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DOCUMENTEN, PASPOORTEN, DNA, DOCUMENTS,PAS
SEPORTS ADN, PÄSSE, AUSKUENFTE, DOCUMENTS,

DNA,   
GELIEVE ALLE DOCUMENTEN IVM PASPOORTEN, HAREN, DNA tests,  DOCUMENTEN EIGENAARWISSELS 
toe te sturen aan : 
Veuillez envoyer tout les documents concernant passeports, ADN, changements de propriétaire etc à:
Please send all documents concerning passports , birthdeclarations, change of ownership , DNA tests etc. to: 
Wir bitten Sie alle Aufskünfte bez. Pässe, Geburtsbescheinigungen , Teste , Besitzerwechsel usw. zu zusen
den an:
"Paardenpunt Vlaanderen (PPV) 
Administratie Arabo-Friezen:  Karin Vantricht
Ambachtenlaan 23/2b 3001 Heverlee ( B) "
Tel: +32 (0)16 442 005  mail  :  email : arabofriezen@dipaarden.be
Secretariate : 0486 51 76 28  e-mail:  info@eafs.be of 
Bank : IBAN BE78 0015 1539 1186 – BIC GEBABEBB
Dank u , Merci , Thank you , Danke.
 

Marseillaise in Beekbergen!
Arabo-Friezen winnen CAI Beekbergen
Frans volkslied voor Arabo-Friezen in Nederland! 
De Franse menner Benjamin Aillaud werd het voorbije weekend winnaar van CAI3* Beekbergen. 
De stalmenner van de Arabo-Friese sport- en fokstal Haras de la Pourcaud (Monfaucon - FRA) startte op vrijdag in
de dressuur aanvallend met een mooi resultaat van 45,85 punten, goed voor de derde plaats. De zware marathon
bij tropische temperaturen verliep probleemloos en zonder fouten, in de tussenstand wist Benjamin zijn derde plaats
te behouden. 
De vaardigheid op zondag maakte het feest af! 
Een foutloos parcours met slechts een kleine tijdsoverschrijding bracht Benjamin Aillaud naar de eerste plaats in de
categorie vierspan paarden met tweeëntwintig deelnemers.
Louis Vannueten

Colofoon
COLOFOON
Het Arabo-Friezen magazine is een uitgave van het Europese Arabo-Friezen stamboek VZW. Verkort EAFS. Het
verschijnt 4 x per jaar. De verantwoordelijkheid van de inhoud van de artikelen berust bij de auteurs ervan. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen, advertenties of kopij te weigeren , aan te passen.
of in te korten.
De volgende editie is gepland voor September 2019. .Aanlevering teksten/advertenties voor 20 september. 
Advertenties en teksten kunnen aangeleverd worden via email : info@eafs.be of arabo-friezen@telenet.be Verant
woordelijk uitgever : W. Smits
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Ronan, mijn eerste Arabo-Fries
Ondanks dat ik de Arabo-Friese paarden enkel kende als marathonpaarden in de internationale menwereld, leek het mijn
papa en mezelf wel een leuk paardenras voor zowel voor de koets als onder het zadel.
 
Na het uittesten van verscheidene Arabo-Friezen, kwamen we begin april 2018 bij Ronan J.W. uit. Een vijfjarige knappe,
stoere ruin en afstammeling van YK Tjimme, die gescout werd in Jelle’s Home. Een stoeterij in het Belgisch Limburgse
Neerpelt waar het Arabo-Friezenras naar een top-niveau wordt gereden door dressuuramazone Moniek Gevers en
menner Edouard Simonet, zowel in enkel-, twee- als vierspan. Edouard is Ronan in Nederland gaan halen en heeft ons
uitgenodigd om te komen kijken.
 
De eerste indruk blies ons alvast van onze sokken. En ook tijdens ons eerste ritje samen stelde hij me zeker niet teleur.
Er had nog maar vijf keer een zadel op zijn rug gelegen, maar de zwarte parel deed alsof hij nooit iets anders had gedaan.
Het was een beetje onwennig in het begin omdat ik zelf niet echt ervaring heb in het zadelmak maken van jonge
paarden, maar desondanks stelde Ronan mij, door zijn lieve en vooral koele karakter, gerust vanaf de eerste seconde.
Ook in de koets, was papa heel erg tevreden over hem. Na onze eerste ontmoeting zijn we hem nog enkele keren
opnieuw gaan proberen en op 30 april 2018 hebben we besloten dat Ronan onze nieuwste aanwinst ging worden!
Eenmaal thuis aangekomen kon onze band aansterken en konden we elkaar beter leren kennen. Arabo-Friezen zijn niet
alleen een lust voor het oog, maar hebben bovendien een super karakter en zijn zeer werkwillig. 
 
Toch viel het opleren van een jong paard mij de eerste weken zwaarder dan gedacht. Een jong paard is zoals een
kleuter... continu afgeleid, kan geen twee seconden zijn aandacht bij jou houden en vindt alles interessanter dan de
zaken waarop hij zich op dat moment zou moeten focussen. Maar over het algemeen verliepen de eerste maanden wel
goed. Niemand geloofde dat Ronan slechts een paar weken zadelmak was. Hij deed oprecht zijn best en de basistrai
ning ging er redelijk vlot in. Enkel galopperen vond hij ontzettend moeilijk. Het duurde vaak een halve cirkel vooraleer
ik hem in galop kreeg, dan sprong hij meestal in de verkeerde galop aan en tenslotte viel hij er elke keer uit, omdat zijn
sprongen te groot waren en hij zijn eigen benen niet kon volgen. Het was een grappig zicht en mijn geduld werd vaak,
heel vaak, op de proef gesteld. Maar gelukkig werd ik gerustgesteld door mijn trainer, die me erop wees dat dit net de
fijne geneugten zijn van een jong paard. Ik heb me erbij moeten neerleggen dat de opleiding van een jong paard in
babystapjes gaat. En dat het mogelijk is, dat we op een bepaald moment weer meerdere stappen achteruit gaan in
plaats van vooruit. Het was voor Ronan dan ook niet evident om zowel voor de koets als onder het zadel te lopen.
Telkens een ander bit in zijn mond, de ene keer oogkleppen dragen en de andere keer niet, zijn voorhand en borst
gebruiken om een koets te trekken en dan weer zijn achterhand en rugspieren gebruiken om een ruiter te dragen, ...
etc. Je zou voor minder beginnen twijfelen uiteraard. 
 
Toch merkte papa steeds meer progressie tijdens zijn koetsentochtjes in het weekend. Het dressuurmatig rijden van
Ronan had duidelijk effect op zijn manier van lopen in de koets. Hij werd veel fijner in de mond, stuurde gemakkelijker
en was veel minder ontstuimig. Ook zijn overgangen in de koets gingen telkens beter. Het is en blijft echter een jong
paard, waardoor we toch ook enkele spannende momenten hebben meegemaakt. Zo is hij bijvoorbeeld één keer met
koets en al over een gracht gesprongen, nadat hij verschoten was van een kleine Chihuahua. Ook rubberen verkeers
drempels brachten de eerste maanden redelijk wat drama met zich mee. Gelukkig is hij niet het soort paard dat het op
een lopen zet wanneer hij zich angstig voelt. Hij zal na het opzij springen zeker en vast stoppen om geruststelling te
vragen aan zijn baasje. Als je hem op zo'n moment geruststelt en voldoende vertrouwen geeft, doet hij alles voor je.
 
Ronan is nu iets langer dan een jaar bij ons en we kunnen ons geen leven zonder deze knappe bink meer voorstellen.
Hij doet geweldig hard zijn best en begint stilaan goed uit te zetten in spieren. Natuurlijk ben ik stiekem ook een
beetje trots op het resultaat, dat we gedurende een jaar tijd al bereikt hebben. We zijn er nog lang niet, maar ik ben er
zeker van dat ik hem ooit op wedstrijd zal uitbrengen. Voor nu blijven we gewoon trainen zoals we bezig zijn en nemen
we de ups en de downs er met alle plezier bij. De trainingen blijf ik zoveel mogelijk afwisselen door twee keer per week
dressuurles te nemen, maar ook af en toe een klein sprongetje te proberen en door ons zeker voldoende te ontspannen
tijdens boswandelingen. Op deze manier blijft het voor Ronan ook fijn om bij te leren en is hij niet te snel verveeld.
Evi & Willo van Berkel 
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Willo en Evi
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 Schrik? Niet ik!
Schrik? Niet ik! 
 
Vandaag staat er iets bijzonders op de agenda, namelijk een schriktraining. Wanneer ik de bak in loop, gaan mijn ogen
wijd open...wat is dat nou weer allemaal? Sommige onderdelen ken ik al, die hebben Claudia en ik geoefend, maar zo
alles bij elkaar...pff dat is best spannend.
 
Eerst lopen we naar het zeil, makkie! Natuurlijk doe ik eerst alsof ik het heel eng vind, dan krijg ik namelijk een snoepje
als ik er wel over heen loop (tja, ik ben best slim). Vervolgens lopen we naar een nieuw onderdeel. Ik zie dat er allemaal
waterbakken voor mensen bij elkaar liggen. Ik snap dat niet, ik drink iedere keer weer uit de zelfde bak (die zich dan
ook nog weer automatisch vult!) en die rare 2 voeters komen iedere keer weer met een andere drinkbak voor zichzelf aan…
 
Maar goed, Claudia wil dat ik over de drinkbakken heen loop. Eerst twijfel ik, maar dan zet ik toch de stap…..kraaaak...
ik vlieg in de lucht, wat is dat?! Claudia geeft me een geruststellende aai over mijn snoet en we proberen het nog een
keer…..kraaaak, kraaaak, weer wil ik terug deinsen, maar dat snoepje….ik ruik hem...oh wat wil ik hem graag. Daarom
ben ik toch maar mijn neus gevolgd en over de krakende drinkbakken heen gelopen. Wat was dat spannend zeg! We
doen het nog een paar keer en dapper als ik ben, vind ik het niet eng meer.
 
Vervolgens doen we nog wat dingen, een vlaggenlijn, rare linten, een bal, en…...een heel groot oranje ding. Pff, ik zie
andere paarden er doorheen lopen, maar dat is voor mij nog een stap te ver. Gelukkig hoef ik er voor nu alleen maar
onder door zonder de oranje flappen. Ik krijg een dikke knuffel van Claudia, nog wat lekkers en we gaan richting stal.
Wat ben ik trots op mezelf, ik ben zo dapper, ik hoop dat de andere paarden dat ook hebben gezien.
Tevreden loop ik de bak uit, lekker naar stal. Maar dan..de schrik van mijn leven, ik sta stokstijf stil, wil me omdraaien,
mijn ogen zo groot als maar kan, mijn neusgaten nog groter en ik krijg bijna een hartverzakking. Die borstel, op de
grond, die lag er net nog niet!
Groetjes van Rika de arabofries
p.s.: Wist je dat ik ook mijn eigen instagram heb? Met nog veel meer avonturen? Zoek me snel op!       
 de_avonturen_van_Rikatjuuu
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Arabo-Friezen schitteren in Sevilla
Stefaan Martens (Brugge – België) is een gelukkige menner, met zijn tweespan Arabo-Friezen won hij glansrijk de
internationale traditiewedstrijd in het Spaanse Sevilla. Een onverwacht succes met 3 dagen transport heen, 4 dagen
deelname ter plaatse en 3 dagen transport terug. Een trip van 2050 kilometer met stops in Bordeaux en Salamanco.
Stefaan: “Het was een vermoeiende deelname, maar het schitterende resultaat maakte alles goed! Arabo-Friezen
zijn niet echt bekend bij de Spanjaarden maar ze leefden vol enthousiasme mee met onze deelname. Duizenden
applaudisserende toeschouwers moedigden ons aan bij het binnen rijden van de gigantische arena. Wat een ervaring!”
Stefaan spande zijn Arabo-Friese ruinen Ferno (V: Maestro) en Black (V: Dark Sybren) voor een authentieke Napole
on Phaëton met bouwjaar 1895.
Na een presentatie van paarden, tuig en rijtuig voor de drie internationale juryleden volgde een wegtraject met een
opgelegde tijd waarbij vier proeven werden opgenomen (volte met één hand – slalom tussen kegels – groeten –
achterwaarts stellen). Stefaan bleef mooi foutloos in de proeven en was netjes binnen de opgelegde tijd.
Daarna volgde als derde wedstrijdonderdeel een vaardigheidsparcours. Ook in dit onderdeel bleef Stefaan dubbel
foutloos wat hem de eerste prijs opleverde in Sevilla.  Stefaan nam deel in de categorie tweespan paarden met
veertien concurrenten en werd de schitterende winnaar van CIAT Sevilla 2019.
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Kort nieuws en mededelingen
Het chippen van een veulen:
Eén maand na de geboorte is het mogelijk om een veulen te laten chippen.
Het chippen heeft plaats op initiatief van de fokker/eigenaar. Chip-schetsformulier wordt opgenomen in het paspoort.
Gelieve het formulier te gebruiken dat u wordt toegestuurd door onze administratie. In de meeste Europese landen
is het niet toegelaten om te chippen tijdens een keuring.
Vanaf dit jaar wordt dit ook in Nederland door ons niet langer toegepast. 
 
Pedigree/ afstammingsbewijs: 
De pedigree, officieel “het zoötechnisch certificaat” of stamboekbewijs, wordt  opgenomen in het paspoort.  Door
het EAFS wordt ook nog een apart geplastificeerd afstammingsbewijs  aangemaakt . (dit document is geen eigen
domsbewijs ). 
De pedigree vermeldt de naam van de fokker, de eigenaar, het veulen/paard met afstamming van de vier laatste
generaties. Ook het register, het UELN of levensnummer, de geboortedatum, het geslacht, de kleur, de aftekeningen,
de laatst behaalde premie en het chipnummer worden vermeld op de pedigree. Voor het EAFS wordt eveneens het
percentage Arabisch/Fries en andere bloedvoering vermeld. Na iedere eigenaarswissel  en/of wijziging van behaalde
premie en/of opname in het stamboek wordt er een nieuwe pedigree aangemaakt, na ontvangst van de oude pedigree. 
De nieuwe eigenaar die een pedigree aanvraagt voor zijn Arabo-Fries dient lid te zijn van het EAFS (lidmaatschap:
60 euro + eenmalig 10 euro administratieve kosten).
Verschil tussen Paspoort en Equipas
Het Paspoort van een stamboek blijft levenslang bij het paard. Het is een EU erkend paspoort  met de volledige af
stamming van het paard. ( 4 generaties) In het paspoort worden  ook alle vaccinaties  en verschafte medicatie op
genomen. Evenals : EULNr , naam , geboortedatum , geslacht , chipnummer, de schets en aftekeningen , fokker 
eigenaar , (eigenaarwissels indien doorgegeven aan het stamboek), verkregen premies, opname STB enz.
Een Equipas is een paspoort zonder afstammingsbewijs., in Vlaanderen wordt een Equipas uitgereikt door Paarden
punt Vlaanderen in Wallonië door CWBC. In Nederland kan dit  door het KNHS of ook door stamboeken uitgereikt
worden. In Frankrijk door Haras nationaux.
Online aangifte van uw veulen
Hoe verloopt de online registratie en identificatie van een veulen:
Vanaf de site  WWW.eafs.be is er een link beschikbaar voor het online aanmelden van uw veulens, klik hierop kies
uw taal en vul het document in met de gegevens die u hebt.  .
Na de online aangifte ontvangt u onmiddellijk een bevestigingsmail met alle ingevoerde gegevens.
De originele dekbon, dient nog steeds  per post verzonden teworden aan PPV Europese Arabo-Friezen Stamboek –
Ambachtenlaan 23/2b, 3001 Heverlee (BEL). Advies: maakt zeker een kopie van de dekbon en de geboorteverklaring
voor uw eigen archief.
Van PaardenPuntVlaanderen ontvangt u per mail een debetnota voor betaling van de veulenregistratie  waarbij de
opmaak van de pedigree en het paspoort inbegrepen zijn .
Voor België:  BCP-CBP –  De Belgische Confederatie van het paard – zendt u per mail een uitnodiging tot betaling
van het forfaitair bedrag (45,48 euro) verbonden aan de identificatie en de encodering van paarden in de centrale
gegevensbank. Ons Ministerie van Landbouw verstrekt aan de buitenlandse collega's info over de veulens die via
ons geregistreerd werden.
Na betaling en aangifte van het veulen via de website van het stamboek (EAFS – Europese Arabo-Friezen Stamboek)
is de identificatieaanvraag, in toepassing van de wettelijke bepalingen, automatisch doorgestuurd naar de centrale
gegevensbank HorseID.
Per mail ontvangt u een “Identificatieattest Paardachtigen” met “Signalementfiche” en “Gecodifieerd Beschrijvend
Signalement” dit is een dossier van 5 pagina’s dat door de dierenarts wordt ingevuld na het chippen van het veulen.
Het volledig Dossier dient dan teruggestuurd te worden naar EAFS-Europese Arabo-Friezen Stamboek, Ambachten
laan 23/2B, 3001 Heverlee (BEL) – mail: info@eafs.be
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Retouradres:
Europese Arabo-Friezen Stamboek

Wilfrieda Smits
Bleekstraat 11/501
2800 Mechelen

Driemaandelijks tijdschrift  P914425
Afgiftekantoor 9550 HERZELE

 Inschrijfformulier voor de keuringen 2019
EUROPESE ARABO-FRIEZEN STAMBOEK VZWOndernemingsnummer: 870 957 951
 
E.A.F.S:Maatschap.Zetel Ambachtenlaan 23/2b, 3001 Heverlee , België:  Voor paspoorten  eigenaar wissels, fac
turen etc. tel.016 442 005  Karin Vantricht.   arabofriezen@dipaarden.be 
Secretariaat : GSM 0032 486  51 76 28  WWW.eafs.be    E-mail: arabo-friezen@telenet.be     
Inschrijfformulier Europese Arabo-Friezen Stamboek Keuringen voor veulens en oudere paarden voor opname
stamboek. 
 
O    Oldekerk  28 07 19     Neerpelt O  15 09 19    aankruisen aan welke keuring u deelneemt, en welke rubriek .
Keuringsrubrieken:  
1.veulens/enters/twenters / hengsten tot 1 jaar         0
2. merries 3 jaar en ouder voor opname STB/Ster     0
3. ruinen 3 jaar en ouder voor  premie / ster               0
Naam veulen/ paard :                                                Geslacht : V/M    Geb. datum :  
Vader :                                                                         Stb nr. :        
Moeder:                                                        Stb. nr :                         
Moeders vader:
Fokker:
Eigenaar adres :                                                                                                          
te koop  aanbieden:  ja  0       nee   0             tel. nr :
E-mail adres :
Aanvullende informatie en voorwaarden:
Er wordt niet meer gechipt tijdens de keuring. (Nederland).  Gelieve schets/chipformulier aan te vragen bij :  arabofrie
zen@dipaarden.be  
- Halster-nummers (  zijn verkrijgbaar bij het secretariaat vlak voor de aanvang van de keuring .)   Om te kunnen deel
nemen aan de veulenkeuring dient het origineel geboortebericht  +   kopie van het stamboekpapier van de moeder /
vader bij het secretariaat ingeleverd te zijn 14 dagen voor de datum van de keuring waaraan U wenst deel te nemen,
lidgeld 2019  dient voldaan te zijn  .
Gelieve het inschrijfgeld 35 € per veulen en 50 € per merrie/ruin/,  uiterlijk 10 dagen voor de keuring te betalen.  
Rekening        : BNP Parisbas Fortis   BE78 0015 1539 1186         BIC : GEBABEBB 
Keuringsgeld is inclusief premie vermelding / stokmaat opnemen en  haren trekken bij paarden van 3 jaar en ouder.
datum :                                                                      eigenaar  handtekening
 
Te behalen Predikaten :
Arabo-Friese paarden zijn sportpaarden en kunnen volgende predikaten ontvangen :
STB : opname stamboek.
Ster: 3- jarige paarden en ouder met een 1ste premie.
Elite : ster + definitief sportcertificaat + 2 goedgekeurde in het  stamboek ingeschreven afstammelingen met  een 1ste
premie.
Preferent : ster met 3 ingeschreven ster nakomelingen
Een definitief sportcertificaat zal uitgereikt worden aan Arabo-Friese paarden , die  aan de sporteisen hebben voldaan
(zie Reglement sporteisen/Verrichtingen gesteld door de SC en regelmatig geactualiseerd).  Gelieve hiervoor de officiële
resultaten toe te sturen aan het secretariaat.

2. Juni 2019


