hoofdstelnummer Paspoort 
De nummers dienen tijdig bij het secretariaat afgehaald te worden. In ieder geval minstens 1/2 uur vóór 
de keuring van de betreffende rubriek. De deelnemers dienen tevens het paspoort en originele 
afstammingsbewijs in te leveren bij het secretariaat. 
 
6. Hoefbeslag, Doping, Medicatie. Inschrijfformulier. 
De hengst mag normale dikte hoefbeslag hebben 8 tot 10 mm. 
In ieder geval is het verboden extra dikke ijzers of lood of andere kunstmiddelen te gebruiken die de 
natuurlijke gangen zouden kunnen beïnvloeden. 
Er zal een dopingcontrole uitgevoerd worden. indien verboden middelen worden gevonden (volgens FEI 
lijst) zal de hengst uitgesloten worden voor goedkeuring/erkenning en zal van dezelfde eigenaar 
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gedurende de volgende 3 jaren géén jonge hengst meer gekeurd worden .als sanctie,  in dit geval 
komen de kosten van de doping controle ten laste van de eigenaar. 
7. DNA, Haren trekken,  Vosfactor, SCID , CA , Stokmaat meten , Klinisch en doping onderzoek. 
De hengsten worden  voor de keuring klinisch onderzocht door de aanwezige dierenarts. 
Van alle hengsten wordt voor de aanvang van de keuring de stokmaat gemeten, vooraleer de hengsten 
op harde bodem beoordeeld worden. 
Op 3 jarige leeftijd moet de hengst 1,58 m zijn, op 4 jaar 1,60 m. 
Meteen na aanvaarding zal de dierenarts bloed en haren trekken voor DNA  en doping onderzoek van 
de hengst,  voor toekomstige verificatie ten behoeve van de controle op afstamming van zijn producten. 
De aanvaarde hengsten worden tevens getest op vosfactor,  SCID en CA. Diegene, die drager is van 
enige erfelijke ziekte of afwijking zal niet tot de fokkerij toegelaten worden en zijn producten kunnen 
niet bij het EAFS worden geregistreerd. 
 
8. Wijze van voorbrengen 
Iedere eigenaar zal de hengst op de harde bodem door eigen voorbrenger individueel in 
catalogusvolgorde (laten) voorbrengen. 
Ook bij de derde bezichtiging zullen de eigenaren/voorbrengers de hengsten zelf laten rondstappen en 
daarbij voldoende onderlinge afstand bewaren. 
Bij de 2de  presentatie in de ring moeten de eigenaren/trainers hun paard overhandigen aan de 
voorbrengers van het EAFS. 
De eigenaar of diens trainer mogen niet in de ring komen. De hengst mag ook niet kunstmatig 
opgedreven worden van buitenaf met klapperende zwepen of door lawaai te maken , ook niet in of langs 
de ring of vanaf de tribunes. 
De hengst moet in zijn meest natuurlijke manier van bewegen voorgesteld worden. Alléén licht 
zweepgebruik of eventueel  lichte ondersteuning  door middel van het zgn. "rammeldoosje" is 
toegestaan.  Alleen de natuurlijke aanleg wordt meegenomen in de beoordeling. 
De voorbrenger dient gekleed te zijn in lichte kleding, liefst een witte broek, wit shirt of hemd en witte 
sportschoenen. Het is niet toegestaan plastic of zwepen met daaraan plastic bevestigd te gebruiken bij 
het voorbrengen 
Voor een vlot verloop van de keuring verzoeken wij u minstens 15 minuten voordat de betreffende 
rubriek start, bij de ring te zijn en de aanwijzingen van de ringmeesters strikt op te volgen.  
 
4 jarige en oudere hengsten mogen bij voorkeur bij de derde bezichtiging  onder 
zadel of aangespannen voorgesteld worden dit geldt eveneens voor de  T-boek/sportboek  hengsten. 
 
9. Overige:  
Iedere hengst mag slechts  één keer per jaar aan een Arabo-Friese hengstenkeuring deelnemen. Het 
resultaat van de keuringsuitslag geldt slechts.  Iedere deelnemer is vrij de hengst het volgend jaar 
nogmaals voor te stellen  
Herkeuring in hetzelfde jaar is niet mogelijk volgens de geldende regels als erkenning van ons 
Stamboek. 
Reeds goedgekeurde Stamboekhengsten dienen  aan de hengstenkeuring deel 
te nemen. Ze kunnen geshowd worden,  aangespannen , onder zadel, aan de lange lijn of aan de 
hand. Vanaf de leeftijd van 12 jaar kan de hengst vrijgesteld worden. 
 
10. Röntgen onderzoek en vruchtbaarheid. 
Binnen 28 dagen na de aanvaarding door de jury moet de eigenaar1. veterinair verslag van een erkend 
dierenarts inleveren , waaruit blijkt, dat geen erfelijke gebreken zijn vastgesteld. (waaronder cornage) 
2. een volledige set foto’s en volledig röntgenologisch rapport opsturen. (CD’s max.18 foto’s) 
3. een spermarapport en CEM testrapport overleggen 



 9 

Het spermarapport moet de volgende waarden behalen : 
Minimum 1000 TNB voor een 3 jarige jonge hengst met 45% bevruchtingsvermogen 
Minimum 2500 TNB voor een 4 jarige of oudere hengst met 50% bevruchtingsvermogen 
Deze rapporten dienen opgesteld te zijn door  erkende kliniek voor Paarden 
 
11.Vrijwaring:  
Iedere deelnemer vrijwaart de organisatie uitdrukkelijk voor alle gerechtelijke procedures, kosten, 
vorderingen of welke aansprakelijkheidseisen die verband houden met zijn inschrijving of deelname. Uw 
deelname is op eigen risico v.w.b. schade, diefstal of verlies. Het EAFS verplicht de eigenaar  om 
hiervoor een verzekering af te sluiten die alle eventualiteiten / calamiteiten dekt. 
 
12. Kostenplaatje  
Het inschrijvingsgeld voor deelname aan de keuring van 250 € dient vóór 
15 februari 2016 overgeschreven te zijn op rekening nr.  
IBAN nr. NL73 RABO 0104 0849 79    en    BIC code : RABONL2U 
bij de Rabo bank in  Barneveld/Voorthuizen.   
T.a.v. EAFV + adres. 
of via BNP Parisbas Fortis  in Belgie : 
IBAN nr. : BE78 0015 1539 1186   BIC : GEBABEBB  
Vaststellen DNA patroon, Röntgen , spermatesten , testen op SCID en CA 
komen ten laste van de eigenaar van de hengst. 
 
Te laat ingeschreven paarden of nog niet per bank betaalde inschrijvingen worden geweigerd!   
 
13. Voor Akkoord 
De eigenaar verklaart hierbij zich volledig te onderwerpen aan dit Keuringsreglement van het 
E.A.F.S.  en verbindt er zich nadrukkelijk toe om na  goedkeuring  van de hengst .  
Naam  Hengst………………………………………………………………………….  
Naam adres eigenaar: …………………………………………………………………  
de geldende foktechnische reglementen na te leven. Hij neemt de verantwoording op zich om de 
dekbonnen voor 1 november van elk jaar in te leveren , bij digitale aanlevering  volgens de 
geldende regels,  en zal de huidige en toekomstige reglementen en wijzigingen van het 
stamboek naleven. 
 
Ondergetekende eigenaar zal het uiteindelijke oordeel van de jury  aanvaarden. 
Indien de hengst opgenomen wordt in het stamboek verplicht de eigenaar zich ertoe , de hengst 
een maal per jaar aan  de hengstenkeuring of een  keuring te laten deelnemen.  
De eigenaar verplicht zich er tevens toe de inschrijvingskost  in het stamboek 800€ te voldoen  
dit binnen de 30 dagen na opname in het stamboek. 
 
Deze akkoordverklaring dient ondertekend ingeleverd te worden bij het secretariaat 
voor 10 februari 2016, zonder deze ondertekende verklaring wordt de hengst 
niet toegelaten tot de keuring. 
Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. 
Namens het Bestuur  
SECRETARIAAT  EAFS                             VOORAFGEGAAN DOOR   
      gelezen   
      en goedgekeurd    
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  1 Tiaro van de Strohoeve  056-028-099128001   

 

% A:F: 12,50 / 87,50  

 Geb. 21/03/2013 Vb   .ID   nr. 981100000563746            

 V.:  Maestro 004  % A:F: 6,25 / 93,75 .   Stb.+ Def.Sport            

                    VV:  Lolke 371     

       VM: Fijke E 10 

 M:  Nina  % A/F  18,75 / 81 ,25                   Elite 

                    MV: Yk Dark Danilo 001                                                

                    MM:Ymkje d.V.          GMV : Rypke 321    

Fokker :    W. Naessens,  Kouter 3, 9790 Wortegem-Petegem, Belgie 

Eigenaar:  W. Naessens, Kouter 3, 9790 Wortegem-Petegem , Belgie 

 

 

 

 

2 Ra'Id J.W.  056-028-099127999  % A:F: 18,75 / 81,25  

 

          Geb. 14/03/2013 Vb.    id.nr. 528210002943342 

           V.:  Yk Dark Danilo 001 % A:F: 37,5/62,5 Stb.+ Def.Sport            

                    VV:  Yk 339     

        VM: Shiva Iben Gharib 

             M:  Hedwig W     Stb. 

                     MV: Jakob 302                                                

                     MM : Djouwke ut de Mieden  GMV: Wessel 237P    

Fokker : J & J Winkelman,  Noorderdwarsdijk 2,  9514 BZ GASSELTERNIJVEEN, Nederland 

Eigenaar: H. Streutker, Padhuis, Europaweg 47a,  7742 PR Coevorden , Nederland 
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3 Dark Bravoure van het Briesend Hof  056-028-099127473   

 

          % A:F: 18,75 / 81,25 

            Geb. 30/06/2009 Vb.     id.nr. 528210002391709 

             V.:  Dark Ynte  002  % A:F: 37,5 / 62,5 .    Stb.            

                     VV:  Yk Dark Danilo 001     

        VM: Dark Xena 

              M:  Fardau fan Ferwôlde      Stb. 

                     MV: Karel 370                                                

                     MM:  Mentha fan Ferwôlde           GMV:  Tsjerk 328     

Fokker :    B.N. Dekker,  Tramstraat 91, 7848 BJ Schoonoord, Nederland  

Eigenaar:  B.N. Dekker, Tramstraat 91, 7848 BJ Schoonoord , Nederland 

 

 

 

4 Ferro van Fox  056-028-099127478  % A:F: 18,75 / 81,25 

  

            Geb. 16/06/2009 Vb.    id.nr. 276098102770946 

             V.: Yk Dark Danilo 001  % A:F: 37,5/62, 5    Stb.+ Def.Sport            

                   VV:  Yk 339     

      VM: Shiva Iben Gharib 

             M:  Jelle van Fox           Model 

                    MV: Feitse 293P                                                

                    MM: Thula V.D. Haar   GMV:   Naen 264  

Fokker : Barbara FUCHS,  Immersbachweg 19,  63571 GELNHAUSEN, Duitsland 

Eigenaar:  Patrick Mitter, Breitenbornerstrasse 7, 63584 Gründau , Duitsland 
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5 Azlan du Monty  056-028-099127352  % A:F: 25 / 75 

 

           Geb. 19/05/2008 Vb.         id.nr. 276098510237800 

             V.:  Dark Laes 008  % A:F: 37,5 / 62,5    Stb.            

                    VV:  Lolke 371     

       VM: Shiva Iben Gharib 

             M:  Epona  K  12,5 / 87,5       Stb. 

                    MV: Wabe van Jagershof                                               

                    MM:  Hipke E 5   GMV:     Quibus E1    

Fokker : Gunther Klein,  Hauptstrasse 58 a,  

56337 Simmern, Duitsland 

Eigenaar:  Jean-Michel Darcis, Grosoneux 406, 

4654 Charneux , Belgie 

 

 

 

 

Moniek Gevers met ASWAN 
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6 Dark Vredestichter  056-028-098109319  % A:F: 25 / 75  

 

          Geb. 16/05/2007 Vb.  id.nr. 528210002093971 

             V.:  Dark Laes 008  % A:F: 37,5 / 62,5 .   Stb.            

                   VV:  Lolke 371     

       VM: Shiva Iben Gharib 

             M:  Diuwke E 1  12,5 / 87,5     Stb.+ Def.Sport 

                    MV: Hearke 254P                                                

                    MM: Fobke    GMV:   Quibus E1   

Fokker : Cor Driessen,  Rijksweg  Zuid 76,  6071 NM Swalmen, Nederland 

Eigenaar:  Ismaël Nijst, Rue Docteur Emile Neuville 39, 4530 Vaux-et-Borset , Belgie 

 

 

 

 

 

 
 

 


