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Voorwoord van de voorzitter
2021 was een jaar dat we ons blijven herinneren, waarin we misschien ook onszelf tegenkwamen. Ondertussen krijgen
we meer vrijheden. Zo konden we in 2021 weer fokdagen organiseren, een opluchting voor alle paardenliefhebbers. Je
zag de mensen echt genieten.
 
Desondanks de beperkingen vooral in Frankrijk nog, was het een succes, zowel door het aantal bezoekers, het aantal
deelnemers was minder dan in een “gewoon” jaar, maar vooral ook door de kwaliteit van de gepresenteerde paarden.
 
Het bestuur van het EAFS heeft enkele wijzigingen ondergaan, de voorzitter Eric Bouwman heeft afscheid van ons
genomen, evenals Marc Damen. We hebben 3 nieuwe enthousiaste  bestuursleden die ik hierbij van harte welkom heet.
 
Magda Wouters zat reeds in de sport-en fokcommissie, en was reeds eerder bestuurslid. Ze was jaren als jurylid actief
in de mensport.

Dirk De Prest kondigde zich zelf bij de ALV aan als IT’er en is pas sinds enke
le jaren in de paardenwereld gerold. Zijn eerste ervaring was met Friezen. Hij
kiest voor het EAFS omdat hij graag zijn steentje wil bijdragen bij het fokken
van veulens. Hij heeft samen met Annelies dit jaar zijn eerste veulen, 50/50
Arabier/Fries.  
 
Annelies Verburgt: Heeft een financiële achtergrond. Ze heeft een Friese
merrie met een super karakter maar de uithouding is zoals bij de meeste
Friezen niet zo goed. Daarom gelooft ze in het doel van het EAFS om de minder
sterke punten bij de Friezen wat kracht bij te zetten. Het is de bedoeling dat zij
het secretariaat overneemt.
 
De andere bestuursleden, wens ik van harte te bedanken voor hun jaren lange
inzet voor het Stamboek; Louis Vannueten is al sinds 2015 bestuurslid , Odile
Abrial en Bart Maes sinds 2017, Willy Naessens is al sinds jaren onze Ere-Voor
zitter.

We gaan vanaf dit jaar verder met deze verjongde en gemotiveerde ploeg.
 
Onze fokkers mogen we ook niet vergeten, we hebben fokkers die ons al jarenlang trouw zijn, zij hebben heel wat er
varing opgedaan en  behaalden vaak met een aantal van hun paarden het zo begeerde sportcertificaat. (eisen: zie WWW.
EAFS.BE).  Onze nieuwe fokkers  willen we graag op weg helpen met een succesrijke Arabo-Friezen fokkerij.
 
Wilfrieda Smits
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Op bezoek bij Eva De Vries en Arabo-Fries Dijaze
In de eerste klas van de middelbare school kreeg ik een vriendinnetje met een eigen pony, mijn eerste kennismaking
met paardrijden. Ik was meteen verkocht! Wat een mooie dieren. In de jaren daarna heeft mijn vader heel wat uren
langs de bakrand versleten tijdens mijn lessen en vanaf het moment dat ik zelf auto kon rijden, ging ik naar stallen
om te kijken of ik kon paardrijden. Zo ben ik bij mijn eerste “lease-paard” gekomen in Nuenen waarna ik een netwerk
opbouwde en paarden voor andere mensen ging rijden. Hoe graag ik ook een eigen paard zou willen, het zat er nog
even niet in.
 
Na een paar jaar verliet ik Brabant vanwege een carrièrekans in de randstad en verliet ik daarmee ook mijn netwerk
in de paarden. Het rijden kwam even stil te liggen. Maar toen ik mijn draai weer had gevonden in Almere en bij mijn
huidige partner introk, ben ik weer op zoek gegaan naar een paard om te rijden. Zo kwam ik bij Diara uit.

Diara viel meteen op omdat ze groot is, en een lieve rustige uitstraling had. Ik
ben van nature iemand die eerst de kat uit de boom kijkt en voorzichtig is, maar
met Diara had ik snel een vertrouwensband opgebouwd. Ik reed haar ongeveer
een jaar toen haar eigenaresse haar liet dekken en 11 maanden later kwam
daar Guus! Haar eerste (hengst)veulentje. In de maanden die volgden werd
Guus verkocht en gaf de eigenaresse van Diara aan dat ze haar ook wilde gaan
verkopen. Dit is mijn kans, dacht ik!

En zo werd in september 2016 Dijaze van Dwingeloo - roepnaam Diara - mijn
allereerste eigen paard. Wat was ik ontzettend trots maar ook onzeker. Ik moest
nog een hoop leren. We begonnen helaas met een paar flinke blessures
waardoor we uiteindelijk pas in 2018 echt lekker aan slag konden.
 
In februari 2020 kochten wij onze huidige woning, weer terug in Brabant. We
wonen nu met veel plezier op een boerderij waar we de ruimte hebben om Diara
(+ een paar maatjes) aan huis te houden. Van de randstad naar een boerderij
is best wel een omschakeling waar we allebei flink aan moesten wennen. Maar
nu na een jaar kan ik zeggen dat we onze draai gevonden hebben en we echt
lekker aan de weg aan het timmeren zijn. Ik hoop dit najaar M1 te mogen
starten met haar in de dressuursport.
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Dijaze van Dwingeloo - Diara
Stamboek ster merrie met voorlopig sportpredicaat
 
Geboren: 2009
Afstamming: Sybren x Dark Ynte x Yk Dark Danilo
Bloed: 10% Arabier / 90% Fries
Stokmaat: 1,68m

Nu we de ruimte hebben lijkt het me ook een geweldige ervaring om met haar
weer eens een veulen te fokken, een opvolger voor Diara. Als het allemaal goed
mag gaan, hoop ik dat ze volgend jaar drachtig wordt en we een gezond en
goed veulen in 2023 kunnen verwelkomen. En dan wel een echte Arabofries
natuurlijk! Ik ben me momenteel aan het oriënteren op hengsten en was op 19
september ook bij de keuring zijn in Pelt.
 
Het leuke aan het Arabofriese stamboek vind ik dat het kleinschalig is en het
echt iets nieuws is. Het idee om een Arabier met een Fries te combineren vind
ik een hele goede. Arabieren zijn ontzettend slimme en charmante paarden,
een Fries is ook geweldig mooi en hebben vaak een rustig karakter maar heeft
wat minder uithoudingsvermogen. Met de arabische invloeden kun je dit mooi
compenseren.
 
Ik merk dit ook echt aan Diara. Ze is ontzettend lief en als ze niets hoeft te doen,
heel rustig. Maar als ze aan staat, staat ze aan. In de ring moet ik haar inhouden
ipv aansporen en dat is heel fijn. Daarnaast kan ik er ook gemakkelijk alleen
mee het bos in, vanwege haar gouden karakter. Een ideale combinatie toch?

 
Eigenaar:
Eva de Vries
Heeswijk Dinther, Nederland
 
 
 
https://www.facebook.com/Diara2009
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Dit was een mooie afsluiter van de Franse keuringsdag waarvoor zeker ook een pluim mag gaan naar de in Frankrijk
woonachtige Nederlandse familie Kuipers waarbij vader Haintje en zijn vier zonen prachtig werk leverden als voorbren
gers van de piekfijn verzorgde Arabo-Friese veulens en paarden.

Voor het Jeugdkampioenschap (veulens en jaarlingen met een premie 1A) waren
er dus vier kandidaten. De jury besliste om deze titel toe te wijzen aan de enter
merrie Ozhya des Brumières.
 
Merries voor opname in het Stamboek was de afsluitende rubriek. De driejari
ge Ixhyll des Brumieres 18,75/81,25 (V: Oxho des Brumières M: Xena du Bélier)
werd met een tweede premie opgenomen als stamboekmerrie en maakte
hierdoor geen kans om te kampen voor het Dagkampioenschap.
 
De titel van Dagkampioen ging dus, net als vorig jaar, naar Ozhya des Brumières,
een enter merrie van fokker en eigenaar Camille Gasmi uit Paulnay.

Tussen de verschillende keuringsrubrieken was er ook tijd voor voorstellingen van de stamboekhengsten Oxho des
Brumières 026, Hermes Look DP 030, Zabir 028 en Wlahad des Brumières 029 waarbij Hermes Look DP 030 gelauwerd
werd voor zijn definitieve aanvaarding als stamboekhengst.
 
In de rubriek merrieveulens ging de eerste premie A naar Philae des Abysses (V: Dkahil des Brumières M: Xayda van
Jagershof) van fokker en eigenaar Thierry Thuillier (La Chapelle Sant Remy). Vier van de vijf aangeboden merrieveulens
in deze rubriek ontvingen een eerste premie.
 
De groep hengstveulens leverde veel kwaliteit in type en gangen. Alle kandidaten ontvingen een eerste premie. Winnaar
van deze groep met een premie 1A was Perfect Look du Perche 4,7 A/25 HAN/70,3 Fr (V: Hermes Look DP. M: Adeline
du Perche) van fokker en eigenaar Anne Sophie Viénot (Saint-Germain-de-la-Coudre).
 
Nadien volgden de rubrieken enter merries en enter hengsten waarbij de jaarling merrie Ozhya des Brumières 25/75 (V:
Wlahad des Brumières M: Vardou Rianne Plantigna) een eerste premie kreeg. Bij de jaarling hengsten ging de premie
1A naar Olhyr des Brumières 9,37 A/90,63 Fr (V: Oxho des Brumières M: Janneke V.).

Himalaya du VDCN

AFCAF keuringsdag in Monthodon
Onder stralende weersomstandigheden organiseerde AFCAF – Association Française Cheval Arabo-Frison, het Franse
dochterstamboek van het EAFS, op zondag 12 september een geslaagde keuringsdag in Monthodon, een groen slapend
dorpje met 559 inwoners in het departement Indre et Loire.
 
Voor de Algemene Ledenvergadering die plaats vond op zaterdagavond én de keuringsdag op zondag was het AFCAF
te gast op de riante terreinen van de Arabo-Friese sport- en fokstal Haras Blacknight MGC.
 
Het was dit jaar de veertiende keuringsdag in Frankrijk. AFCAF volgt de reglementen van het moederstamboek EAFS
en heeft de laatste jaren mooie veulens gefokt na vernieuwende, gedurfde en geslaagde keuzes van vaderdieren.

Philae des Abysses

De keuring opende met een kandidaat dekhengst voor opname in het Stam
boek/Testboek: de driejarige Himalaya du VDCN – 59,38/40,62 (V: Jascorial
Arab. M: Kalypso Stb. MV: Yk Dark Udo 021). Na een veterinaire, visuele
controle ter plaatse, meting, eerste voorstelling op harde bodem én een
tweede voorstelling in de piste werd hij weerhouden voor de 3e inspectie aan
de hand, waar hij werd beoordeeld op zijn werkvermogen, gangen, souplesse
en mentaliteit. Himalaya kreeg groen licht van de juryleden.
Voor fokker en eigenaar Claire Bougeret (Carriere sur Seine) was dit een
emotionele beleving, maar er staan nog wel enige veterinaire testen op het
programma voordat Himalaya een definitieve aanvaarding van het stamboek
ontvangt als dekhengst.
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Hermes Look DP

Ozhya des Brumieres

Journée de jugement de l'AFCAF à Monthodon
Sous un temps radieux, l'AFCAF - Association Française Cheval Arabo-Frison, filiale française de l'EAFS, a organisé
un  concours pour étalons, poulains et juments  réussi le dimanche 12 septembre à Monthodon, village vert endormi
de 559 habitants dans le département de l'Indre et Loire.
Pour l'assemblée générale qui s'est tenue à la veille de la journée du concours, l'AFCAF a été invitée sur le vaste terrain
de l'écurie de sport et d'élevage arabo-frisonne Haras Blacknight MGC.
Cette année c'était déjà le quatorzième concours  de l’AFCAF en France . L'AFCAF suit le règlement du stud-book
EAFS et a élevé de magnifiques poulains ces dernières années après des choix de naisseurs innovants, audacieux et
réussis.

L'inspection a débuté avec un étalon candidat pour inscription au stud-book/
testbook : Himalaya du VDCN –qui  a trois ans, et a  %A/F 59.38/40.62 (S :
Jascorial Arab. M : Kalypso Stb. MV : Yk Dark Udo 021).  Après un contrôl
vétérinaire, une inspection visuelle , mesure au garot, une première presenta
tion sur sol dur et une deuxième presentation dans le ring, il était retenu pour
la 3ème inspection à la main, où en juge  l’attidude au travail, allures, souples
se et mentalité. Himalaya a reçu le feu vert des juges. Pour l'éleveuse et
propriétaire Claire Bougeret (Carrière sur Seine), ce fut une expérience émou
vante, mais il reste encore quelques tests vétérinaires à faire avant qu'Himalaya
ne reçoive l'acceptation finale du stud-book en tant qu'étalon reproducteur.

Entre les différentes sections d'inspection, il y avait aussi du temps pour les
présentations des étalons du stud-book Oxho des Brumières 026, Hermes Look
DP 030, Zabir 028 et Wlahad des Brumières 029, où Hermes Look DP 030 a
été honoré pour son acceptation définitive comme étalon stud-book.
 
Dans la catégorie des pouliches, la première prime A est allée à Philae des
Abysses (S : Dkahil des Brumières M : Xayda van Jagershof) de l'éleveur et
propriétaire Thierry Thuillier (La Chapelle Sant Remy). Quatre des cinq pouliches
proposées dans cette section ont reçu une première prime.

Le groupe de poulains a montré beaucoup de qualité dans le type et les allures. Tous les candidats ont reçu une pre
mière prime. Le gagnant de ce groupe avec une prime 1A était Perfect Look du Perche 4,7 A/25 HAN/70,3 Fr (S :
Hermes Look DP. M : Adeline du Perche) de l'éleveuse et propriétaire Anne Sophie Viénot (Saint-Germain-de-la-Coud
re).
 
La jument d'un an Ozhya des Brumières 25/75 (S : Wlahad des Brumières M : Vardou Rianne Plantigna) a reçu une
première prime. Chez les étalons d'un an, la prime 1A est allée à Olhyr des Brumières 9.37 A/90.63 Fr (S : Oxho des
Brumières M : Janneke V.).

Pour le championnat des jeunes (poulains et entiers avec une prime 1A), il y
avait donc quatre candidats. Le jury a décidé d'attribuer ce titre à la jument
 Ozhya des Brumières.
 
Les juments pour enregistrement au stud-book étaient dans la dernière secti
on. La jument de trois ans Ixhyll des Brumières 18.75/81.25 (S : Oxho des
Brumières M : Xena du Bélier) a été inscrite comme jument  stud-book avec
une deuxième prime et n'a donc pas eu la possibilité de concourir pour le
championnat de jour.
 
Le titre de Championne de la France était , comme l'année dernière, pour Ozhya
des Brumières, une jument de l'éleveur et propriétaire Camille Gasmi de
Paulnay.

La journée s'est achevée en beauté, il faut aussi féliciter la famille néerlandaise Kuipers vivant en France. Le père
Heintje et ses quatre fils ont fait un travail remarquable en s'occupant des présentations des poulains et des chevaux
Arabo-Frisons impeccablement soignés.
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Vraag hier je advertentie aan

EUROPESE ARABO-FRIEZEN STAMBOEK VZW

E-mail: info@eafs.be

Website: www.eafs.be

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Onze tarieven worden bepaald door het formaat van uw advertentie.
 
Meer weten?
 
neem contact op met ons en mail naar info@eafs.be

 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 Januari 2022. Aanlevering teksten/advertenties voor 20 december. Adver
tenties en teksten kunnen aangeleverd worden via email: info@eafs.be Gelieve teksten op te maken in Word of

PDF, foto's in JPG  of JPEG als  bijlage versturen niet in de tekst aub. 
Verantwoordelijk uitgever : W. Smits
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Bij welke kwalen kan Shiatsu bij een paard een hulp bieden?
Je kan het zo gek niet bedenken of Shiatsu kan helpen.  Omdat Shiatsu op
energiestromen en blokkades werkt, spreekt dit het zelfhelend vermogen van
het lichaam aan.  Dat heb je uiteraard bij alle kwalen nodig.
 
 Hoe omschrijft u de therapie Shiatsu: genezend, onderhoudend, 
verbeterend, aanvullend?
 
Afhankelijk van de situatie kunnen al deze termen van toepassing zijn.
Sowieso is Shiatsu aanvullend, want ik ben geen dierenarts.  Bij ernstige
klachten is het altijd raadzaam eerst een dierenarts te raadplegen. Toch kan
Shiatsu er soms in slagen problemen op te lossen waar de klassieke genees
kunde geen antwoord op heeft.  Dit komt puur door de andere manier van
denken, de andere aanpak. Shiatsu kan problemen oplossen of verbetering
brengen, bijvoorbeeld bij huidproblemen.  Het kan ook helpen bij revalidatie na
een ongeval of een operatie.  Vooral als de genezing moeilijk op gang komt,
kan één Shiatsu behandeling voldoende zijn om het genezingsproces in te
zetten.

Wat is de definitie van Shiatsu en waar komt deze therapie vandaan? 
 
Shiatsu is een Oosterse holistische geneeswijze, gebaseerd op manuele be
handeling.  De naam komt van Shi-at-su wat zoiets betekent als duimdruk met
de bedoeling energie te doen stromen.  Shiatsu is eerder een verzamelnaam
en er bestaan enorm veel stijlen.  Het kan gaan van stevige massage, over
zachte druk en strekkingen tot simpele handoplegging.  Over het algemeen
worden de theorie van de vijf elementen, de traditionele Chinese geneeskunde
of de zenshiatsu als theoretische basis gebruikt, maar ook dit loopt erg door
elkaar naargelang de noden van het paard of de mens die behandeld wordt.
Daarbij komt dat ik doorheen mijn verschillende opleidingen nog heel wat an
dere technieken heb geleerd, zoals de behandeling van triggerpoints, fascia
therapie, en cranio-sacraaltherapie, die een goede aanvulling zijn op de tradi
tionele Shiatsu.

Shiatsu kan ook helpen om problemen te voorkomen.  Halfjaarlijks je paard laten nakijken door een Shiatsu therapeut
kan helpen om problemen vroegtijdig op te sporen en erger te voorkomen.  We staan niet altijd stil bij rare trekjes van
ons paard, of denken dat het nergens last van heeft, terwijl paarden meesters zijn in het verbergen van hun pijn.  Voor
een therapeut is het dan wel handig als je pijn of blokkades kan voelen vóór het paard ze effectief gaat tonen.”
 
Zijn er typische of veel voorkomende problemen bij een paard dat u op consultatie krijgt?
 
Neen, dat is heel verschillend.  Toch merk ik sterk het aanvullende karakter van dit soort behandelingen.  Paarden
hebben soms al een hele lijdensweg achter de rug, kregen de ene kwaal na de andere of reageerden slecht op klassie
ke medicatie.  Soms hebben eigenaars het gevoel dat er iets mis is. Het paard heeft moeite met bepaalde oefeningen,
is nukkig of stijf, of sloom, of doet soms raar. Het laat zich moeilijk opzadelen of doet lastig over het hoofdstel, ... maar
de dierenarts vindt niet meteen iets.  Het is onvoorstelbaar wat je kan oplossen of verbeteren door dit energetisch werk. 
Dat gaat van blessures tot ziekte, hoefbevangenheid, koliek, schuren, stress…

Shiatsu met paarden, de kracht van de aanraking
Gepassioneerd door de zelfhelende kracht van het lichaam helpt Annick Gios (Mol) vanaf haar Shiatsupraktijk “Het
IJkpunt” mensen, paarden en honden. Annick vertelt ons passioneel haar ervaringen over het behandelen van paarden
met de Chinese kijk op ziekte en gezondheid.
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Hoe heeft uzelf Shiatsu ontdekt?
 
Ik heb doorheen mijn leven veel last gehad van rug- en nekklachten.  Toen op
een gegeven moment een (slechte) osteopaat meer pijn veroorzaakte dan hij
oploste, is mij Shiatsu aangeraden.  Ik was meteen geïntrigeerd door deze vrij
zachte therapie, die al bij de eerste behandeling een enorme impact op mijn
lichaam had. Hoe was het mogelijk dat je gewoon met je handen zulke genezing
te weeg kon brengen?  Ik was zo geboeid dat ik al snel de opleiding gestart
ben.  Het is mijn passie geworden en ik sta nog elke dag versteld van de kracht
van de aanraking.
 
Wat heeft u doen besluiten om deze therapie te gebruiken om paarden te
behandelen?
 
Onze merrie Mila is tamelijk stressgevoelig en had regelmatig last van koliek. 
En wat doe je als je paard pijn heeft?  Spontaan leg je je handen waar je vermoedt
dat het pijn doet, en ja, telkens ging de pijn over en begon ze na een tijdje
rustig te eten. Puur op mijn gevoel kon ik haar er telkens doorheen krijgen. 
Ook toen ik bij een merrie gevraagd werd die al een aantal dagen met koliek
stond (de dierenartsen kregen er geen beweging in en de eigenaar wou geen
operatie), lukte het me om, puur op mijn gevoel, het dier na een uurtje te laten
ontspannen.  Nog een uurtje later had het paard mest gemaakt. Het was zulk
een wonderlijke ervaring, dat ik op zoek ging naar een opleiding Shiatsu voor
paarden.  Dit wou ik professioneel gaan doen.

Hoe verloopt een eerste ontmoeting met uw cliënt, het paard en hoe gaat het dan verder met de opvolging?
Komt u aan huis?
 
 Ja, ik behandel een paard het liefst in zijn vertrouwde omgeving, te meer omdat de leefomstandigheden soms ook
nuttige informatie kunnen geven.  Ik werk steeds met een vragenlijst die ik samen met de eigenaar of ruiter overloop,
kijk hoe het paard beweegt, vraag wat de belangrijkste problemen zijn, en ga ook het paard manueel onderzoeken. 
Daarna ga ik aan de slag.  Vaak ziet de eigenaar na twee of drie behandelingen al verbetering.  Toch is het aantal be
handelingen dat nodig is en de intensiteit erg afhankelijk van het probleem.
 
Is de eigenaar eveneens aanwezig tijdens een behandeling?
 
Dat hangt van het paard af.  Vaak is een paard rustiger als de eigenaar erbij is, maar ook niet altijd.  Meestal volstaat
het dat de eigenaar ergens in de buurt is. 
Soms merk je dat de eigenaar deel uitmaakt van of bijdraagt aan het probleem.  Zo kan een ruiter zijn rugproblemen
doorgeven aan zijn paard, of zijn stress.  Dan is het belangrijk ook de ruiter te behandelen, niet alleen het paard.
Dus ja, ik behandel ook mensen.
 
Zie je tijdens een behandeling dadelijk reacties bij het paard? Welke? Wat doet u dan?
 
 Ja, dat is juist zo fijn aan het behandelen van paarden.  Ze reageren meteen.  Meestal werkt een behandeling erg
ontspannend.  Paarden laten hun hoofd zakken, hun ogen vallen dicht, ze gaan likken en kauwen en als ik plekken
aanraak waar de energie heel erg vastzit, kan het gebeuren dat ze flink gaan geeuwen. Dat is zalig om te zien.
Het kan ook gebeuren dat paarden een bepaalde aanraking niet fijn vinden.  Eigenaars vinden dat soms vervelend,
maar voor mij is dat normaal.  Het is informatie waar ik rekening mee moet houden.  Het heeft geen zin daarin iets te
forceren, want dat werkt niet.  Ik werk er omheen, zoek een andere oplossing of probeer het indien nodig een volgende
keer opnieuw.
Heel af en toe kunnen paarden met heel veel spanning in hun lijf er de kriebels van krijgen.  Ook dat hoort erbij.  Ge
lukkig gaat dit na een paar behandelingen over en voelen de paarden zich daarna veel beter in hun vel.
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Wist je dat?
De Paardenlach
 
De meeste mensen denken dat een paard lacht, als hij/zij zijn bovenlip krult en zijn tanden ontbloot; het lijkt op een
brede grijns. Eigenlijk lachen paarden niet, het is een reactie die te maken heeft met de geuren. Het paard registreert
alleen de geuren die via de lucht naar zijn klieren stromen. 
 
Een paard kan niet boeren, overgeven of via de mond ademen
 
Het spijsverteringsstelsel van paarden wordt gekenmerkt als een eenrichtingsweg in tegenstelling tot runderen die
het voedsel kunnen uitbraken en herkauwen.
 
Paarden kunnen niet zoals mensen door hun neus en mond ademen. Dit komt doordat een stukje weefsel de keel
holte van de mond blokkeert, behalve bij het slikken.  

Ondervindt u zelf spanningen, emoties tijdens een behandeling en hoe
gaat u daar mee om?
 
Shiatsu werkt het beste als de behandelaar neutraal aanwezig kan zijn, en goed
geaard werkt.  Omdat bij Shiatsu alles om energie-uitwisseling draait, komt de
energie van het paard ook bij mij binnen.  Je voelt soms pijn of emoties van het
paard, voelt in je lichaam waar je moet zijn, en ja, je lichaam kan daar ook op
reageren door zelf te gaan geeuwen of boeren. Het hoort er allemaal bij en zo
lang de eigenaar er zich niet aan stoort, is het voor mij OK.  Er zijn ook tech
nieken die je kan toepassen om de vreemde energieën terug uit je lijf te krijgen.
Shiatsu therapeut zijn, betekent ook dat je constant aan jezelf werkt. Zo groei
ik als persoon en word ik steeds beter in mijn vak.

Shiatsupraktijk
 
Annick Gios
Stokt 65
2400 Mol

+32 (0)472 72 38 26
 
annick@hetijkpunt.be
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EAFS keuringsdag in Pelt
Zeven dagen na de keuring in Frankrijk staat op zondag 19 september de veulen- en stamboekkeuring van het Euro
pese Arabo-Friese Stamboek in België op de agenda. Place to be is de Arabo-Friese sport- en fokstal Jelle’s Home in
Pelt, de thuisbasis van dressuuramazone Moniek Gevers.
 
Voor het stamboekbestuur is het lang bang afwachten om een keuring in te richten na een Corona-pauze van bijna twee
jaar. Even wordt er gedacht aan huiskeuringen zoals vorig jaar, maar toch neemt het EAFS-bestuur een moedige be
slissing en gaat voor de organisatie van een volwaardige keuringsdag met selecties voor Jeugd- én Dagkampioen in
België

Voor Dietie van Kammen-Miedema wordt het een geslaagde keuringsdag. Haar
merrie Azusa (V: Dark Laes) behaalt een eerste premie, wordt als stermerrie
opgenomen in het Stamboek én wordt Dagkampioen 2021!
 
Na de afsluitende keuringscategorie voor het Dagkampioenschap brengt
Moniek Gevers als kers op de taart van deze geslaagde keuringsdag een
dressuurdemo op muziek met stamboekhengst Topspeed Aswan.

Het aantal inschrijvingen is echter niet hoog, maar de kwaliteit is er zeker wel.
Alle veulens behalen moeiteloos een eerste premie. Winnaar van de merrieveu
lens is Penelope Naveau Germentier (V: Avatar AT) van Emarlo Venues (Wa
remme).
 
Dit veulen komt samen met het 1 A-premie hengstveulen Quinton van de
Vaerenvelden (V: Alwin), van Jipatrim NV (Hemiksem) in de ring voor het
Jeugdkampioenschap waarbij Penelope de titel van Jeugdkampioen behaalt.
Penelope voert 59,37 % Arabisch bloed en komt in het Testboek/Stamboek,
ze is een dochter van de Volbloed Arabische hengst Avatar AT en de Arabo-
Friese merrie Halia.

11



Dietie Van Kammen – “Gewoon heel veel liefde geven.”
Dietie Van Kammen kwam op zondag 19 september helemaal vanuit Friesland naar Pelt voor de keuring. Een rit van
maar liefst 4 uur maar die was het meer dan waard. Haar mooie paard Azusa kreeg die dag een 1e premie ster en werd
dagkampioen. Een meer dan verdiende overwinning voor de knappe merrie.
Wij waren nieuwsgierig naar de achtergrond van Azusa en haar eigenaar en hoe zij zich voorbereidt hebben op de
fokdag. Een week later hingen we dan ook voor ons beeldscherm voor een digitaal interview met de Nederlandse
Arabofries-fan.

Dag Dietie. Leuk je weer terug te zien. Laat ik maar meteen met de deur
in huis vallen. Hoe lang heb je Azusa al in jouw bezit?
 
Ik heb haar nu 2,5 jaar. Dat is nog niet zo lang. Ze werd destijds te koop gezet
op een faceboekgroep voor friezen. Op de foto zag ze er leuk uit! Ik wilde haar
gaan bekijken. Ze stond in België. Ik had mijn zoon Bauke van 22 meegenomen.
Hij vond haar klein van gestalte. “Ga je nou een pony kopen?” Azusa was nog
maar 2 jaar dus nog niet volgroeid.  Ik ben tot 4 maal toe naar daar geweest
voor ik haar kocht. Ik wilde zeker zijn. Het was tenslotte mijn eerste paard. Best
spannend! Ze was nog nooit bereden. Wel werd ze gelongeerd en ze liep mee
op straat met de fiets. Een betrouwbaar paard dus.
Bij de 4e keer bezichtiging was ik zeker van die klik die ik de eerste keer ook
had gevoeld. Verkocht! Ik nam haar mee richting Friesland.
 

Mijn avontuur begon.

Hoe verliep het daarna?
Azusa staat niet aan huis. Ze staat nu bij Stal de Singel. Eerst stond ze op een
andere stal maar daar was ik minder tevreden van. De klik die ik in het begin
met mijn merrie had, verwaterde. Ik heb haar dan bij Stal de Singel gezet waar
ik de juiste begeleiding kreeg. Daar gaven ze me de raad om mijn band met
haar opnieuw op te bouwen. Ik moest haar vertrouwen winnen en helemaal
opnieuw beginnen door de eenvoudige zaken zoals poetsen, longeren,... Dat
heb ik zo gedaan. Toen leerde ik ook Corina Rodemond kennen. Zij volgt de
opleiding paardenhouderij niveau 3 in Nederland en hielp me zondag op de
keuring. Op school van Corina hielden ze een examen keuringsklaar maken en
voorbrengen. Daar ben ik naar toe gegaan met Azusa en ze werd reserve
kampioen. Ik dacht toen als het hier lukt, kunnen we het ook proberen bij de
EAFS-keuring.
 
Hoe kwam je er toe een arabofries te kopen?
 
Ik was eigenlijk op zoek naar een Fries paard maar dan zag ik dus per toeval
de foto van Azusa die te koop stond en ik was meteen verkocht. Mijn man vond
het ook een leuk paard. Als veulen had ze reeds goede punten gekregen op
draf en stap en dat bevestigde wat ik al vermoede te zien bij haar. Ik wilde een
goed en betrouwbaar paard en dat heb ik gevonden.
 
Wat vind je leuk aan het arabofriese ras?
 
Ik hou van de uitstraling van een Fries. Het zijn mooie paarden. Het uithou
dingsvermogen is wel wat minder dus daarom is de combinatie Fries - Arabier
gewoon goed. Ze zijn ook niet log maar mooi flexibel. In Azusa zit ook wat meer
temperament maar ze blijft wel ontzettende koel in haar hoofd. Als ze schrikt,
zet ze een stap opzij en meer is het niet.
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Azusa zag er zondag tip top in orde uit. Een goed verzorgde merrie. Je kon zien dat jullie jullie best hadden
gedaan om haar netjes voor te brengen. Welke voorbereidingen hebben jullie getroffen?
 
Na mijn aankoop van Azusa heb ik uitgezocht of ik haar kon inschrijven in het originele stamboek van EAFS. Ze stond
in een ander stamboek ingeschreven in Nederland maar dus niet in het Europese Arabo-Friezen stamboek. Ze kwam
bij EAFS wel eerst in het veulenboek terecht. Vanaf dan ging de bal aan het rollen. Ik wilde haar graag in het stamboek
maar daarvoor moest ze wel naar de keuring. Zo is het plan dus ontstaan om haar keuringsklaar te maken.
 

We trainden Azusa 3 keer per week
 
We trainden Azusa 3 keer per week. Dit was in overleg met Wietske van de Heide van Allure Equus, zodat Azusa tijd
kreeg om de dingen die ze had geleerd een plekje te geven in haar hoofd. Met trainen bedoel ik dan gewoon leuke
eenvoudige dingen. Corina heeft me daarbij geholpen. De laatste 5 weken voor de keuring hebben we haar bijna elke
dag 40 minuten getraind. Specifiek gericht op de keuring gingen we aan de slag met de balkjes en de pessoa teugel
zodat ze meer over de rug ging lopen en zodat haar achterhand beter onder haar kwam. We leerden haar ook mooi stil
staan.
 
In de laatste week hebben we haar geschoren en gewassen. De dag voor de keuring hebben we haar nog eens gewas
sen, een hengstenvlecht in gedaan en haar staart gevlochten. De dag van de keuring zelf hebben we de vlechten er
terug uit gedaan. Daar ter plaatste had ik nog gevraagd of we haar staart en manen beter los lieten of gevlochten. Het
antwoord was: “los is goed”. Ik vind dat zelf ook mooier. Zo zie je meer het geheel van het paard. 
 
Meestal draagt ze haar manen aan de rechterkant maar dan kunnen we haar minder goed tonen op de keuring. Daarom
hadden we de manen eerst nat gemaakt en aan de linkerkant gevlochten. Zo laten drogen in de vlecht en op zondag
toen we de vlechten los deden bleven de manen netjes aan de linkerkant hangen.
 
Verder hebben we ook de hoeven ingevet en de koten geschoren maar de sokken laten zitten. De oren waren netjes
geschoren. De bakkebaarden hebben we weg gedaan. De snorharen hebben uiteraard laten zitten.
 
Ik ben zonder verwachting naar de keuring gekomen.  Ik wilde er vooral van leren. Uiteindelijk werden we dagkampioen.
Wat een mooie dag!

Wat zijn jouw toekomstplannen met Azusa?
 
Mijn doel was van bij het begin dat als ze goed zou scoren op de keuring dat
ik van haar een veulen wil. Ze werd dagkampioen dus dat veulen zal er wel
komen.
 
Ik wil haar graag laten uitbrengen in de dressuursport. Corina zal dat doen. Ik
heb zelf al 10 jaar niet meer op een paard gezeten. Het uitbrengen in de sport
moet ik dus aan iemand anders overlaten. Ik wil haar zelf ook gaan berijden
maar de ambities laat ik over aan een ander.
 

Ik voelde meteen de klik met haar
 
Ik ben gewoon al erg blij met wat ik met haar op die 2,5 jaar heb bereikt. Ik
voelde meteen de klik met haar en ze heeft me nog nooit ontgoocheld. Ik ben
blij met mijn merrie en tot waar we al gekomen zijn.
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En verder… gewoon heel veel liefde
geven en dan komt het wel goed.

 
Hoe was de rit terug naar huis?
 
We reden zonder tussenstop terug naar huis. Mijn man kon er helaas niet bij
zijn op de keuring maar die supporterde wel mee van thuis. Ik werd ook erg
enthousiast onthaalt bij mijn thuiskomst. De box van Azusa was helemaal
versierd met allemaal vlagjes…oranje vlagjes weliswaar!

Heb je nog tips van eigenaars die ook graag eens met hun paard naar de keuring willen komen?
 
Naast de keuring op school bij Corina ga ik al 4 jaar naar de Friese hengstenkeuring. Daar heb ik wel al een en ander
geleerd. Ik had ook tips gevraagd aan iemand met een Arabofries. Voor de rest heb ik vooral mijn eigen intuïtie gevolgd.
Ik ben natuurlijk zelf maar een beginneling maar ik zoek het gewoon uit en laat me omringen door ervaren mensen. Ik
lees veel en ik val ook terug op mijn stalhouder. Ik heb een goed team om me heen: Corina; een goede dierenarts
(dierenartsenpraktijk A7 Burgum/Drachten); paardentandarts (Sanne Journée); trainer (Wietske van der Heide - Allure
Equus) en een goede hoefsmid (Jeronimus Berghout).
 

laat me omringen door ervaren mensen
 
Sommige eigenaars zijn dagelijks bezig met de training van hun paard. Ik probeer ook de nodige rust te geven aan mijn
paard. Soms een dag of 2 helemaal niet trainen zodat ze wat ze geleerd heeft, even kan laten bezinken. Gewoon goed
uitgaan van je eigen intuïtie. Je weet zelf het best wat goed past bij je paard en wat goed is voor jouw paard. De klik
tussen eigenaar en paard moet er zijn. Een paard moet ook wel willen werken voor je.
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