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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 December  2020 .
Aanlevering teksten/advertenties voor 10 december divm eindejaars vacantie van de drukker. Advertenties
en teksten kunnen aangeleverd worden via email  
(foto's jpeg of jpg) : info@eafs.be of arabo-friezen@telenet.be 
Verantwoordelijk uitgever : W. Smits
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Het Drents Vierspan 12 09 2020
Hehe hier zijn we weer......
Na het debacle van Exloo moesten we even resetten en kijken hoe nu verder... en daar ga ik jullie nu van op de
hoogte stellen [ ] [ ]
Er gingen in Exloo 2 dingen faliekant fout... de dressuur en de marathon...
Het laatste zou in principe het snelst te repareren moeten zijn door weer in de oude opstelling te gaan met Dempsey
weer achterin en Xander links voor in... maar ja dan moet je nog wel een keer oefenen voor het zelf vertrouwen van het
hele team [ ] uche uche.
Dus hebben we ons opgegeven voor de impuls marathon van Burgum 9 hindernissen [ ] dat was 6 september... maar
tot die tijd hadden we anders te doen in de dressuur....   
Waarom raakte in Exloo het voorspan zo van de kook, dat ze het hele span meenam in de malaise???

Dus hebben we besloten om helemaal weer terug te gaan naar de oude zetting van het 2 span Arjan en Okkie [ ] En
daar liep Arjan altijd links...
Dus zijn we daar mee gaan trainen Arjan links en Dempsey rechtsvoor in. Voor Arjan viel het kwartje meteen en Dempsey
moest toch even wennen vooral stelling in buiging...
Ondertussen hadden we nog een kadertraining in Putten en om de voor paarden weer meer aan drukte te laten wennen
hebben we ze opgegeven voor 2 span dressuur in Sonnega in de ZZ en ook voor vandaag op het noordelijk kampioen
schap dressuur en vaardigheid in Leek. Niet om te winnen (nou ja als het kan wel natuurlijk) maar met name als training!!!
Vorige week zondag met Jessica Wemerman naar Sonnega en daar goede proeven in de stromende regen gereden....
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4 winstpunten in 2 proefjes....
En vandaag naar Leek, Marriette en Martine mee als grooms. Helaas de grond was zwaar en de paarden moesten zwaar
trekken, maar ze bleven in ontspanning en ook mooie punten... later op de dag met het vierspan, en daar werd ik echt
blij van!!! Geweldig wat sjouwen op het inrij terrein en hoppa de 1e proef liep ook heel best ondanks dat de baan maar
30 x 60 meter was (normaal internationaal 40 x 100) alleen jammer van 1 onderdeel..... Tussen K en E de teugels in 1
hand en bij E door een S van hand veranderen....
[ ] [ ] Tja en dan moet je bij een 4 -span toch lussen leggen anders gaat hem dat niet worden... weg 1 hand en dus een
3!!!! Het is dus een fout in de proef omdat bij 4 spannen dit niet kan...
Maar wel super tevreden [ ]
De 2e proef begon ook erg goed, maar gaandeweg waren de paarden er een beetje klaar mee met dat gepluk in de
monden in zo'n kleine baan en werd het wat rommeliger maar toch goede punten en lekker gereden...
Tja, en dan de marathon.... heerlijk gereden, ondanks dat het erg zwaar was door alle regenval. En we kunnen ze weer
op een duppie draaien.... bekijk straks de 2 filmpjes maar.... de waterbak was hindernis 9 .... power zat!!!! 
Het Drents Vierspan    12 september 2020
 

In Leek zagen we het ook weer Arabo-Friezen doen het ge
woon 

 En...  als je dan van de dubbelspannen reservekampioen dressuur wordt en kampioen vaardigheid... kan de dag niet
meer stuk gefeliciteerd  Lysanne en Lisanne met VDB’s My en Maysee
In Leek zagen we het ook weer Arabo-Friezen doen het gewoon 

Fam van den Bos 
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13 ème concours Arabo-Frison 13 septembre 2020 à
Monthodon

Juges : Herman Van Den Broeck, Jos van de Wal et Bart Maes
Traductions de H.Kuipers
Résultats dans l’ordre du classement
Les primes :
-1ère prime flot or
-2ème prime flot argent
-3ème prime flot bronze
 
Etalons pour approbation
DEUTZ BLACKNIGHT MGC P. Marie Catapano Non admis
HERMES LOOK DP P. A.S. VIENOT admis au Tboek/SB sous réserve des divers tests.
 
Chevaux VB et VB/TB/SB
A. Pouliches 2019
1ère prime
-1A Ozhya des Brumières Wlahad des Brumières 029 x Vardou Rianne Plantinga P.C. Gasmi
Championne jeune
-1B Mumm Blacknight MGC Zabir Faa El van de Oosterzanden 028 x Madline du Perche P.M.Catapano
-1C Nallia des Brumières Benjhy x Wanda du Val des Charmes P.C.Gasmi
-1D North des Brumières Wlahad des Brumières 029 x Xena du Bélier P.C.Gasmi
-1E Myllia des Brumières Wlahad des Brumières 029 x Bente van Herbricht P.C.Gasmi
-1F Niskayuna du VDCN Yk Dark Udo 021 x Black Hope du VDCN P.C.Bougeret
B. Poulains 2019
1ère prime
-1A Olthyz des Brumières Oxho des Brumières 026 x Amyha des Brumières P.C.Gasmi
-1B Olhyr des Brumières Oxho des Brumières 026 x Janneke V. P.C.Gasmi
-1C Ollow des Brumières Oxho des Brumières 026 x Saadja des Brumières P.C.Gasmi
-1D Moet Blacknight MGC Wlahad des Brumières 029 x Topspeed Madera P.M.Catapano
-1E Mohawk du VDCN Jascorial x Vero van de Moolt P.C.Bougeret
-1F Dark Moonlight du VDCN Yk Dark Udo x Black Joy du VDCN P.C.Bougeret
2ème prime
-2A Opale Wlahad des Brumières 029 x Zoe du Val des Charmes P.P.Arcin
C. Jument 1 an
1ère prime
-1A Kenzha des Brumières Ardan du Bélier 018 x Xynthia des Brumières P.C.Gasmi
D. Mâles 1 an
1ère prime
-1A Kerrhad des Brumières Wlahad des Brumières 029 x Wanda du Val des Charmes P.C.Gasmi
2ème prime
-2A Jarrhed des Brumières Oxho des Brumières 026 x Xena du Bélier P.C.Gasmi
E. Pouliche de 2 ans
-2A Ixhyll des Brumières Oxho des Brumières 026 x Xena du Bélier P.J.Studer
F. Jument pour SB
-1A Fientje van de Molenweg Dark Ynte 002 x Juliaantje van de Lievendaal P.M.Famechon et T.Thuillier
STER Championne adulte
G. Juments pour STB/TB/SB
2ème prime
-2A Black Joy du VDCN Jascorial x Doutsen P.C.Bougeret
-2B Black Hope du VDCN Jascorial x Vero van de Moolt P.C.Bougeret
Championnat de France :
Ozhya des Brumières P.C.Gasmi
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Concours à Monthodon
 DEUTZ BLACKNIGHT
Deze hengst is een degelijk paard maar mist wat ras en uitstraling                                         
Het hoofd mocht wat edeler, de halslengte was goed
Schouder is voldoende schuin
Schoft was goed ontwikkeld
Rug en lende is goed van lengte te weinig bespierd
De croupe is dakvormig
Het voorbeen is hol en week gekoot       
Het achterbeen was goed gesteld
Aan de hand toont de hengst 2 goede gangen
Bij vrij bewegen laat hengst goede stap zien maar loopt in draf teveel op de voorhand en tikt hierdoor veel aan met
weinig zelfhouding.
In linker galop loopt hij vaak overkruist en weinig zelfhouding
Het paard waardeerde zich in de derde bezichtiging niet op
In alle drie de bezichtigingen toont hij een zeer werkwillig en eerlijk karakter
 
 
 
 
 
HERMES  LOOK      
 
 
 
 
Een hengst met veel ras en uitstraling  . 
 
                           
 

 
 
Een sprekend hoofd
 
De hals is goed van vorm en lengte en staat er goed op
De hengst heeft een mooie bovenlijn met een goede croupe
Het voor en achter been zijn goed gesteld
 
De hengst heeft 3 goede gangen en heeft souplesse en zet de hals
er goed op, zowel aan de hand als vrij bewegen en aan de longe.
 
Hermes  Look werd goedgekeurd onder voorbehoud van verdere
testen.
 
Jos van der Wal , Herman Vandenbroeck ( jury)
i
PS : na definitieve goedkeuring zal zijn sperma te verkijgen zijn
binnen heel Europa
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Sam Gees met Belgisch team naar WK vierspannen in
Valkenswaard

Sam Gees (Haaltert) behaalde vorig jaar zilver tijdens het Belgisch Kampioenschap in Booischot, dit was zijn laatste
wedstrijd in de categorie tweespan paarden.
Dit jaar zette hij de stap naar de vierspannen maar door de Coronaproblemen werden vele wedstrijden afgelast waardoor
het wachten was tot midden september.
 
Sam maakte zijn debuut tijdens CAI Lähden en zette meteen een sterke prestatie neer waardoor de Belgische Men
commissie besliste om Sam op te nemen in het Belgische team voor deelname aan het Wereldkampioenschap in
Valkenswaard.  
Belgische Mencommissie: “Om dit opkomend talent de kans te geven te proeven van topsport en mee te draaien met
onze gevestigde waarden werd hij geselecteerd voor Valkenswaard.”
Andere teamleden naast Sam Gees zijn Glenn Geerts en Dries Degrieck.
 
Helaas werd enkele dagen voor aanvang het WK afgelast.
Sam Gees zijn reactie: “WK afgelast!! Super spijtig we keken er zo naar uit met het hele team. Normaal was het mijn
eerste WK vierspan maar we laten ons hoofd niet hangen en we kijken naar de toekomst!”
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Sven Stuyck en Tom Stokmans op het podium.
Schitterende resultaten van de menners met Arabo-Friese paarden tijdens het Belgisch Kampioenschap dat eind
september plaats vond in de Waalse gemeente Aywaille (Luik).
Tom Stokmans en Sven Stuyck zijn buren en wonen in Wuustwezel.

 

Sven Stuyck behaalde voor het derde jaar op rij goud in de categorie tweespan paarden. “Het was een moeilijk jaar,
geen enkele wedstrijd gereden en dan toch het seizoen goed afgesloten op het BK. Wij hebben momenteel drie Arabo-
Friezen op stal en een KWPN. In de dressuur en de marathon maakte Sil zijn wedstrijddebuut. Sil is een zevenjarige
ruin uit de Fries Onne 376 en de Arabo-Friese merrie Vera K (V: Dark Ynte), hij is enorm werkwillig en snel.”  Sven
opende het BK met een tweede plaats in de dressuur (52,11) met de Arabo-Friezen Sil en Fahri H (V: Dark Ynte). Ook
in de marathon werd hij tweede en kwam in de tussenstand op de eerste plaats. In de vaardigheid zette Sven als enige
in zijn categorie, een dubbel foutloos parcours neer en verzekerde hiermee zijn gouden medaille.
Tom Stokmans stapte vorig jaar van Trekpaarden over naar Arabo-Friezen en behaalde dit jaar bij zijn eerste deelname
aan het Belgisch Kampioenschap de zilveren medaille. Topspeed Bauke en Bouke, twee ervaren paarden uit het
voormalige vierspan van Edouard Simonet, vormen het vaste voorspan. De achterpaarden zijn minder ervaren en
worden gewisseld in de verschillende proeven. Het BK in Aywaille was Tom’s tweede wedstrijd na Linden. “Na Linden
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heb ik Narguille (V: Kenzo du Bellier) rechtsachter ingezet, dit was een verbetering.
Op het BK hebben wij de dressuur gewonnen (59,77), ook de vaardigheid wonnen wij, er was wel tijdsoverschrijding,
maar het span liep vloeiend, jammerlijk viel er één bal in de laatste poort. Ondanks een hapering in een van de hinder

nissen en het voorbij rijden van een poort waardoor ik een extra volte diende te nemen ging de marathon toch al
stukken beter.  Ik ben blij dat wij dit jaar dan toch nog twee wedstrijden hebben kunnen rijden ondanks de Corona-be
perkingen. In de wintermaanden blijven wij trainen en jonge paarden opleren, wij kijken nu al hoopvol uit naar het vol
gende seizoen!”
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Huiskeuring in België (op de valreep)
Het was een hele rit we doorkruisten zowat heel vlaanderen en een deel van Wallo
nië.
In het geheel gezien en de tijd van het jaar waren de veulens van goede kwaliteit .
Zeer ras types en goed gebouwde veulens die we zeker gaan terug zien in de toe
komst.
We merkten ook op dat er veulens waren die wat minder in het type stonden  en
wat minder in conditie zijn , te wijten
 
aan het feit dat dat
deze veulens reeds gespeend
waren wat een terugval geeft in van
de conditie van het veulen.
De keurders kunnen hier doorheen
kijken en waren van 

 
 
mening dat deze binnen enkele
maanden weer hun goede
 
 

  conditie zullen hebben
 
 

teruggevonden  en in de toekomst hun mannetje zullen staan.
Bart Maes
 
 
 
 
 
 
Foto links boven : Marie Navaux Germentier 
Links : Noor van de Vaerenvelden
Midden :  Miko en Omer van 't Streek
Onderaan rechts :  Leonidas Navaux Germentier

10



REISVERSLAG, HENGSTENKEURING Stamboek -en veulen
keuring HARAS BLACKNIGHT”, FRANKRIJK

Bart als afgevaardigde van de foktechnische commissie naar zijn 1ste keuring bij AFCAF
Zaterdagmiddag 12 septemer staat het vertrek gepland naar Frankrijk met de 2 juryleden, Jos van der Wal en Herman
Vandenbroeck en met mijzelf aan het stuur.  Om 13.00u stappen we in de wagen richting Monthodon.
Het duurt niet lang of de 2 gepassioneerde paardenmensen (jury) beginnen hun verhalen boven te halen die ze al tijdens
hun rijkelijk paardenverleden hebben mogen ervaren, een lust voor mijn oren waar ik dan ook gretig gebruik van heb

gemaakt om mijn bagagekennis aan te vullen.
De hele heenrit van +/- 630 km was dan ook een leerrijke rit.
 
Omstreeks 20.00u rijden we het straatje Les Pierres van Monthodon
in, naar Haras Blacknight waar de keuring plaats vindt.  Mijn eerste
indruk was “wow”, wat een mooie plaats en accommodatie.  Bij deze
dan ook een dikke merci aan Pierre en Marie van Haras Blacknight  die
graag hun  faciliteiten ter beschikking stelden voor  AFCAF. ( Associ
ation Française du Cheval Arabo-Frison)
 
We parkeren onze auto en worden hartelijk ontvangen door de leden
van AFCAF met de zeer enthousiaste mevr. Odile Abrial op kop, wat
ons veel plezier doet.  Daarna worden we uitgenodigd om samen met
al de leden van AFCAF aan tafel te gaan voor het diner dat na een rit
van +/- 630 km welgekomen is. Het was een zeer leuk en lekker diner,
goede sfeer , proficiat aan de organisatie.
 
Later op de avond worden we begeleid naar onze slaapvertrekken, een
oud idyllisch dorpje, 14 km van Haras Blacknight. Jos van der Wal en
Herman Vandenbroeck hebben hun kamer in een historisch uniek
geklasseerd huis.  Ik heb voor mij alleen een mooie studio tot mijn
beschikking met een uitzicht om “U” tegen te zeggen. Op de heuvel

van het dorpje staat nog een kasteelruïne die tot klokslag 24.00u wordt verlicht. Je kan er je horloge op juist zetten werd
mij vertelt door een kranige jonge dame van 84 jaar.  Het was zij die ons voorreed naar het dorpje in een mini Cooper
met de boodschap “volg mij maar”.  Wij, een beetje lachend, maar ik denk dat zij in haar vorige jaren een racepilote was.
Na een goede nachtrust en een stevig ontbijt in de orangerie van het historische huis, om 09.30u, begint onze taak als
jury op het domein van Haras Blacknight.
 
Eerst worden de 2 kandidaat stamboekhengsten voorgesteld.  De eerste Deutz Blacknight MGC, een mooi en goed
paard.  De jury is er niet van overtuigd dat het paard een meerwaarde zou zijn als stamboekhengst en vaderdier voor
de fokkerij, zodat hij niet wordt aanvaard als stamboekhengst.
 
Als tweede wordt Hermes Look DP voorgesteld. Hermes wordt door de jury beschreven als een zeer rassig paard met
veel uitstraling en drie goede gangen.  Deze hengst is dan ook voorlopig goedgekeurd als stamboekhengst door de
jury, in afwachting van de veterinaire, sperma-en röntgen testen.                                                      
 
 
Het eerste veulen wordt aangekondigd en voorgeleid bij de jury.  Nog voor deze opgesteld staat waren de heren blij
verrast met de verschijning van het veulen en konden de twee ervaren juryleden er zich niet van ontdoen en spraken
elkaar op hetzelfde moment aan: “als dit de maat is, gaan we een mooie keuring tegemoet!”.  Het eerste veulen wordt
voorgesteld en zo begint de mooie keuringsdag op de terrinen van Haras Blacknight.  De kwaliteit van de veulens was
hoog en de jury was zeer onder de indruk.  Ze moesten zich dan ook zeer goed beraden over de opstelling.  Het bewijs
dat de kwaliteit hoog lag, is ook te zien aan de meerdere 1ste premies die uitgereikt werden.
 
 
Bart Maes 11
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Retouradres:
Europese Arabo-Friezen Stamboek

Wilfrieda Smits

Bleekstraat 11/501

2800 Mechelen

Driemaandelijks tijdschrift  P914425

Afgiftekantoor 9550 HERZELE

Vraag en Antwoord
Vraag :  Goedenavond, kunt u ons vertellen wat de verschillen zijn tussen een 9% , 18% en 37%Arabo? Bijv.
qua instelling, werkwilligheid, uithoudingsvermogen, nuchterheid? We kunnen nergens iets lezen over de %
en de bijbehorende eigenschappen.
Uw vraag werd voorgelegd aan onze fokcommissie en we kregen hierop het volgende antwoord:
 
“In de voorbije jaren is gebleken dat de 18% Arabo-Friese paarden het best presteren in de sport omdat
ze de eerste generatie EAFS stamboek dieren zijn die daarvoor gebruikt werden. Ze zijn makkelijk in gebruik
en leveren goede sport prestaties.
 
Maar ook de nieuwe lagere % generatie presteert goed door dat deze al verder door gefokt is als Arabo-Fries
en de genen van de  Arabo-Fries  in zich hebben .
 
Wat betreft de hogere % generatie Arabo-Friezen, dit zijn paarden die gefokt zijn met een visie van de fokker
, om door te fokken ,  maar ook deze paarden zijn goed zowel in de topsport en als gebruikspaard . Dit
kunnen we zien bij enkele hengsten die meer dan 30 % en 50% Arabisch bloed hebben, ze hebben een goed
karakter en grote werkwilligheid ze zijn zeer goed berijdbaar zowel in de sport als  recreatief .
 
De algemene conclusie is dat zoals vermeld in de rasbeschrijving van het Europese Arabo-Friezen stam
boek  ze zeer werkwillige , intelligente en zeer goedhartige paarden zijn,  er zullen types zijn die uitzonderlijk
wat minder van deze eigenschappen hebben,  maar dat is de natuur, de fokkers/ eigenaren zijn het er over
eens dat dit een makkelijk ,zeer sportief  (ook op hoog niveau ) en recreatief paardenras is .
Dit is ook het fokdoel van het EAFS  dit wordt goed opgevolgd tijdens de keuringen. De jury waaronder er ook
uit de warmbloed paarden sector komen zeggen op elke keuring,  verbaasd te zijn hoe goed en makkelijk
deze paarden zijn aan de hand ook al hebben ze een hoog % Arabisch bloed .”
 
Nota : er is een STB hengst 50/50 heel die goede resultaten in de dressuur behaalt, ook de  37,5% paarden 
in dressuur en in de mensport .Maar er zijn eveneens 18% hengsten en merries die daar ook heel goed in zijn
( dressuur en mensport) , en sommigen daarna zelfs omgeschakeld werden van dressuur  (op topniveau) naar
de mensport en daar eveneens  topprestaties leveren.  
De fokcommissie
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