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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  september. 2017  .Aanlevering teksten/advertenties voor 10 september.
Advertenties en teksten kunnen aangeleverd worden via e-mail:
Arabo-Friezen@telenet.be
Verantwoordelijk uitgever : W. Smits
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Edouard Simonet wint marathon in Windsor
 
CAIO Windsor 2017 werd een historische wedstrijd voor Edouard Simonet. Met het vierspan Arabo-Friezen van Jelle's
Home uit Neerpelt won Simonet er de marathon en werd hij tweede in de eindrangschikking.
Op vrijdag,  de eerste wedstrijddag voor de vierspannen,  liet Simonet in het riante kasteelpark een dressuurproef van
47,31 punten noteren. "Dit is mijn beste resultaat van dit jaar én mijn op één na beste resultaat ooit. In 2015 scoorde
ik, in Donaueschingen met een dressuurproef van 45 punten mijn beste resultaat. In Windsor ging de dressuur goed
en de paarden liepen fijn. Wel had ik nog ruim 11 strafpunten meer dan Boyd, dus ik moet nog hard werken om mijn
dressuur te verbeteren!
 
In de marathon op zaterdag overtrof Simonet zichzelf en iedereen door Exell en de andere eenentwintig deelnemers
achter zich te houden. "Ik heb afgelopen winter veel indoor marathons gereden. Dat was wel met een ander span
paarden, maar ik ben er sneller door geworden. En dan heb ik in Windsor nog wat kostbare tijd verloren door een
stuurfout in de eerste hindernis, maar het indoorrijden heeft mij echt sneller gemaakt!”
Na de afsluitende vaardigheid op zondag klom Simonet naar een mooie tweede plaats in de eindrangschikking na zijn
mentor Boyd Exell. Samen met zijn teamgenoten Dries Degrieck en Glenn Geerts behaalde België teamzilver na Ne
derland.
 
Benjamin Aillaud
Namens Haras de la Pourcaud, de in Frankrijk (Monfaucon) gevestigde  Arabo-Friese stoeterij van Eric Bouwman en
Arjan Hiddingh , nam Benjamin Aillaud deel in Windsor. Aillaud startte met plaats acht na een dressuurproef van 51,79
punten.  In de tussenstand na de marathon bleef Aillaud op plaats acht, na een vaardigheidsproef met 17,13 punten
eindigde de Franse menner in Windsor op plaats twaalf.
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Arabo-Friezen in Horst
 
Eén enkelspan en drie vierspannen Arabo-Friezen namen van 20 tot 23 april deel aan de internationale driesterren
wedstrijd in Horst – Kronenberg. 
Edouard Simonet behaalde er een mooie vijfde plaats in de categorie met drieëndertig vierspannen en liet 12 FEI-
punten noteren in de ranking voor de kwalificatie van de wereldbeker. Simonet startte met een dressuurproef net
onder de vijftig punten en werd zevende in de marathon. In de vaardigheid zette Simonet een foutloos parcours neer
met enkele seconden tijdsoverschrijding en werd derde in dit afsluitende wedstrijdonderdeel.
De Franse vierspanmenner Benjamin Aillaud presteerde eveneens bijzonder sterk en volgde zijn collega Simonet op
met plaats zes in de einduitslag.
Voor Harry Streutker verliep de deelname anders dan verwacht, na enkele stuurproblemen in de marathon werd hij
tot opgave gedwongen.  
De sterk bezette categorie enkelspan paard noteerde negenendertig deelnemers. Jacques Poppen nam er deel met
zijn Arabo-Fries PP en reed een regelmatige wedstrijd met  plaats achtentwintig als eindresultaat. 

Foto:  Benjamin Aillaud menner van La Pourcaud  
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EAFS Keuring België en Nederland
Zaterdag 7 oktober 2017 - EAFS stamboekkeuring - België
Save the date!
EAFS hengsten-, merrie- en veulenkeuring op de terreinen van Jelle's Home in Neerpelt.
Twee belangrijke keuringen op één dag!
In de voormiddag worden de kandidaat stamboekhengsten voorgesteld, na de middagpauze volgen de veulenkeuringen
en worden de ruinen en merrie's aangeboden voor opname in het stamboek.
Die dag zijn er eveneens demo's met stamboekhengsten en worden er veulens en paarden te koop aangeboden.
Zaterdag 23 september 2017 EAFS Stambboekkeuring - Nederland
Reserveer deze datum!
EAFS hengsten-, merrie- en veulenkeuring op de terreinen van de familie Wielsma in Oldekerk.
Twee belangrijke keuringen op één dag!
In de voormiddag worden eventuele kandidaat stamboekhengsten voorgesteld, gevolgd door de veulenkeuring en de
ruinen en merrie's keuring  voor opname in het stamboek.
Die dag zijn er eveneens demo's met stamboekhengsten en worden er veulens en paarden te koop aangeboden.
De keuring in Frankrijk heeft plaats op 10 09 17 bij "les Roulottes du Berry in Lignières."
ze wordt georganiseerd door AFCAF.

Léa Bulon wint CAN Durbuy
CAN* Durbuy (BEL) - 30/4-01/5 2017
Léa Bulon behaalde met Fahri H de eerste plaats tijdens de samengestelde wedstrijd in Durbuy. Na een sterke start in
dressuur (42,80) en vaardigheid werd Léa tweede in de zware marathon. Eindresultaat: eerste plaats in de categorie
enkelspan paard!
 
Fahri H is op 21 mei 2009 geboren bij de fokker T Hecker in het Nederlandse streekdorp Lucaswolde (Groningen), als
veulen behaalde Fahri H een eerste premie.
Fahri H voert via zijn vader, de Arabo-Friese hengst Dark Ynte, 18,75 % Arabisch bloed, zijn moeder is de Friese
stamboekmerrie Imie van Twijfel (V: Tsjerk 328).
Louis Vannueten
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Tweevoudige winst voor Haras de la Pourcaud in Pau
CAI2* Pau (FRA) - 28/4 - 01/05 2017
De Arabo-Friese fok- en sportstal Haras de la Pourcaud  van Arjan Hiddingh en  Eric Bouwman in het Franse Monfau
con blikt met gepaste trots terug op de internationale deelname in Pau.
Haras de la Pourcaud bracht tijdens het verlengde 1 mei weekend een twee- én een vierspan Arabo-Friezen aan de
start van de CAI2* in de Franse Pyreneeën.
Stalmenner Benjamin Aillaud behaalde een week eerder met het Arabo-Friese vierspan hengsten en ruinen de zesde
plaats tijdens zijn deelname in het Nederlandse Horst (CAI3*). In Pau was het de eerste internationale deelname met
het vierspan bestaande uit drie merries en een ruin. Eric Bouwman: "Jammer dat er niet veel concurrentie was maar de
paarden hebben onze verwachting waargemaakt en later dit jaar verwachten wij dit team weer uit te brengen op con
cours." Benjamin Aillaud won de drie wedstrijdonderdelen in Pau.
Eve Cadi Verna brengt een dubbelspan Arabo-Friezen van Haras de la Pourcaud uit in de internationale sport en wil
zich hiermee kwalificeren voor deelname aan het wereldkampioenschap dat van 20 tot 24 september plaats heeft in
Lipica (SLO).  Het span merries van Eve presteert goed en ze heeft de wedstrijd in Pau gewonnen, volgende uitdaging
wordt de CAI3* in Saumur.

Eric Bouwman voorzitter EAFS
Na overleg en met de goedkeuring van het voltallige bestuur van het Europese Arabo-Friezen Stamboek is de Ne
derlander Eric Bouwman aangesteld als nieuwe voorzitter van het EAFS en volgt hiermee Rob Lommers op.
Eric Bouwman heeft al enige jaren ervaring binnen het stamboek, hij was eerder van 2010 tot 2012 eveneens EAF
S-voorzitter en brengt vanaf zijn  Franse Arabo-Friese fokstal  Haras de la Pourcaud een vier- én een tweespan
Arabo’s uit in de aangespannen sport.  Haras de le Pourcaud is gelegen in Monfaucon, een  gemeente in het zuid-
westen van Frankrijk tussen Bordeaux en Bergerac (Dordogne).
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Inschrijfformulier
EUROPESE ARABO-FRIEZEN STAMBOEK VZW                                                             E.A.F.S:  Maatschappelijke .Zetel
Ambachtenlaan 23/2b, 3001 Heverlee (België)
Voor de paspoorten en eigenaar wissels Tel. 016 442 005  Karin Vantricht  email: arabofriezen@paarden.vlaanderen
Ondernemingsnummer 870 .957.957       Secretariaat : W. Smits  Bleekstraat  11/501 –   2800 Mechelen  (België)        
GSM 0486 – 51 76 28      arabo-friezen@telenet.be
 
Forrmulier Europese Arabo-Friezen Stamboek Keuringen  voor veulens en oudere paarden voor opname
stamboek, en hengstenkeuring voor hengsten vanaf  3 jaar en ouder.
0 Oldekerk  23 09 17                  0 Neerpelt  07 10 17          O Lignières 10 09 17
aankruisen aan welke keuring U deelneemt .
1. Keuringsrubrieken  :veulens/enters/ruinen . merries 3 jaar en ouder voor opname STB
2. Voor de hengstenkeuring wordt u een apart  formulier toegestuurd     Inschrijffkosten 250 € 
Naam veulen/ paard :                                                   Geslacht : V/M              Geb. datum :
Vader :                                   Stb nr. :                        
Moeder:                                 Stb. nr :                                     MV :                    
Fokker: naam en woonplaats : ……………………………………………………………..
Eigenaar adres : ……………………………………………………………………………..
postcode:……………………. plaats: ……………………………..……… land : …………………..
te koop  aanbieden:  ja  0       nee    0        
tel. nr :………………………  E-mail adres : ………………………………………………
 
Aanvullende informatie en voorwaarden
- Halster-nummers (  zijn verkrijgbaar bij het secretariaat   vlak voor de aanvang van de keuring .)
- Om te kunnen deelnemen aan de veulenkeuring dient het origineel geboortebericht
+   kopie van het stamboekpapier van de moeder bij het secretariaat ingeleverd te zijn
21 dagen voor de datum van de keuring waaraan U wenst deel te nemen, lidgeld 2017      dient voldaan te zijn  .
 
Gelieve het inschrijfgeld 35€ per veulen en 50 € per merrie/ruin/,  hengst, 250€  uiterlijk 10 dagen voor de keuring  be
talen aub.   Keuringsgeld is inclusief premie vermelding / stokmaat opnemen en  haren trekken bij paarden van 3 jaar
en ouder. (merries/ruinen)
Nederland  : Rabobank   NL73RABO 0104 0849 79                  BIC : RABONL2U
België         : BNP Parisbas Fortis   BE78 0015 1539 1186         BIC : GEBABEBB
datum : ………………………………..  eigenaar  handtekening
 
Te behalen Predikaten vanaf 2012 :
Arabo-Friese paarden zijn sportpaarden en kunnen volgende predikaten ontvangen :
A. Ster    : 3- jarige paarden en ouder met een 1ste premie.
B.  Elite   : ster + definitief sportcertificaat + 2 goedgekeurde in het
stamboek ingeschreven afstammelingen met  een 1ste premie.
C. Preferent : ster met 3 ingeschreven ster nakomelingen
D. 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).
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Retouradres:
Europese Arabo-Friezen Stamboek

Wilfrieda Smits
Bleekstraat 11/501
2800 Mechelen

Driemaandelijks tijdschrift  P914425
Afgiftekantoor 9550 HERZELE

Prijsuitreiking door Queen Elizabeth,  E.
Simonet 2de na Boyd Exell

1. Juni 2017


