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Colofoon
Het Arabo-Friezen Magazine is een uitgave van het Europese Arabo-Friezen Stamboek VZW. Verkort : EAFS en
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 edities 2016 zijn gepland voor :                                                                             
Eind maart
Eind juni : aanlevering teksten/advertenties voor 15 juni  Eind september : aanlevering teksten/advertenties voor 15
september  voor de Kerst : aanlevering teksten/advertenties voor 30 november.
Advertenties en teksten kunnen aangeleverd worden via     e-mail : Arabo-Friezen@telenet.be  tel 00 32 (0!) 15 410 417
 of  Paardenpunt Vlaanderen , admin. Arabo-Friezen , Karin Vantricht tel. 00 32 (0)16 899.410   email : arabo-frie
zen@dipaarden.be.    WWW.eafs.be .
Verantwoordelijke uitgever : W. Smits                                                                     
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Moment van Stilte , Moment of Silence.
22 maart 2016 is een dag die velen nooit meer zullen vergeten. Onze gedachten gaan vooral uit naar de families die
een geliefde verloren , een zoon , een dochter , familie , vrienden en bekenden , en naar de  vele gekwetsten. Onge
loof, verbijstering, woede, onmacht, verdriet sterke emoties die die dag allemaal naar boven kwamen.  We zullen dit
 samen met zijn allen in liefde en vriendschap  te boven komen . Onze waarden zijn te belangrijk , onze manier van
leven, onze democratie en  onze vrijheid.
Le 22 mars 2016 ne sera jamais oublié . Nos pensées sont avec les familles qui ont perdu des bien-aimés,  et aux
blessés. Beaucoup d'émotions comme ,incroyance ,  stupéfaction, colère , impuissance et beaucoup de tristesse
sont remontés à la surface. Tous ensemble nous survenons avec amour amitié et unité. Nos valeurs, notre manière
de vivre,notre democratie, notre liberté sont trop important.
22nd of march 2016 will be a day that we will never forget. Our thoughts go out in the first place to the families who
lost beloved ones , and to the many injured people. Unbelief , perplexiity, anger ,  powerlessness , distress, all
emotions that surfaced that day. United in love and friendship we will survive; our values , our way of living , our
democracy, freedom are too important. 
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DEKHENGST TOPSPEED ASWAN
50% Arabier (Gevade Axe Arabe) 50% Fries

Stokmaat:  163 cm
Geboren:  25-05-2008
 
Deze prachtige hengst brengt een geheel nieuwe bloedlijn binnen het 
Arabo-Friese ras! Met 50% Arabisch bloed en 50% Fries bloed is deze 
hengst een geweldige combinatie van Friese elegantie en Arabisch 
temperament.
Topspeed Aswan kwam in 2012 als enige door de keuring van het EAFS 
en werd definitief goedgekeurd en opgenomen in het T-boek na een 
bijzonder mooi resultaat in het verrichtingsonderzoek in 2013. 
Zijn eindrapport spreekt over een hengst met bijzonder veel souplesse, 
wendbaarheid en bewerkbaarheid en een uitzonderijk karakter!
Topspeed Aswan wordt uitgebracht in de dressuur en wordt daar met 
grote regelmaat zeer hoog geplaatst. Zowel onder het zadel als in de 
koets is hij bijzonder werklustig.
De vaderlijn van deze hengst is zuiver ‘vreemd’ Arabisch bloed, 
weliswaar in zeer verre voorouders verwand aan de ‘Hamid’-lijn, 
maar bloedaansluiting zorgt hierdoor voor stabiliteit in de fokkerij. 
De moederlijn van Topspeed Aswan is zuiver Fries (Jelly fan Pier’s Hiem). 
De vaderlijn van moederszijde is ‘Jochem’.
 
Kortom:    een bijzonder FRAAIE hengst met een werkelijk 
 TOP karakter en een GEHEEL NIEUWE bloedlijn!

DEKHENGST LOUIGI
50% Orlov Trotter ( Topspeed Perry) en 50% Arabofries 
 
Stokmaat :   1.65 meter
Geboren :    11-07-2011
 
Als veulen viel Louigi al snel op door zijn actieve en speelse gedrag, 
maar ook door zijn sterke aanhankelijkheid in de omgang en zijn 
ruim gedragen draf.
 
In maart 2015 is Louigi voorgebracht op de hengstenkeuring waar hij 
ook aangewezen is als dekhengst voor het Arabofriezen stamboek. 
Zijn dressuuropleiding verloopt gunstig en hij zal dit jaar worden 
uitgebracht in de dressuursport.
 
In het jury rapport werd Louigi beschreven als : 
 “Chique rassige hengst die goed in het rechthoekmodel staat. 
Sprekend hoofd. De hals is lang en hij heeft een mooie schoft schouder 
partij. De rug is goed van lengte en bespierd. Het beenwerk komt hard 
en droog over.   De stap is ruim en soepel en ook de draf is ruim.”
 

Kortom:   een PRACHTIGE hengst met een GEWELDIG 
  KARAKTER met veel SPORTPOTENTIEEL!

 VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 
STAL JELLE’S HOME OF KI-STATION SCHREVEN (0031-495 521 472)

DEKHENGST TOPSPEED ASWANDEKHENGST TOPSPEED ASWAN DEKHENGST LOUIGIDEKHENGST LOUIGI

Stal Jelle’s home draagt de FOKKERIJ van het 
ARABO-FRIESE sportpaard een warm hart toe.  
Regelmatig fokken zij veulens met eigen merries 
uit de BESTE BLOEDLIJNEN.  
Daarnaast beschikt stal Jelle’s Home over TWEE 
PRACHTIGE DEKHENGSTEN welke voor GEHEEL 
NIEUW BLOED zorgen binnen het ARABO-FRIESE ras. 

telefoon: 06-53959393
info@jelleshome.nl
arabofriezensportpaarden.be

jelleshome_A4   1 25-08-15   10:59
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 Groen licht voor vier Arabo-Friese hengsten
Een zonovergoten prille voorjaarsdag, veel publiek en een sterk aanbod van jonge hengsten leverden vandaag (12 03
16)  een meer dan geslaagde EAFS-Hengstenkeuring bij Jelle's Home in Neerpelt.
Na drie bezichtigingen maakte de jury de namen bekend van de vier aanvaarde hengsten voor de dekdienst.
In volgorde van rangschikking:
Ra'Id J.W. % A:F: 18,75 / 81,25  Geb. 14/03/2013
V.: Yk Dark Danilo 001 % A:F: 37,5/62,5 Stb.+ Def.Sport
VV: Yk 339
VM: Shiva Iben Gharib
M: Hedwig W Stb.
MV: Jakob 302
MM : Djouwke ut de Mieden GMV: Wessel 237P
Fokker : J & J Winkelman, Noorderdwarsdijk 2, 9514 BZ GASSELTERNIJVEEN, Nederland
Eigenaar: H. Streutker, Padhuis, Europaweg 47a, 7742 PR Coevorden , Nederland
 
Dark Vredestichter % A:F: 25 / 75 Geb. 16/05/2007
V.: Dark Laes 008 % A:F: 37,5 / 62,5 . Stb.
VV: Lolke 371
VM: Shiva Iben Gharib
M: Diuwke E 1 12,5 / 87,5 Stb.+ Def.Sport
MV: Hearke 254P
MM: Fobke GMV: Quibus E1
Fokker : Cor Driessen, Rijksweg Zuid 76, 6071 NM Swalmen, Nederland
Eigenaar: Ismaël Nijst, Rue Docteur Emile Neuville 39, 4530 Vaux-et-Borset, België
 
Dark Bravoure van het Briesend Hof % A:F: 18,75 / 81,25 Geb. 30/06/2009
V.: Dark Ynte 002 % A:F: 37,5 / 62,5 . Stb.
VV: Yk Dark Danilo 001
VM: Dark Xena
M: Fardau fan Ferwôlde Stb.
MV: Karel 370
MM: Mentha fan Ferwôlde GMV: Tsjerk 328
Fokker : B.N. Dekker, Tramstraat 91, 7848 BJ Schoonoord, Nederland
Eigenaar: B.N. Dekker, Tramstraat 91, 7848 BJ Schoonoord , Nederland  
 
Azlan du Monty % A:F: 25 / 75 Geb. 19/05/2008
V.: Dark Laes 008 % A:F: 37,5 / 62,5 Stb.
VV: Lolke 371
VM: Shiva Iben Gharib
M: Epona K 12,5 / 87,5 Stb.
MV: Wabe van Jagershof
MM: Hipke E 5 GMV: Quibus E1
Fokker : Gunther Klein, Hauptstrasse 58 a, 56337 Simmern, Duitsland
Eigenaar: Jean-Michel Darcis, Grosoneux 406, 4654 Charneux , België
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Clinic Boyd Exell 13 02 16
 Een Clinic rijden bij meervoudig wereldkampioen vierspan Boyd Exell  wie droomt daar niet  van..
 Zaterdag 13 Februari j.l. kregen wij de mogelijkheid om met ons vierspan een clinic te rijden .
 Boyd was hier in de provincie Zeeland uitgenodigd door de Zeeuwse menvereniging.
 De tweede vraag aan ons was dan ook mag Boyd een demonstratie rijden met jullie span.
 Een hele uitdaging, maar doe je er wel goed aan je zo kwetsbaar op te stellen met een jong  span
 was mijn eerste gedachte. Ik hoefde niet lang na te denken ik wilde de uitdaging
 aangaan. Ik heb veel vertrouwen in het span en hetgeen wij getraint  hebben bij onze vaste  coach
 Glenn Geerts.  Immers onze eerste outdoor wedstrijdseizoen gaat toch ook van start.
 Dark Ynte stond op zijn vertrouwde plek links voor.. Boyd merkte als eerste op dat hij Ynte
 een echte leider vond en hem veel ervaring toedichtte. En dat klopt Ynte heeft alvorens hij bij
 ons op stal kwam internationaal gelopen in het vierspan van Martin Brummer uit Duitsland.
 Onze overige drie paarden zijn nakomelingen van Dark Laes. Dit zijn harder werkers maar  houden
 net als vader het hoofd koel. Ze vergeven je als beginnend vierspanmenner een fout,  herstellen
 zich en gaan opnieuw voor je door het vuur.
 Onze Clinic begon eenvoudig doch doeltreffend. Het correct laten halthouden van de paarden
 Oa de basis voor  een goede dressuurproef.  Onze paarden maakte na twee tellen halthouden
 een kleine pas achterwaarts , een teken dat er teveel druk was op de leitsels, ondanks dat je  als
 menner denkt ruimte te geven. Door na het halthouden direct de handen te verplaatsen achter
 de klemmen bleven de paarden na een aantal keren oefenen keurig stil staan.. en ja dat zijn  kleine
 punten welke een groot verschil kunnen maken in een wedstrijd.
 Verder gewoon fijn gereden terwijl de kantine vol stroomde voor de aanstaande demonstratie.
 Boyd leek veel plezier te hebben in het rijden met onze paarden. Hij maakte ons scherp door  heel duidelijk
 en direct te zijn in zijn lesgeven, maar eenmaal achter de leitsels bleek al snel dat hij vooral  ook over
 veel humor beschikt en ons de troste eigenaren maakte van dit fantastische vierspan Arabo  friezen.
  Een Clinic rijden bij meervoudig wereldkampioen vierspan Boyd Exell  wie droomt daar niet  van..
 Zaterdag 13 Februari j.l. kregen wij de mogelijkheid om met ons vierspan een clinic te rijden .
 Boyd was hier in de provincie Zeeland uitgenodigd door de Zeeuwse menvereniging.
 De tweede vraag aan ons was dan ook mag Boyd een demonstratie rijden met jullie span.
 Een hele uitdaging, maar doe je er wel goed aan je zo kwetsbaar op te stellen met een jong  span
 was mijn eerste gedachte. Ik hoefde niet lang na te denken ik wilde de uitdaging
 aangaan. Ik heb veel vertrouwen in het span en hetgeen wij getraint  hebben bij onze vaste  coach
 Glenn Geerts.  Immers onze eerste outdoor wedstrijdseizoen gaat toch ook van start.
 Dark Ynte stond op zijn vertrouwde plek links voor.. Boyd merkte als eerste op dat hij Ynte
 een echte leider vond en hem veel ervaring toedichtte. En dat klopt Ynte heeft alvorens hij bij
 ons op stal kwam internationaal gelopen in het vierspan van Martin Brummer uit Duitsland.
 Onze overige drie paarden zijn nakomelingen van Dark Laes. Dit zijn harder werkers maar  houden
 net als vader het hoofd koel. Ze vergeven je als beginnend vierspanmenner een fout,  herstellen
 zich en gaan opnieuw voor je door het vuur.
 Onze Clinic begon eenvoudig doch doeltreffend. Het correct laten halthouden van de paarden
 Oa de basis voor  een goede dressuurproef.  Onze paarden maakte na twee tellen halthouden
 een kleine pas achterwaarts , een teken dat er teveel druk was op de leitsels, ondanks dat je  als
 menner denkt ruimte te geven. Door na het halthouden direct de handen te verplaatsen achter
 de klemmen bleven de paarden na een aantal keren oefenen keurig stil staan.. en ja dat zijn  kleine
 punten welke een groot verschil kunnen maken in een wedstrijd.
 Verder gewoon fijn gereden terwijl de kantine vol stroomde voor de aanstaande demonstratie.
 Boyd leek veel plezier te hebben in het rijden met onze paarden. Hij maakte ons scherp door  heel duidelijk
 en direct te zijn in zijn lesgeven, maar eenmaal achter de leitsels bleek al snel dat hij vooral  ook over
 veel humor beschikt en ons de troste eigenaren maakte van dit fantastische vierspan Arabo  friezen.
 Hans Goedhart 
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Yk Dark Ynte
37,5  % arabo ( Gharib)

Dark Ynte en Dark Laes, twee Arabo-Friezen hengsten welke zich meer dan bewezen 
hebben in sport en fokkerij. Met Laes of Ynte krijgt u een veulen met voldoende 
Arabisch bloed en bent u verzekerd  van een fijn sport of recreatie paard.

Zaterdag 2 April Hengstenshow. 
aanvang 14.00 uur  

Stal Groot Prooyen  Haneveltweg 10 Middelburg      (NL)                 info@stalgrootprooyen.nl
www.stalgrootprooyen.nl                                                                       Hans  0031(0)611266556

kijk ook eens op onze facebook pagina                      voor het laatste nieuws
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EAFS Toelichting aanvaarde hengsten
Voor vier hengsten heeft het  EAFS jury team, tijdens de keuring in Neerpelt, op 13 maart l.l. een gunstige beoorde
ling afgeleverd. Hiermee worden deze hengsten "onder voorbehoud" aanvaard als stamboekhengst.
“Onder voorbehoud” betekent concreet dat de eigenaars binnen de 28 dagen, na de aanvaarding door de jury, nog
een veterinair verslag dienen in te leveren waaruit blijkt dat er geen erfelijke gebreken zijn vastgesteld met daarbij
een volledig set foto’s en een röntgenologisch rapport. Ook een gunstig spermarapport en CEM testrapport wordt
gevraagd voordat de hengsten effectief opgenomen worden als stamboekhengst.
Van deze hengsten wordt tevens het DNA patroon vastgelegd. Er wordt nagegaan of ze homozygoot zijn. Ze worden
ook getest op SCID, CA en vosfactor, deze testen gebeuren bij het labo Dr van Haeringen in België. 
Hierna brengen wij per hengst de toelichtingen vanwege de jury bij de aanvaarding van de kandidaat hengsten, ook
geven wij een analyse van de bloedlijnen aan de hand van de afstamming.
 
Ra’Id J.W.   18,75/81,25%  Arab/Fries 
Een hengst met veel ras en uitstraling, met aansprekend hoofd. Hals, van vorm en lengte, goed met voldoende
neklengte. Rug lendenen en croupe zijn goed. Voor en achterbeen goed gesteld, achterbeen iets te lang. Stap is
voldoende ruim en heeft souplesse, draf is ruim. De hengst heeft een makkelijke galop.
Ra'id J.W. 's volle  broer Xander J.W. is nu Z1 met winstpunten en ZZ mennen met drie winstpunten. Dempsey JW
( halfbroer) is nu ZZ-mennen met drie winstpunten en werd onlangs noordelijk kampioen mennen tweespan in de
klasse M.
Stamboekmoeder Hedwig W  lijkt maatverhogend te vererven. De stokmaat in de lijn ligt gemiddeld ruim boven de
1.60m. Stam 27, de merriestam van de moeder, geeft werklustige paarden en heeft veel sportpaarden gebracht,
zowel in tuig als onder het zadel. Predikaatrijke en vruchtbare stam. De hengst Jacob geeft goede rastypische ge
bruikspaarden .
Vaderszijde: de friese merrielijn komt uit stam 103  goede stam met veel preferente merries. Sportbloed via vader
zijde Yk Dark Danilo def. sport ,  Shiva iben Gharib def.sport haar moeder Rachel def. sport.
 
Dark Vredestichter 25/75% Arab/Fries
Exterieur, gangen en bloedlijn verdienen een +.  Een hengst met ras en uitstraling, met een goede bovenlijn. Het
hoofd is aansprekend, de hals heeft een goede vorm en lengte. De rug , lendenen en croupe zijn goed. voorbeen is
onderstandig, het achterbeen is goed gesteld. De stap is vlot en ruim , de draf is ruim en lichtvoetig; De hengst liet
zich goed rijden met 3 goede gangen, galop iets gehaast maar met goed opgerichte houding.
De hengst kan goed bewegen, is zeer werkwillig en heeft een koel hoofd.. Met  25 % Arabisch bloed heeft deze
hengst het voordeel dat, in combinatie met een passende merrie, zijn nakomelingen een aanzienlijk % Arabisch bloed
voeren en daarbij genieten van de goede bloedlijnen van de voorouders in de sport, ster, preferent..De hengst geeft
een goede richting aan naar het EAFS-sportpaard van de toekomst.
Zowel van moederszijde als vaderszijde dezelfde merrielijn uit stam 103, goede stam met veel preferente merries.
Ook de andere merriestammen 43 en 15 staan garant voor veel fok, vruchtbaarheid en kwaliteit.
De merries in de moederlijn zijn rond de 1.60m.
Sportbloed met name via vaderszijde Lolke sport, Shiva Iben Gharib, Rachel en Reitse en via de moeder Diuwke die
eveneens de moeder is van Dark Romke en via Hearke. Met name in tuig.
De sterk verervende hengstenlijnen Oege/Wessel, Reitse/Hearke, Hearke/Mark en het Jarich en Ritske bloed staan
voor werkzame paarden met goede karakters.
 
Dark Bravoure van het Briesend Hof  18,75/81,25% Arab/Fries
Bij deze hengst was de jury aanvankelijk aangenaam verrast door de gangen. De hengst beweegt sterk, is werkwil
lig en tactvolle maar is qua exterieur gebouwd naar het oudere type. Het hoofd is sprekend, de hals goed van vorm
en lengte met veel bespiering in de bovenlijn en veel neklengte. De rug en lendenen en croupe zijn goed bespierd.
Het voorbeen is wat kort. Het achterbeen is goed gesteld. De stap is voldoende ruime. De draf wordt met veel
houding en ruimte getoond. Bij de presentatie laat de hengst 3 goede ruime gangen zien met een mooi  gedragen
galop.  Door zijn gangen in de eerste en tweede bezichtiging aan de hand is deze hengst goed bevonden mede door
de goede bloedvoering van de vader sport, ster, preferente voorouders. Via moeders kant is er  vanaf de derde
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Wisselbeker voor Danny Geraerts
19/03/2016
Tijdens de hengstenkeuring in Neer
pelt werd de EAFS-Wisselbeker 2016
uitgereikt.
Ter promotie van de sport met Arabo-

Friese paarden gaat er ieder jaar een
Wisselbeker naar een ruiter, fokker of
menner die zich het voorbije jaar ver
dienstelijk maakte met zijn/haar Ara
bo-Fries.
De EAFS-Wisselbeker gaat voor het
komende jaar naar het Limburgse
Lommel.
Danny Geraerts verdient de beker voor
zijn sterke prestaties met  zijn Arabo-
Fries Barok die hij in enkelspan uit
brengt in de nationale samengestelde
menwedstrijden.
Met deze zevenjarig ruin won de Lim
burgse menner in 2015 drie wedstrij
den op rij; Flémalle, Vaux-sur-Sure en

Recogne en werd hij derde in Zuten
daal, Durbuy en Arville. Hiermee kan
Danny terugblikken op een meer dan
geslaagd outdoor seizoen waarin hij
aan zes wedstrijden deelnam.
Als kers op de taart won Danny de
Beker van België, een regelmatig
heidscriterium  dat over het ganse
seizoen loopt en waarbij per wedstrijd
winstpunten te behalen zijn.               
   In een dankwoord aan het EAFS
loofde Danny de kwaliteiten van het
Arabo-Friese paard.    
Felicitaties aan Danny Geraerts en zijn
Arabo-Fries Barok! 
 

generatie een betere bloedlijn. Deze hengst zal, in combinatie met merries die al ogen naar het beeld van het toe
komstige sportpaard, een goede invloed op het stamboek hebben.
Moeder is veulenboekmerrie.
Paarden in de merrielijn zijn gemiddeld rond de 1.58 – 1.60m.
Merrielijn moeder is stam 2. Vanaf de 3e generatie is sprake van veel fok, vruchtbaarheid en predicaten. Geen direc
te sportpredicaten vanuit de directe moederlijn. Wel prestatiebloed via Tsjerk/ Wijkje ster/preferent/prestatie en via
vaderskant Karel die uit de prestatielijn Fabiolaa ster/preferent/prestatie komt. Met name tuigpaarden.
Van vaderskant veel sportbloed van de EAFS paarden, 3 generaties opeen.
Veel invloed van de sterk verervende preferente hengstenlijn Tsjerk-Feitse-Jochem, Folkert-Feitse-Jochem, Dirk-
Hearke, Reitse-Hearke en Ritske bloed via o.a. Romke. Naar verwachting moderne paarden met werklust. Paarden
met Tsjerk bloed zijn doorgaans niet de beste stappers. Het Jochem/Ritske bloed vererft goed op exterieur.
 
Azlan du Monty 25/75% Arab/Fries
Deze hengst was aanvankelijk een discussie-hengst,  toch werd de jury gecharmeerd door de goede gangen, de
ongedwongen werklust en het correct gedrag doorheen de keuring. 
Het hoofd is voldoende aansprekend. De hals goed van vorm met veel bespiering maar zou wat meer lengte mogen
hebben. De rug en lendenen zijn goed bespierd met een opvallend mooie croupe. Het voorbeen is iets kort en week
gekoot, het achterbeen is recht. .Het beenwerk heeft veel bot. De stap wordt met ruimte en souplesse getoond; De
draf is ruim met souplesse en veel buiging in de gewrichten. In de presentatie laat de hengst een goed karakter zien
en toont 3 ruime, soepele gangen met een mooi gedragen galop.
De jury heeft deze hengst van het barokke type aanvaard door zijn goede gangen, karakter, tactvol en zijn goede
bloedlijnen via de voorouders; sport, ster, preferent en zijn hoog % Arab bloed (25%). Deze hengst is aan te bevelen
in combinatie met merries die al ogen naar het beeld van het toekomstige sportpaard.
Zowel van vaderszijde als moederszijde veel sport/prestatie bloed, ook op Grand Prix niveau.
De Friese merrielijn van moederzijde stam 152 begint pas vanaf de 3e generatie.
De invloedrijke merriestam 15 zit verankerd in zowel de vaderlijn als de moederlijn. Het sterpercentage in deze lijn
ligt op 42%. Vanuit vaderskant zit eveneens de fokzekere invloedrijke merrielijn 103. Het sterpercentage in deze lijn
ligt op 34%.
Veel invloed van de zogenaamde ‘vrije bloedvoering’ hengsten Ritske en Wessel en van moederszijde Ulrig.
Gemiddelde stokmaat ligt ruimt boven de 1.60m.
Tekst : Louis Vannueten
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2015 Jaaroverzicht, Rapport annuel, Jahresbericht
Jaarverslag 2015 :  in 2015 werd Louigi goedgekeurd als  TB boek hengst, bij de hengstenkeuring 2015. We hadden
keuringen in:  Oldekerk ,  Lignières , en Neerpelt.  De jury gaf telkens deskundige uitleg bij de genomen beslissingen.
Website : onze website werd helemaal vernieuwd en is geheel in eigen beheer , behalve voor de updates deze worden
bijgewerkt door  PWebsolutions. Er is een Facebook pagina verbonden aan de nieuwe website. 
Er werden verschillende  Sportcertificaten uitgereikt in 2015. Aan : Familie Groenen v Jelle’s home, Harry Streutker van
het Drentse vierspan en aan Jacques Poppen. Zij hebben dit echt verdiend dank zij de goede sportprestaties met hun
Arabo-Friezen.
AFCAF het dochterstamboek had haar jaarlijks keuring  in Lignières, evenals haar algemene ledenvergadering op de
vooravond van de keuring. Het EAFS en Afcaf werken perfect samen. Sinds 2015 hebben we de toelating van het IFCE 
om zelf paspoorten voor in Frankrijk geboren veulens uit te geven.  AFCAF doet de aangifte en registratie bij de “SIRE.
Het aantal leden in Belgiê, Nederland ,Frankrijk en Duitsland en de rest van Europa  blijft ongeveer gelijk. Sinds begin
2016 kennen we een merkelijk groei . In 2015 zijn heel wat Arabo-Friezen van eigenaar veranderd, 51 Arabo-Friezen
kregen een nieuwe eigenaar. 
Bij de diverse keuringen gingen de veulens goed van de hand, na de keuringenen en expo's waren bijna al de veulens
verkocht , dit zowel in binnen als  buitenland. Op het Salon du Cheval de Paris waren er veulens te kort ; de vraag was
groter dan het aanbod.  Daar een aantal van onze sporters het uitermate goed doen, zowel op nationaal als internati
onaal niveau zal dit een impact hebben op de vraag naar Arabo-Friezen. Er is nu al een tekort aan 3 en 4 jarige paarden. 
- De aanvraag voor erkenning  in Duitsland  is reeds geruime tijd  positief ontvangen ,  we moeten nog alleen een
toelating krijgen voor het  ingeven van data in de HIT Datenbank en het aankopen van chips.
In 2015 werd er een nieuwe fokcommissie opgericht  , bestaande uit : Bernd Fuchs , Louis Vannueten, Magda
Wouters , Bart Maes. Het fokreglement zal eenvoudiger worden voorgesteld en in een schema worden gegoten. Deze 
nieuwe fokcommissie werkt aan het ontwikkelen van  een lange termijn visie  voor het fokken  met onze Arabo-Friezen
, en zal tevens Fokwaarde bepalingen gaan doen.  Ons doel : Arabo-Friese sportpaarden fokken. De fokcommissie zal
de fokkers, indien gewenst , hierin raad geven met het maken van keuzes.
We hebben succesvol deelgenomen aan Flanders Horse expo, de belangstelling was heel groot , ook vanuit Wallonië
en Frankrijk. Voorgestelde hengsten waren Rico S en Aswan. Het bestuur was aanwezig op vrijdag zaterdag en zondag.
- DNA controles :4  paarden werden eruit gepikt door het VCP  voor  DNA controle. Deze controles zijn verplicht door
het ministerie van Landbouw.
We waren ook aanwezig op Horse Event in Ermelo, voor het eerst waren er Arabo-Friezen aanwezig ,  zij werden heel
enthousiast onthaald.  Dit dank zij de steun van Jelle’s home, die met het vierspan en hun beide hengsten aanwezig
waren. Het commentaar van het publiek in de grote arena was super positief.
Rapport annuel  2015 :  Lors du concours des étalons  2015, l’étalon Louigi a été approuvé comme étalon reproduc
teur TB.
Nous avons eu des concours à Oldekerk, Lignières et Neerpelt. A chaque occasion, les membres du jury ont donné
une explication expert des décision prises.
Site web: notre site a été remanié. Il est maintenant géré par le stud-book même. Les mises à jours sont faits par
PWebsolutions. Une page Facebook est relié au nouveau site .
On a pu accorder pas mal de  Certificats Sportives : Dont : la famille Groenen de Jelle’s Home, à Harry Streutker avec
son attelage à quatre chevaux et à Jacques Poppen. Ils ont vraiment mérité ce prédicat grâce aux résultats excellents
de leurs chevaux Arabo-Frisons.
Notre filiale en France , l’AFCAF, a organisé son concours à Lignières, ainsi que son assemblée générale des membres
à la veille du concours.
Il y a une collaboration parfaite entre l’EAFS et l’AFCAF. En 2015, le IFCE a donné son accord pour que l’EAFS puisse
éditer elle-même des passeports pour les poulains Arabo-Frisons, nés en France. L’AFCAF se charge des déclarations
et des enregistrements auprès du SIRE.
Le nombre des membres en Belgique, la Hollande , l’Allemagne et le reste de l’Europe restent à peu près le même,
depuis le début de l’année 2016 il y une  tendance de croissance. 
Pas mal d’Arabo-frisons ont changés de propriétaires. En 2015 , 51 chevaux ont changé de propriétaire.
Lors de différents  concours Studbook  et évenements presque tous les poulains ont été vendus en 2015, Aussi bien
on Belgique que dans d’autres pays. Sur le Salon du cheval Paris et déjà avant on avait des réservations, tous les
poulains ont été vendus. La demande pour nos Arabo-Frisons est plus grande que l'offre.
- La demande de reconnaissance de l’EAFS en Allemagne a été reçu de façon positive, nous attendons juste l’accord

10



11



pour enregistrer des données dans la base de données allemande HIT et pour commander des puces.
Au cours de l’année 2015, une nouvelle Commission d’Elevage a été créé, dans laquelle résident Bernd Fuchs , Louis
Vannueten, Magda Wouters , Bart Maes. 
Le règlement d’élevage sera présenté de façon plus simple et schématique. Cette nouvelle commission développera
une vision à long terme sur l’élevage des chevaux Arabo-Frisons. Elle s’occupera également des évaluations génétiques.
Notre but : d’élever des chevaux de sports de race Arabo-Frisons. A simple demande, la Commission d’Elevage
donnera aux éleveurs des conseils à ce sujet.
Nous avons participé avec succès à Flanders Horse Expo. L’intérêt dans la race était super, aussi de la part de la
Wallonie. L’étalon Rico S a été présenté lors de l’expo, ainsi qu' Aswan.
Le bureau était présent le vendredi , samedi et le dimanche.
Contrôle ADN: 4 chevaux ont été désignés par tirage au sort – par  la VCP–  pour le contrôle ADN obligatoire annuel,
imposé par le Ministère de l’Agriculture.
Nous étions également présent à Horse Event à Ermelo. Les Arabo-Frisons y étaient présents pour la première fois.
Ils ont été accueillis avec enthousiasme. L’évènement a été rendu possible par le soutien de Jelle’s Home, qui étaient
présents avec un attelage à quatre chevaux et avec leurs deux étalons. Le commentaire du public dans la grande piste
était super- positif. 
 
Jahresbericht 2015 :  der Hengst Louigi ist in 2015 während der Hengstkörung genehmigt worden als TB Stammbuch
Hengst. 
EAFS Körungen haben statt gefunden in Oldekerk ,  Lignières , und Neerpelt. Jedes mahl hat ein Mitglied der Jury die
Entscheidungen der Jury erklärt.
Webseite: unsere Webseite ist völlig erneut worden. Die Seite wird durch EAFS privat geführt, die Updates werden
aktualisiert von PWebsolutions. Eine Facebook Seite ist mit der Neuen Webseite verbunden.
Es wurden in 2015 verschiedene Sportzertifikate vergeben: an  Familie Groenen von Jelle’s Home, Harry Streutker mit
seinem Vierspänner  aus Drenthe, und Jacques Poppen. Sie haben die Zertifikate wirklich verdient wegen der guten
sportlichen Leistung Ihrer Arabo-Friesischen Pferde. 
Frankreich:  Die jährliche Körung des Französischen EAFS Zweiges “AFCAF“ , hat statt gefunden in Lignières, so wie
auch die Allgemeine Hauptversammlung am Vorabend der Prüfung.  Es gibt eine gute Zusammenarbeit zwischen EAFS
und AFCAF. Seit 2015 haben wir die Erlaubnis unsere eigene Pässe aus zu stellen für die in Frankreich geborenen
Fohlen. Die AFCAF macht die Erklärung und Registrierung bei der SIRE.
Deutschland: Den Antrag auf Anerkennung in Deutschland ist seit einige Zeit positiv empfangen wurden, wir erwarten 
nur noch die Genehmigung für den Eintrag von Daten in die HIT Datenbank und für den Kauf der Transponder.            
                                                                         
Die neue Zuchtkommission  die in 2015 eingerichtet wurde, setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Bernd
Fuchs , Louis Vannueten, Magda Wouters , Bart Maes. Die Zuchtregeln werden einfacher und schematisiert vorgeschla
gen. Diese neue Zuchtkommission arbeitet an eine langfristige Vision für die Zucht von Arabo-Friesische Pferde, und
Sie wird ebenso Zuchtwertschätzungen durchführen. Unser Ziel: die Zucht von Arabo-Friesische Sportpferde. Auf Grund
der Ergebnisse dieser Zuchtwertschätzungen wird der Zuchtausschuss  die Züchter beraten.
Flanders Horse Expo
Wir haben erfolgreich teilgenommen an Flanders Horse Expo. Es gab Große Interesse an unseren Arabo-Friesen, auch
von Liebhaber aus Wallonien, und Frankreich.
Die Hengst Rico S und Aswan wurden vorgebracht.
Der Vorstand  war anwesend am Freitag, Samstag und Sonntag.

DNA-kontrolle: 4 Pferde werden zufällig durch VCP ausgewählt für die  obligatorische DNA-analyse. Diese  Kontrolle
ist durch das Landwirtschaftsministerium auferlegt.
Horse Event . EAFS hat am ersten Mahl teilgenommen an Horse Event in Ermelo. Die Arabo-Friesen wurden begeistert
empfangen. Dies war möglich dank die Unterstützung von Jelle’s Home, die mit Ihrem Vierspänner und die beiden
Hengsten dar waren. Die Zuschauer in der Großen Arena waren sehr positiv.
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Rai'id JW
                                           Eigenaar Harry Streutker

Dark Vredestichter 
                                        Propriétaire Ismaël Nijst
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Dark Bravoure v h Briesende Hof 
                                      Eigenaar Bas Dekker

Azlan du Monty
                                       Propriétaire J.M. Darcis 
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Retouradres:
Europese Arabo-Friezen Stamboek

Wilfrieda Smits
Bleekstraat 11/501
2800 Mechelen

Driemaandelijks tijdschrift  P914425

Afgiftekantoor 9550 HERZELE

Ra'id JW
19/03/2016 
Ra’Id J.W. presenteerde zich opmerkelijk tijdens de hengstenkeuring in Neerpelt en plaatste zich aan het hoofd van de
vier aanvaarde kandidaten.
De 3-jarige zoon van Yk Dark Danilo voert 18,75 % Arabisch bloed en heeft de Friese stamboekmerrie Hedwig W (V:
Jakob 302) als moeder. Ra’Id is op 14 maart 2013 geboren bij fokker J & J Winkelman in Gasselternijveen (Drenthe).
Eigenaar Harry Streutker uit Coevorden (Drenthe) is bijzonder fier over zijn jonge hengst en heeft destijds bewust ge
kozen voor deze bloedvoering.  
“Uit de moeder Hedwig W had ik al twee paarden aangekocht, die lopen bij mij in het vierspan. De oudste is de volle
broer van Ra’Id en heet Xander J.W.. Dit paard is als ruin gekeurd en heeft het predicaat elite en behaalde het sport
certificaat in drie disciplines; internationaal samengestelde mensport, ZZ mennen en Z1 onder zadel. Zijn halfbroer
Dempsey J.W. heeft ook een elite predicaat en heeft in twee disciplines zijn sport certificaat behaald;  in de samenge
stelde mensport en in ZZ mennen.
Speciaal op mijn verzoek heeft de fam. Winkelman de 18-jarige merrie nog een keer laten bevruchten van Yk Dark
Danilo, waarbij van te voren was afgesproken dat het veulen voor ons was ongeacht het geslacht….
Gelukkig werd het een hengst veulen en een hele aparte, een luxe veulen met erg veel schwung. Hij is als veulen niet
voor de keuring geweest omdat de moeder toen ziek was.
De familie Winkelman  doet ook aan opfok van jonge paarden en Ra’Id is daar gebleven in een groep van 5 hengsten,
3 Arabo-Friezen en 2 Friezen. Iedere als ik kwam kijken pikte ik onmiddellijk Ra’Id eruit omdat hij verreweg het beste
paard was.”
Welke zijn de sterke eigenschappen van Ra’Id?
“Ra’Id is een bloedmooi paard met als sterke eigenschappen zijn gouden karakter en hoge dosis werklust. Ondanks
dat hij nog maar drie is hebben wij hem wel beleerd voor de kar en het is een echt marathonpaard, hij weet van geen
ophouden, hij blijft werken. Zijn karakter is gelijk aan dit van zijn familieleden, erg meegaand en vriendelijk, ze zijn
goudeerlijk, maar je moet ze niet beledigen!
Deze eigenschappen zijn voor ons van groot belang maar voor de toekomstige fokker is het eveneens belangrijk te
weten dat uit deze directe merrielijn 20 jaar geleden al vier paarden in het Friese vierspan van Leo Kraayenbrink  op
internationaal niveau mee liepen.
Het blijkt dat dit prestatiebloed goed verankerd is want ook nu doen de nakomelingen het goed en eigenlijk nog beter
want die presteren in meerdere disciplines erg sterk, dat is typerend voor de veelzijdigheid van de Arabo-Fries.”
En wat zijn de toekomstplannen?
“De naam Ra’Id blijft behouden, dit is Arabisch en betekent Leider, wat precies past bij dit paard.
Ra’Id is nog te jong om wat te mogen doen in de sport dus gaat hij eerst in de dekdienst
tekst : Louis Vannueten


