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Colofoon
Het Arabo-Friezen magazine is een uitgave van het Europese Arabo-Friezen Stamboek VZW Verkort EAFS en ver
schijnt 4 x per jaar. De verantwoordelijkeid van de inhoud van de artikelen berust bij de auteurs ervan. De redactie
behoudt zicht het recht voor om ingezondenartikelen , advertentie of kopij te weigeren, aan te passen of in  te korten.
De volgende editeis 2016 zijn gepland voor :
 Eind maart : aanlevering teksten en advertenties  voor 18 maart
Eind juni : aanlevering voor 15 juni.          
Eind september aanlevering voor 15 september.        
Voor de kerst : aanlevering  voor 30 november.
Advertenties en teksten kunnen aangeleverd worden via email
Arabo-Friezen@telenet.be W. Smits,  tel. 00 32 15 410 417 of
arabo-friezen@dipaarden.be , Karin Vantricht,  tel. 00 32 16 899 410
WWW.eafs.be                              
Verantwoordelijke uitgever : W. Smits
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Evenementen 2016
26  tot 28 02 Flanders Horse Expo in Gent: het EAFS zal aanwezig zijn met een stand,  elke dag zal een aantal voor
stellingen gegeven worden met EAFS hengsten, op de grote of kleine piste .
26/2 au 28/2 : Flanders Horse Expo à Gand : le stud-book EAFS  sera présent avec un stand et fera  chaque jour
quelques présentations avec d'étalons sur la petite ou grande piste.
12 03 2016 Algemene Ledenvergadering - 12 03 2016  Assemblée Générale des Membres
12 03 2016 Hengstenkeuring 2016 bij Jelle's Home, Broeseinderdijk 163, Neerpelt (België)
12 03 2016  Concours étalons 2016 chez Jelle's home , Broeseindnerdijk 163, Neerpelt. Belgique 
08 2016 Stamboek - Veulenkeuring in Oldekerk bij Hengstenstation 't Oosterzand aan de Zandumerweg 23.
08 2016 concours d élevage à Hengstenstation 't Oosterzand , Zandumerweg.
09 2016 Veulen-stamboekkeuring van het EAFS Zuid-Nederland en Belgiê .
09 2016 Concours d'élevage de l'EAFS Hollande Sud et la Belgique
09 2016 Horse Event in Ermelo.
27 - 28 août 2016 : concours de l'AFCAF .Chez l'élevage de Claire Bougeret, l' Haras du Pin,   et à  Chazey-sur Ain.
11-2016 Salon du Cheval de Lyon parl' AFCAF 
12 2016 Salon du Cheval de Paris par l'AFCAF
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Wereldbekerwedstrijd in Mechelen 
Arabo-Friezen nemen deel aan Wereldbekerwedstrijd Mechelen
Edouard Simonet geniet samen met Glenn Geerts en Koos de Ronde een wild card voor de wereldbeker in Meche
len.
Wij kennen Simonet als de succesvolle menner met de Arabo-Friesesportpaarden van sportstal Jelle's Home uit
Neerpelt, toch was er even onzekerheid over de paarden waarmee Edouard zal deel nemen in Mechelen. "Het span
ervaren Arabo's van het voorbije seizoen gaat na de laatste buitenwedstrijd voor enkele weken op rust naar de
Normandische weilanden, om dit span daarna klaar te maken voor de Kerst indoor rest er te weinig tijd. De andere
opkomende jonge paarden zijn wel sterk en talentvol maar missen de broodnodige ervaring voor Mechelen. Even
dachten wij om voor CAI-W Mechelen een ervaren span warmbloedpaarden te lenen van een Duitse collega, maar
van deze optie zijn wij afgestapt.
Ons span in Mechelen bestaat uit de ervaren Arabo's Ony X, Adagic, Maximus en Longy, over het vijfde paard is nog
geen zekerheid"
Ony X is een legendarisch paard waarmee Gert Schrijvers tal van WK's en CAIW's heeft gereden. Ony X was er als
zesjarige in 2003 al bij toen Gert Schrijvers in Mechelen de wereldbeker won. Tot in 2012 liep Ony X als enige Arabo-
Fries mee als leiderspaard in het span warmbloeden van Gert Schrijvers. Momenteel is Rob Lommers de eigenaar
van Ony X die met plezier zijn paard ter beschikking stelt aan Edouard Simonet. Ook Adagic en Maximus zijn voor
malige paarden van Gert Schrijvers.
De eerste wedstrijd (warm up) heeft plaats op 29 december om 12:00 uur.
De Wereldbekerwedstrijd is voorzien op woensdag 30 december om 22:00 uur en wordt de afsluiter van vijf dagen
hippische topsport.
Louis Vannueten
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Wat verandert er in 2016?   Changements en 2016.
De paspoorten worden verplicht in een nieuw kleedje gestoken dit vanaf 01 01 2016. Het nieuwe paspoort zal 11
secties omvatten, waarvan de eerste 3 op "security paper" gedrukt zullen worden , deze eerste 3 secties zijn zeer
belangrijk ;  identificatie(chip-grafisch signalement) - medische bijlage - tijdelijk ongeldig verklaren/herstellen van het
paspoort.  
De volgorde van de secties is vastgelegd in de nieuwe EU verordening en is anders dan de volgorde in het actuele
paspoort. Het nieuwe paspoort zal , zoals de huidge versie, in 4 talen worden opgesteld Nederlands, Frans, Duits en
Engels. 
Sectie 5 wordt het certificaat van oorsprong " de afstamming" "pedigree" van het paard,  komt niet meer in het
midden van het paspoort. Het EAFS zal het afzonderlijke afstammingsdocument/pedigree A4 formaat behouden. De
vorm van het paspoort moet uniek, echt en authentiek zijn. Ook het uitzicht ervan zal anders zijn,  binnen de EEG
dienen alle paspoorten op dezelfde wijze gemaakt te worden .
De nieuwe EU verordening over de fokkerij dient nog behandeld en goedgekeurd te worden door het EU-parlement.
In de nieuwe verordening werd ook de termijn voor identificatie gewijzigd. Een veulen dat in 2016 geboren wordt,
moet het laatste op de dag van zijn 1° verjaardag volledig voldoen aan alle identificatieverplichtingen: volledig geï
dentificeerd zijn met microchip + geschreven en grafisch signalement,  geëncodeerd zijn in de centrale gegevensbank
en beschikken over zijn paspoort.
De goedkeuring en publicatie van de verordening wordt begin volgend jaar verwacht. We houden u graag op de
hoogte van de verdere ontwikkelingen hieromtrent.
Zoals overeengekomen bij de laatste Algemene ledenvergadering van maart 2015 wordt het lidgeld  opgetrokken
naar  60€ per jaar dit vanaf 01 01 2016.
Onze website werd  in een nieuw kleedje gestoken , we verwelkomen graag teksten, foto's en video's voor de
website en ons ledenblad ivm je belevenissen met je Arabo-Fries(zen) . Graag ook Update van de Sportuitslagen en
niveau. Op onze website vindt u vanaf nu een rubriek paarden te koop 
Voorwaarden:
- op onze website mogen paarden aan de volgende voorwaarden te koop  worden aangeboden:
- fokker/hengstenstation en lid zijn  : paarden ingeschreven in het EAFS stamboek, jaarlijkse bijdrage 50€ , aantal
paarden te koop onbeperkt.
- privé persoon die lid is : paarden ingeschreven in het EAFS stamboek, gratis ,aantal paarden te koop wordt beperkt
tot 3 per jaar.
Het EAFS stamboek is niet verantwoordelijk voor eventuele anatomische of verborgen tekortkomingen/ gebreken ,
of conflicten omtrent de  te koop aangeboden paarden op onze site.  -Paarden te koop  : Gegevens van het paard
 : naam - vader - moeder - geslacht - geboortedatum -schofthoogte - competentie.                                                  
                      Gegevens van de eigenaar: naam - adres - telefoon - email                                         Gelieve de ver
schillende gegevens samen met een foto  aan het EAFS stamboek per mail toe te sturen ; aan Arabo-Friezen@tele
net.be .
De namen van de Veulens 2016 beginnen met A - B - of C.                                                 De afzet van de  EAFS
veulens in 2015 was een succces,  onze fokkers hebben prima werk geleverd, op alle keuringen werden er paarden
verkocht. Alleen al bij de keuring in Neerpelt zijn er  twaalf paarden van eigenaar gewisseld , op het Salon du cheval
in Parijs werden alle aanwezige EAFS veulens verkocht, ook het Salon du Cheval in Lyon was een groot succes. Op
Horse Event in Ermelo werd het EAFS schitterend gepromoot door de voorstellingen met Aswan met amazone
Moniek Gevers en het vierspan van Jelle's home met Edouard Simonet. 
Met vriendelijke groeten 
Het bestuur van he EAFS
Dès 01 01 2016 les passeports seront changés, bien à  l'intérieur qu' à l'extérieur. Le nouveau passeport contiendra
11 sections. Les 3 premières sections seront imprimés sur "security paper",  indéchirable, et avec des marques in
térieures. Ces trois sections sont important, identification : ( puce-signalement) - annexe medical- invalidation
temporaire/rétablissement du passeport. L'ordre des sections est déterminé par l'UE , et ne sera plus le  même que
dans le passeport actuel. Le nouveau passeport sera établi en 4 langues, le Néerlandais, le Français, l'Anglais et
l'Allemand.
Le certificat d'orgine se trouvera dans la section 5. Le pedigree du cheval ne sera plus imprimé au milieu du passe
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port. Ensemble avec le nouveau passeport l'EAFS livrera le pédigree sur feuille A4, comme auparavant. Le passeport
doit être unique , vrai et authentique. Dans l'union européenne  tous les passeports doivent être faits de la même façon. 
Dans les nouveaux règles on changé la limite du temps dans laquelle le poulain doit être enregistré. Un poulain né
en 2016, doit être enregistré au pus tard au jour de son premier anniversaire, être identifié , avec puce+ signalement-
encodé dans le databank , le SIRE( France) , et en possession d'un passeport.
Les nouveaux règles de l' UE concernant l'élevage doivent encore passer par le parlement  Européen et agrée. On
attends l'approuvement pour le début de l'année prochaine. Nous vous tenons au courant des développements.
Comme convenu lors de notre assemblée général de mars 2015, le tarif pour la cotisation  sera 60€ dès le 01 01 2016.
Notre nouveau site est enfin dans l'air. Nous vous invitons de nous envoyer vos textes, photos,video's concernant
les expériences avec votre Arabo-Frison(s) , soit comme amateur soit comme professionel.
Sur notre site vous trouvez un nouveau rubqriue chevaux à vendre.
Conditions
Sur le Website de l’association, des chevaux peuvent être mis en vente aux conditions suivantes: -. Être membre-
éleveur- station d'élevage : Les chevaux doivent être inscrits dans le Stud-book EAFS  cotisation annuelle de 50
euros . Le nombre de chevaux mis à la vente est illimité.
-. Être personne privée et membre : Les chevaux doivent être inscrits dans le Stud-book de l'EAFS. Le nombre de
chevaux mis en vente est limité à trois par an.
’EAFS n’est pas responsable pour d’éventuelles imperfections anatomiques cachées ou des conflits sur les chevaux
présentés dans la rubrique « à vendre ».                              - Chevaux à vendre : DONNEES DU CHEVAL : nom - père
- mère - sexe - date de naissance - taille - compétence
DONNEES DU PROPRIETAIRE : nom - adresse - téléphone - email -site
Les différents renseignements ainsi qu'une photo sont à renvoyer au Stud-book par mail à Arabo-Friezen@telenet.
be .
2015 était un vrai succes pour nos éleveurs , lors du concours à Neerpelt 12 chevaux ont été vendu, au salon du
cheval de Paris tous les Arabo-Frisons présent ont été vendu . Le Salon du cheval de Lyon attirait beaucoup de vi
siteurs et était un succès pour nos Arabo-Frisons. Lors de l'Horse Event à Emelo l'EAFS a eu une très bonne publi
cité grâce aux présentations avec Aswan monté par Moniek Gevers et l'attelage à 4 avec Edouard Simonet , de
Jelle's home.
Le nom des poulains commençent en 2016 : par  A, B ou C.   
Sincères salutations
Le Bureau de l'EAFS

Nieuwjaarswensen
We wensen jullie en je familie van harte heel warme feestdagen toe, een Zalig Kerstmis, en
een Nieuw jaar vol geluk , liefde vriendschap en succes.
 
May each day of the New Year, Bring happiness, good cheer  and sweet surprises…
To you and all your dear ones! Happy New Year!
 
Que la Fête de Noël vous'apporte tout ce que vous voulez. Bien du plaisir et des surprises!
À l'aube du Nouvel An, acceptez de tout coeur les voeux les plus chaleureux pour une année exceptionnelle!
 
Das was die Menschen heute brauchen, gibt´s nirgendwo zu kaufen.
Gesundheit, Liebe, Hoffnung, Zuversicht, das gibt´s in den Geschäften nicht.
Frohe Weihnachten und ein Glückliches 2016. 

Kerstvakantie
De  secretariaten te Korbeek-lo en Mechelen zullen gesloten zijn vanaf 24 12 15
op 04 01 2016 staan we weer voor u klaar.
We sluiten ons graag aan bij de  bovenstaande nieuwjaarswensen.
Wilflrieda Smits  en Karin VanTricht
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Arabo-Fries wint beker van België
Naast het Belgisch Kampioenschap voor menners CAN** organiseert de nationale commissie eveneens ieder jaar de
Beker van België CAN*. Dit is een officieel regelmatigheidscriterium dat over het volledige wedstrijdseizoen loopt en
waarbij er aan de hand van de resultaten en het aantal deelnemers per wedstrijd winstpunten te behalen zijn. De som
van de vier hoogste scores bepalen het eindresultaat. 
Tijdens het jaarlijkse mennersfeest werden op 14 november de winnaars van de Beker van België gelauwerd en was
het Philippe De Meersman, secretaris generaal van de KBRSF, die persoonlijk de bekers overhandigde. In de categorie
enkelspan paard ging de eerste plaats naar Danny Geraerts met zijn Arabo-Fries Barok V: Yk Dark Danilo MV: Feitse. 
Hiermee kan Danny terugblikken op een meer dan geslaagd outdoor seizoen waarin hij aan zes wedstrijden deelnam.
Met zijn zevenjarig ruin won de Limburgse menner dit jaar drie wedstrijden op rij; Flémalle, Vaux-sur-Sure en Recogne
en werd hij derde in Zutendaal, Durbuy en Arville. Danny Geraerts:"Ja, vorig jaar waren wij er met een tweede plaats
kort bij, maar dit jaar was het raak en kon de beker mee naar Lommel. Het was een sterk seizoen, Barok wordt stabie
ler en is constant in zijn prestaties. Wij trainen nu ook de dressuuronderdelen voor de proef CAN** en nemen af en toe
les bij Christiaan Provoost. Aanvankelijk was Barok bij het aanspringen in galop wat te ijverig maar nu gaat het meer
gecontroleerd. Mijn dochter Lize, die al vanaf haar veertiende mijn vaste groom is, en ik zijn blij met het resultaat, het
is een mooie beloning voor onze inzet. Wat de toekomst brengt staat nog niet vast. Wij starten in 2016 aanvankelijk de
wedstrijden CAN* en kijken hoe alles verloopt voor wij de stap naar CAN** zetten. Ik ben tevreden met de resultaten
van Barok en voel dat er nog groei mogelijk is."
Louis Vannueten

Beker van België
uitgereikt aan

Danny Geraerts
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La Pourcaud, Monfaucon
La Pourcaud , Monfaucon
Na bijna een jaar trainen begint ons Arabo-Friese vierspan vorm te krijgen, we hopen er in het voorjaar van 2016 mee
van start te gaan.
Afgelopen jaar hebben 2 van onze paarden al meegelopen op diverse wedstrijden ; Drekbau Duitsland, Nebanice
Tsjechie, Europese Kampioenschappen Aken Duitsland, Franse kampioenschappen en Pau Frankrijk . Een mooie
ervaring voor de paarden maar ook voor ons!
Bijna 10 jaar geleden zijn we naar Frankrijk vertrokken en konden we niet vermoeden dat onze hobby ooit zo uit de
hand zou lopen. Mede dankzij Louis Groenen zijn we met onze paarden in de internationale mensport beland. Het is
natuurlijk een droom die uitkomt als we volgend jaar van start zouden kunnen gaan met ons Arabo vierspan waar
onder een aantal eigen fokproducten!
Het team van La Pourcaud wenst iedereen een gelukkige kerst en een gezond, sportief 2016!!

Monfaucon : foto's van de trainingen en v/h  huidige vierspan
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Retouradres:
Europese Arabo-Friezen Stamboek

Wilfrieda Smits
Bleekstraat 11/501
2800 Mechelen

Driemaandelijks tijdschrift  P914425

Afgiftekantoor 9550 HERZELE

Menseizoen  Edouard Simonet
Ook dit menseizoen 2015 bevestigt Edouard Simonet dat hij deel blijft uitmaken van de opkomende talenten binnen
de Koninginnenreeks.
Zijn palmares in 2015 zag er uit als volgt:
CAI Ermelo  ( 2 de plaats )
CAI Breda  ( 12 de plaats )
CAI Windsor  ( 6 de plaats )
CAI Saumur  (3 de plaats )
EK Aachen  ( 8 ste plaats )
CAI Donaueschingen  ( 4 de plaats )
Edouard Simonet behoort nu reeds tot de top 10 van de wereld vierspannen een geweldige promotie voor het Arabo-
Friese ras.
Met een beetje geluk komt hij dit jaar ook in aanmerking voor de prestigieuze FEI World Cup.
Deze prachtige uitslagen werden bereikt met de zwarte Arabo-Friezen van Louis en Corina Groenen - Gevers uit
Neerpelt
Magda Wouters

Registratie van oudere paarden 
Voor oudere paarden kunnen we alleen nog een duplicaat paspoort afleveren. Ook volgens de Nederlandse regel
geving dienen paarden binnen de zes maanden geindentificeerd te worden, zie hieronder tekst van het PVE/RVO.
"1. Aanvraag chippen paard ( Nederland)
Het chippen van een paard dient altijd plaats te vinden in combinatie met het opmaken van een aanvraagformulier
voor een paspoort. Als er een chip word tingebracht, zonder de gelijktijdige aanvraag van een paspoort, kan dit paard
bij later completering van de identificatie alleen een duplicaatpaspoort krijgen, met uitsluiting van de slacht voor
humane consumptie.
2. aanvragen paspoort en chippen veulens;
Volg hierbij de standaardprocedure.
Chippen en afgifte paspoort dient plaats te vinden voor de leeftijd van 6 maanden.Chippen vindt bij voorkeur plaats
aan de voet van de moeder. 
3. Aanvragen en chippen van oudere paarden.
Volg hierbij de standaardprocedure : 
Omdat het paard ouder is dan 6 maanden, wordt het uitgesloten voor menselijke consumptie. De paspoortuitgevend
instantie zal dit in het paspoort vermelden".
Om zeker te zijn van de afstamming bij aanvraag van een paspoort, kan er voor oudere paarden haren voor DNA
controle worden opgevraagd.
 


