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MAGAZINE

Ikke v h Hunzedal
foto links, Rechts
Topspeed Fortuna

Keuring en hengstenkeuring van 15 08 20
Beste leden ,
Wegens Covid 19 zijn we genoodzaakt om de keuring van 15 08 2020 te annuleren.
De Algemene ledenvergadering kan op een later datum met de nodige sociale afstand
buiten georganiseerd worden. We houden je op de hoogte wanneer deze kan plaatsvinden.
Het secretariaat.

INHOUD
1. Team Benjamin Aillaud in 2018
2. Inhoud - Colofoon
3. Jong aanstormend Arabofriezen geweld. in de Arabo-Friezen wereld.
4. Vervolg van Jong aanstormend geweld in de Arabo-Friezen wereld.
Het verhaal van Mozart
5. Aanpassing van de fokreglementen
6.. Het sportcertificaat voor Ikke v h Hunzedal.
7. Het Drents vierspan.
8. Ardan du Bélier met Noémie Charnay, Haras du Valat.
.

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 redac
tie 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 2020 Aanlevering teksten/advertenties voor 10 Septemberi. Adver
tenties en teksten kunnen aangeleverd worden via email : info@eafs.be of arabo-friezen@telenet.be
Verantwoordelijk uitgever : W. Smits
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Jong aanstormend geweld in de Arabo-Friese wereld
Elke morgen tussen 07.00 en 08.00 loop ik mijn kleine wandeling naar de vijver samen met onze oudere hond. Hij wordt
langzaam en stijf net zoals wij maar schept nog altijd plezier in onze ochtendlijke tochtjes.
Ondertussen is het mijn man, die onze 2 Arabo-Friesjes voedert en rustig met hen
een gesprekje aangaat. Deze “3” hebben een sterke vertrouwensband opgebouwd
na 15 jaar. Jullie hebben het goed geraden we zijn inderdaad met pensioen.
Paard en mens houden van structuur, gewoonte, vriendschap en een goed leven.
Ik loop het tuinpad op dat grenst aan de paardenweide en tuur tegen de zon in naar
de rustig grazende merries. Ze staan te blinken, zijn zoals altijd rustig, heffen even
het hoofd als ze me opmerken en gaan dan gewoon door met de weide kaal te
vreten.
Wat een leven. Wat een paradijs.
Vorig jaar beslisten mijn man en ik om nog eens te fokken met onze paarden. De
tweede en laatste maal.
Geen gemakkelijke beslissing want we konden de veulens
niet bij ons houden.
Er werd een hengst en een merrie geboren. Niets zo mooi als een koningsdroom!!!
Het merrieveulen werd eerst geboren. Ze stond dadelijk prompt recht op haar vier benen, was
pikzwart en
keek ons vol in het gezicht, zeer
moedig.
Een maand later kwam de hengst
een mama’s kindje en dadelijk mijn
We hadden een vierspan Arabokarakter. Dat is genieten en gelukkig

op de wereld. Hij was bescheidener,
lieveling.
Friezen op stal met allen hun eigen
bleven mens en dier gezond en wel.

Het moment om de veulens te ver
kopen werd steeds uitgesteld: ”We
hebben nog tijd…kijk ze zijn nog zo
klein…zo mooi… feest vier paarden
in de wei waarvan twee snotapen…”
Maar de knoop moest doorgehakt worden, het moet voor iedereen leefbaar blijven.
De hengst heeft 5 kilometer van de deur een pracht van een amazone gevonden. Hij ligt in de bovenste schuif, krijgt
alle aandacht en Pat Parelli himself is al bezig om zijn puberteit in goede banen te
leiden. Proficiat goed bezig dit komt super goed. Na een bezoek ten huize zie je dat
de band die ze samen aan het opbouwen zijn goed aanvoelt. Met verstand van
paarden. Doe zo verder.
De merrie werd in volle lockdown via de nodige documenten naar haar nieuwe thuis
gebracht. Een luxe resort. Ze loopt samen met leeftijd- en rasgenoten op een immens
domein gelukkig te zijn. De mama is snel vergeten.
We hadden geen betere ouders kunnen bedenken voor beide veulens. Prins en prinses zijn ze geworden bij deze
mensen.
En onze activiteiten met beide Arabo-Friezen?
Die staan op een laag pitje nu we geen menwedstrijden meer doen.
Elke week genieten we van een ontspannende wandeling in dubbelspan nu in coronatijd met picknick in plaats van een
zonnig terras.
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Ieder die paard en wagen in het verkeer brengt breekt wel eens het angstzweet uit met onze huidige verkeersagressie
en onbegrip.
Een week, twee, drie, een maand, twee
maanden stil staan….inspannen en toch
gewoon vertrekken? Voor de Arabo-Fries
geen probleem. Onbetaalbaar!!!!
Met een stevig hart voor het ras.
Magda Wouters

Het verhaal van Mozart
In het jaar 2017 kocht ik een schitterend veulen, een Arabo-fries. Het was een toppaard, mooie gangen, heel dicht bij
de mens, leerde alles heel snel…
Ik begon haar alles te leren en kon er zelf op rijden toen ze 3,5 jaar werd. Ik was er heel hard aan gehecht. Spijtig genoeg
duurde mijn geluk niet lang. Op een ochtend vonden we mijn merrie in de weide, toen merkten wij dat er iets mis was.
De dierenarts kwam zo snel mogelijk en merkte dat ze slachtoffer was van Atypische Myopathie (vergiftigd door het
eten van ofwel bladeren of vruchten van een esdoorn). Die dag zelf is ze gestorven.
Ik was er zo gebroken van om mijn geliefde paard te verliezen. Ik besloot toen om haar bloedlijn
te onderzoeken. Zo kwam ik op de hengst Ag Al Shatan, de vader van mijn merrie, die meerde
re beroemde voorouders in zijn stamboom heeft. Onder andere de getalenteerde Gharib, die
een grote rol heeft gespeeld in het ontstaan van het Arabo-Friese stamboek. Ik besloot om de
hengst in het echt te zien. Onmiddellijk herkende ik mijn lieve merrie in hem… Hetzelfde karak
ter, mooie gangen, heel dicht bij de mens, ik was op slag verliefd. Zijn nakomelingen zijn net
zoals hem zeer veelzijdig, met talenten voor show, dressuur, springen, en hebben vrijwel allemaal
een super karakter.
Kort hiervoor was mijn oog op een merrie gevallen “ Willemijntje van Lievendaal” (Arabo-Fries). Die ik ook al gaan be
rijden was. Overtuigd van deze fantastische merrie met ook een mooie bloedlijn besloot ik haar te kopen.
Een beetje later liet ik haar dekken met Ag El Shatan. In de hoop om opnieuw een prachtig
veulentje te maken. Ag El Shatan is 100% Arabier terwijl mijn Willemijntje van Lievendael 18,75%
Arabier en 81,25% Fries is. De Arabier is dan ook een uitzonderlijk ras met een groot incasse
ringsvermogen, grote werkbereidheid, uitstekende longen en hart en niet te vergeten mentaal
heel sterk. De Fries staat vooral bekend om zijn schoonheid. De Arabo-Fries is dus een mooie
combinatie van beide.
Hieruit kwam mijn veulen “Mozart”. Een echte hartendief. Mozart is 59,37% Arabier en 40,63%
Fries. Hij is al heel belovend. Ik ben er nog niet uit of ik hem ga houden om zelf te berijden, mee
te dekken of hem ga verkopen.
Voor wie zijn progressie wil volgen of gewoon naar zijn schattig snoetje wil kijken, de instagram van Mozart en zijn
mama Arya (Willemijntje Van Lievendaal): “arya_arabofries”.
Anouchka De Ridder

4

Aanpassing fokreglementen, Réglementations d'élevage
Het fokreglement wordt pas definitief na goedkeuring door het Ministerie van Landbouw.
Aanpassing fokreglement :
Opname in VB: min. 4,50% Arabisch Bloed .
Opname in VB1: min. 3% Arabisch Bloed
Opname in VB2: min 25% Fries Bloed, rest zie goedgekeurde rassen.
Engels volbloed wordt toegelaten binnen de eisen van het STB (niet meer beperkt tot 3%).
Stb hengst x vb merrie : product komt in hoofdboek .
B Boek 2 merries met een gekende afstamming,die gedekt worden door een AF STBhengst :product komt in VB1.
Merrie of hengst van een ander stamboek dient eerst gekeurd te worden
vooraleer het product ervan in VB hoofdboek kan komen..
Hengstenkeuring : een hengstenafstamming dient 4 generaties STB ouders te
omvatten.
VB2 bevat nu producten uit ouders:
1. zonder afstamming of met een halve afstamming, met merries of hengsten
zonder papieren.
2. producten uit niet goedgekeurde hengsten, wilde dekkingen.
3. het huidige VB 2 omvat ook producten die later in TB/SB komen op 3 jarige
leeftijd en die nieuw bloed en sportprestaties kunnen inbrengen in het EAFS stamboek.
4. punt 3 wordt uit het VB2 gehaald : producten worden rechtstreeks in VB/TB/SB geregistreerd. Zij kunnen pas in
hoofdstamboek komen op 3 jarige leeftijd na keuring en wanneer ze het juiste bloed% hebben , dit geldt zowel voor
hengsten als merries.
Binnenkort wordt de lay-out van de paspoorten aangepast aan de laatste EU reglementen.
Het stamboek bestaat nu uit:
De Hoofdsectie die onderverdeeld wordt in Klasse I met een subklasse zoals VB, VB 1, Vb sport , STB, Elite , STB sport
enz..
Een aanvullende sectie : deze omvat Klasse 2 bestaat enkel uit VB2.
Les règlements d'élevage ne deviennent définitifs qu'après approbation par le ministère de l'Agriculture.
Ajustement des règlements d'élevage:
Inclusion dans VB: min.4,50% de sang arabe.
Inclusion dans VB1: min.3% de sang arabe
Inclusion dans VB2: au moins 25% de sang frison, reste voir les variétés approuvées.
Le pur-sang anglais est autorisé dans le cadre des exigences de la STB (plus limité à 3%).
Etalon Stb x jument vb: le produit sera dans le livre principal.
B Livre 2 juments avec un pedigree connu, qui sont couvertes par un étalon AF STB: le produit vient en VB1.
La jument ou l'étalon d'un autre stud-book doit d'abord être inspecté
avant que le produit puisse entrer dans le livre principal de VB.
Agrément étalon: un pedigree étalon STB doit avoir 4 générations de parents STB
VB2 inclut désormais les produits des parents:
1. sans pedigree ou avec demi pedigree, avec juments ou étalons sans papiers.
2. produits d'étalons non agréés, couvertures sauvages.
3. l'actuel VB 2 comprend également des produits qui viendront plus tard dans TB / SB à l'âge de 3 ans et qui
peuvent apporter du sang neuf et des performances sportives dans le stud-book de l'EAFS.
4. le point 3 est retiré du VB2: les produits seront enregistrés directement dans VB / TB / SB. Ils ne peuvent entrer
dans le stud-book principal qu'à l'âge de 3 ans après inspection et lorsqu'ils ont le bon% de sang, cela s'applique aussi
bien aux étalons qu'aux juments.
La présentation des passeports sera bientôt adaptée aux dernières réglementations européennes.
Le stud-book se compose de:
La section principale comprend classe I avec une sous-classe telle que VB, VB 1, Vb sport, STB, Elite, STB sport etc.
VB/TB/SB.
Une section supplémentaire: qui inclut la classe 2 qui comprend uniquement le VB2.
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Sportcertificaat voor Ikke van het Hunzedal
18/06/2020

Na de schitterende resultaten van Arabo-Fries Ikke van het Hunzedal in de bereden dressuur behaalt de tienjarige
het prestigieuze definitieve sportcertificaat van het Europese Arabo-Friezen Stamboek. Eigenaresse en amazone
Willemijn Dieke
ma (HH Apeldoor
n) brengt haar
stamboekmerrie
succesvol uit in de
Klasse Z2.
Ikke van het Hun
zedal is geboren
bij Roel van den
Bos (Zuidlaarder
veen) en heeft
EAFSstam
boekhengst Eelke
Hipke 012 als
vader, haar moe
der is Vloor-Ynte
van het Hunzedal
Stb + Def. Sport
+ Elite (V: Yk dark
Ynte).

Elevage du Perche

Maé du Perche (Zabir x Fabe ) à gauche et
Odin du Perche (Zabir x Wobke).
Odin est à réserver.
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Het Drents Vierspan
20 juli 2020
Het Drents Vierspan 20 juli.
Het zijn drukke tijden voor menners op een missie....
Dus als de bondscoach een kadertraining uitschrijft ga je proberen om er naar toe te gaan....
Gelukkig had Marriette vakantie en mijn werkgever gunde mij een dag vrij... dus kwamen we nog een slachtoffer te
kort...
En ook een speciale ook, want tijdens de dressuur moest Uzma zijn wilde haren en streken een beetje kwijt zodat
het energie niveau van alle paarden in de vaardigheid min of meer gelijk zou wezen... ahum.
Maar het valt niet mee om Uzma moe te krijgen onder zadel... dus kon Nadia Lagerwaard aan de bak.
Dat is het grote voordeel van een club fijne ruiters, je doet een oproep en er is altijd wel een die zich vrijmaakt om
mee te gaan... ook al is het niet eens je eigen paard waar je normaal op rijdt
Tja, iedereen had er blijkbaar zin in ... want we hebben bijna 1,5 uur training gehad van de bondcoach en dan is het
fijn dat om kleine dingen gaat... achterpaarden een fractie langer in de hals, optoming (bitafstelling) een fractie anders
om wat te proberen etc. We zijn nu echt bezig met het fijn slijpen van de afstelling en nu is het aan ons om het verder
te bevestigen zodat we kunnen knallen in Exloo!!!
En knallen deed het.... de kwajongens van defensie meenden tijdens de vaardigheid met allerlei helikopters laag te
moeten overvliegen met allemachtig veel kabaal (het leek de tour of duty wel)
De paarden werden er wel wat ritselig van, maar ze bleven gefocust op de baas en ook de vaardigheid liep naar
tevredenheid. Zeker omdat er weer wat stond waarin alles van de menner en paarden werden gevergd...
Kortom wederom een leerzaam dagje en we hebben weer huiswerk mee!!!! [ ]
Het Drents Vierspan
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Wilfrieda Smits
Bleekstraat 11/501
2800 Mechelen

Driemaandelijks tijdschrift P914425
Afgiftekantoor 9550 HERZELE
02. Juni / Juli 2020

Ardan du Bélier
avec Noémie Char
nay . Superbe!
Le plaisir de se baigner dans l’Ariège
après le cross !
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