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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 redac
tie 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  juni 2018.   .Aanlevering teksten/advertenties voor 10 juni.
Advertenties en teksten kunnen aangeleverd worden via e-mail:
Arabo-Friezen@telenet.be
Verantwoordelijk uitgever : W. Smits
 

Paspoorten / Passeports/Passports /Pässe
Gelieve alle documenten in verband met paspoorten, eigenaarwissels enz. toe te sturen aan :
PPV Admin. Arabo-Friezen , Karin Vantricht
Ambachtenlaan 23/2b
3001 Heverlee ( B)  tel 016 442 005.
 
Veuillez envoyer tous les documents pour enregistrement de votre poulain , changement de propriéaire , cartes de
saillies etc . à l'adresse sus-mentionnée. Merci 
 
Will you please send all documents with regards to passports, owner changes etc. to the above mentioned adress.
Thanks
 
Bitte senden Sie alle Auskünfte bez. Pässe , Eigentümerwechsels, unsw.  an die oben genannte Adresse. Danke.
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Zabir Faa El : goedgekeurd op 25 03 18
Zabir Faa El : goedgekeurd op 25 03 18
Deze jonge Arabo-Friese hengst  geb. 22-03-2015 is zeker een aanvulling  voor het Arabo-Friese stamboek, mede
vanwege zijn geweldige Friese bloedlijn.
Zabir-Faa El komt  uit een Teewis moeder. Teewis-Fedse-Jochem.
Super mooi bloed met veel sportaanleg.
Moeder Hera M heeft reeds een goedgekeurde zoon Dark Waterspoon, die in de USA succesvol is in de dressuur.
Een andere zoon loopt daar uitstekend in de mensport.
Uit dezelfde bloedlijn komt Waling M, gedurende 2 jaar verrichtingstopper bij het KFPS, evenals moeder en groot
moeder door ons gefokt. Overgrootmoeder is de getalenteerde model preferent merrie Truus. Zij is de moeder van
drie goedgekeurde hengsten.
Ook de volbloed Arabische vader heeft zich in de sport bewezen, heeft goede nakomelingen, en is inmiddels Elite
verklaard. Dit is de hoogst haalbare titel, die een hengst kan krijgen in het Duitse Stamboek.
Deze bloedlijn in combinatie met het volbloed Arabisch bloed is volgens ons een mooie aanwinst voor het Arabo-
Friese Stamboek.
Familie Lievers-Mollema
 
De vader van Zabir Faa El
is de volbloed Arabisch hengst Faa el Sharik. Faa el Sharik is een homozygoot zwarte zuiver Egyptische hengst. Hij
is teruggefokt op zwart en is de enige zoon in Europa van de fantastische kampioensvererver, de hengst Dhar Faa
Halim!
Faa el Sharik is winnaar van kampioenschappen in endurance en dressuur,
Evenals zijn nakomelingen zij zijn winnaars in endurance, en western.
De meeste nakomelingen van Faa El Sharik zijn zwart , ook bij kruisingen met vosmerries.  ( Als vosfactor aanwezig
is in de hengst en de merrie is de kans één op vier dat het veulen vos is, vader homozygoot en moeder homozygoot
: veulen zwart. ). Zijn nakomelingen hebben goede bewegingen, een goed karakter en de kwaliteiten om goed te
presteren in de sport.
 
The sire of  Zabir Faa El  is Faal El Sharik
He is a rare , pure-in-the strain Hadban-inzihi and one of the famous Homozygous black straight Egyptian stallions.
He is linebred to black and the only son of the great Dhar Faa Halim, a champion producing Sire in Europe.
In 2009 Faa el Sharik earned the title of Elite stallion, this the highest decoration that a breeding stallion can get from
the German registery.
Faa El Sharik is a winner in enduring and dressage, as well as his offspring , morever they have good movements, a
fine character and the qualities to perform well in sport.  
So take this chance to have a foal ,that will be destined to go all the way to       the top, sired by this great stallion.

Zabir Faa El Van de Oosterzanden
Zabir Faa El van de Oosterzanden, nieuwe hengst voor testboek/sportboek EAFS
De eerste zondag van de lente werd een prachtige dag voor het stamboek van het EAFS.
Zabir Faa El Van de Oosterzanden, de kandidaat voor het testboek/sportboek, werd door de jury aanvaard als dekhengst. 
Zabir Faa El Van de Oosterzanden is een 50/50% product Arabier/Fries en heeft de Arabische Elite hengst Faa El
Sharik als vader, zijn moeder is de Friese Stamboekmerrie Hera M (V: Teeuwis 389).
Fokker en eigenaar van Zabir is Edwin Mollema (Siddeburen - NED) die eerder al geschiedenis schreef met de Arabo-
Friese stamboekhengst Dark Waterspoon. "Zabir is een bijzonder paard, altijd werkwillig en braaf in omgang. Deze
hengst, die ik zelf betuig, ga ik uitbrengen in de samengestelde mensport."
Zabir Faa El Van de Oosterzanden is, voor aanvang van de keuring, voor alle veterinaire testen inzake röntgen en
sperma onderzoek, met hoogste notering geslaagd. In het rapport van de jury lezen wij: "Deze hengst met een sprekend
hoofd, staat zeer goed in het type, is luxe en staat goed in het rechthoeksmodel. De hengstencommissie is zeer content
met deze hengst voor de bloedspreiding."
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Tjardo 10,94/89,06% Arabier/Fries
Groen licht voor EAFS Stamboekhengst Jjardo
Vorig jaar presenteerde Tjardo zich succesvol tijdens de HK bij Jelle's Home in Neerpelt en werd hij door de juryleden 
aanvaard als stamboekhengst op voorwaarde dat de afsluitende fase met DNA, veterinaire en röntgenlogische onder
zoeken geen problemen zou opleveren.
Ondertussen zijn de veterinaire controles afgerond en is Tjardo geslaagd voor alle testen waardoor hij groen licht krijgt
voor de dekdienst en opgenomen wordt als Stamboekhengst van het EAFS.
Vorige zondag, 25 maart,  tijdens de hengstenkeuring en -demo in Sint-Niklaas werd Tjardo voorgesteld aan de toe
schouwers en gehuldigd als stamboekhengst.
Geboren: 30/05/2014
V: Yk Tiemen fan 't Sûd 014 18,75/81,25    VV: Dark Ynte 002    VM: Wâldfamke fan 't Sûd
M: Doutzen van 't Oosterzand 3,13/96,87  MV: Dark Romke 005   MM: R-Wiejan  GMV: Tamme 276
Fokker: M.C.T. Vink - Haarlem (NED)
Eigenaar: Hans Horn - Weerselo (N
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Sven Stuyck gaat terug naar Arabo-Friezen
 In 2012, na een succesvolle deelname aan het WK voor vierspannen in Riesenbeck,  kwam er totaal onverwacht een
einde aan de samenwerking tussen stalmenner Sven Stuyck (Wuustwezel) en de Arabo-   Friese fok- en stortstal Jelle's
Home uit Neerpelt.
Sven Stuyck nam  een sabbatjaar en stapte over naar een vierspan Lipizzaners, later kwamen er ook  tuigpaarden en
warmbloedpaarden op stal.
Na de vierspansport opteerde Sven voor een internationale deelname in de categorie tweespan paarden en vanaf dit
jaar kiest Sven opnieuw voor Arabo's. "Het was beter dat ik deze beslissing direct had genomen, Arabo-Friezen hebben
van nature een dressuurmatige oprichting en presteren super goed in de drie onderdelen van een samengestelde
menwedstrijd. Het was niet makkelijk om de overstap te maken en op korte termijn de passende paarden te vinden.
Momenteel heb ik  drie Arabo-Friezen op stal. De jongste , Xtreme, is maar drie jaar en heeft 31,25% Arabisch bloed
(Aswan x Maximus). De ruin Qjelte is een 50% Arabo-Fries en is in opleiding voor de samengestelde sport maar heeft
nog geen wedstrijdervaring. In Kronenberg komt mijn laatste aanwinst, de negenjarige ruin, Fahri H (V: Dark Ynte) voor
dressuur en vaardigheid  in het span samen met mijn warmbloed Flambeau. Voor de marathon gebruik ik voorlopig nog
de warmbloeden Flambeau en Guggenheim. Ik blijf wel verder zoeken naar passende Arabo-Friese paarden om mijn
span aan te vullen."
Louis Vannueten

Hans Reitzema.......
Hans Reitzema (Kropswolde) is met zijn span Arabo-Friezen knap achtste geworden in de internationale samenge
stelde menwedstrijd in Exloo waaraan tweeëntwintig tweespannen deelnamen.
Met Yk Dark Valko  en Yk Twan Z van 't Noordsweggie (V: Dark Ynte) zette Hans op de eerste dag een dressuurproef
neer van 59,8 punten (11de plaats) en werd op zaterdag tiende in de marathon. Na de afsluitende vaardigheid
waarin Hans de vierde plaats (9,59 punten) behaalde eindigde hij op plaats in het eindklassement.
Louis Vannueten
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Sam Gees richt zijn vizier op WK 2019
Sam Gees ontving vorig jaar de EAFS Wisselbeker ter ondersteuning en waardering voor zijn sportieve prestaties. Met
de ambitie zich te kwalificeren voor een deelname aan het WK 2019 in het Duitse Drebkau, wordt 2018 een belangrijk
jaar voor de negentienjarige menner uit Haaltert.
Zijn eerste plan, succesvol deelnemen aan CAI2* Exloo, is alvast geslaagd. Sam zette er een sterke dressuurproef neer
van 57,34 punten (achtste plaats). In de marathon kwam de Arabo-Fries Adi (V: Yk Dark Danilo) in het span en  behaal

de Sam plaats veertien in de catego
rie met tweeëntwintig deelnemers. Na
de vaardigheid waarbij twee ballen
vielen, liet hij plaats twaalf noteren in
het eindklassement.  
Sam Gees:"De Arabo-Fries Adi  is
zeker een meerwaarde voor het span,
hiermee ben ik veel sneller in de hin
dernissen. Wij blijven toch vooral
trainen op de dressuurmatige talen
ten van de paarden, hiermee presteer
je in alle onderdelen altijd beter en
constanter. Voor de dressuurtrainin
gen neem ik les bij Boyd Exell.  Onze
volgende wedstrijd wordt CAI3* Val

kenswaard en ik neem ook nog deel in Aalst, Beekbergen en Booischot. Naast mijn deelnames met mijn tweespan ben
ik dit jaar ook actief als groom bij Dries Degrieck waardoor ik enorm veel ervaring opdoe. Met Dries ga ik naar Kronen
berg, Windsor, Aken en de WEG in Tryon. 2018 wordt voor mij een belangrijk jaar in aanloop naar het WK 2019!"

Dark Vredestichter
Flanders Horse

Expo 2018
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EAFS succesvol tijdens Flanders Horse Expo in Gent
  Het EAFS stamboek was met een succesvolle promo- en demostand present tijdens het drukbezochte paarden
festival Flanders Horse Expo in Gent waar de Arabo-Friese paarden grote belangstelling genoten van de talrijke
bezoekers.
Ook de regionale TV zender Plattelands TV had aandacht voor het Arabo-Friese stamboek en bracht hie  rover een
mooie reportage.
Via onderstaande link is het mogelijk om even terug te blikken op het interview met Bart Maes als EAFS vertegen
woordiger  en met Ismaël Nijst tijdens zijn demo met EAFS stamboekhensgt Dark Vredestichter.
  http://www.plattelandstv.be/video/flanders-horse-expo-special-1
 

Hermès Look DP, un poulain pas comme les autres!
Hermes Look DP est le fils de Fursten Look étalon hanovrien et de Tessa du Perche jument arabo-frison.
Vous avez tous déjà fait connaissance de Tessa du Perche, jument arabo-frison Elite, lors de nos concours d’élevage.
Elle s’illustre maintenant régulièrement sur les carrés de dressage de niveau Grand Prix. Dans l’optique d’améliorer les
allures, j’ai décidé de la croiser avec un cheval allemand, étalon hanovrien de dressage, « Fursten Look » fils du grand
Furstenball. Un étalon noir, bien évidemment, pour garder la robe de l’arabo-frison, avec un bon caractère et de
magnifiques allures, pour obtenir un produit avec encore plus de quali-tés que sa mère, et je l’espère destiné à deve-
nir, lui aussi, un cheval de grand prix de dressage.
C’est ainsi qu’est né fin mai 2017, un joli pou-lain mâle tout noir « Hermès Look DP ». Dès ses premières foulées, il nous
a montré beau-coup d’aisance dans ses allures, beaucoup de souplesse, et un caractère en or.
Sa mère Tessa du Perche est labellisée France Dressage sur performances, donc aussi labelli-sée Selle Français sur
demande. Ces labellisa-tions ont permis d’une part d’enregistrer Her-mès Look au studbook du Selle Français, et
d’autre part d’être autorisé à participer à la finale France Dressage à Saumur des meilleurs poulains destinés à la dis
cipline du dressage. Il a aussi son pedigree Arabo-frison qui lui per-mettra peut-être un jour de devenir reproduc-teur
Arabo-frison au T-Boek, car il est issu d’un sang nouveau pour la race.
Au mois d’aout 2017, nous avons inscrit Tessa et son fils Hermès Look en concours de foals de chevaux de sport à
Lavernat dans la Sarthe. A notre grande surprise, il a remporté le con-cours avec la note de 17,300. On m’a alors
conseillé de le présenter à la finale France Dressage qui se tenait à l’ENE à Saumur.
Un mois plus tard, accompagnée d’une amie, nous voici partis pour Saumur avec un peu d’anxiété, car je me deman
dais comment notre poulain allait être noté par les juges, vu qu’il était un peu différent des autres avec sa mère Arabo-
frison !
Lors de cette présentation, les juges l’appré-cient et lui donne de très bonnes notes. Il finit 3ème avec presque 81%
sur 17 poulains mâles, dans la catégorie « Foals chevaux mâles ». Un résultat bien encourageant, montrant que Tessa
a, elle aussi, transmis ses meilleures qualités à son poulain.
Maintenant nous allons le regarder tranquille-ment grandir, suivre son évolution, et si tout va bien il entamera sa car
rière de cheval de dressage à partir de ses 4 ans.
Une nouvelle aventure commence !
Anne-Sophie Viénot
www.elevageduperche.fr & page facebook Elevage du Perche
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WEG Tryon, het grote doel voor Edouard Simonet
Voor Edouard Simonet, de stalmenner van Jelle's Home uit het Limburgse Neerpelt, gaat dit jaar alle aandacht naar de
landenwedstrijden voor vierspannen met als hoogtepunt de Wereldruiterspelen in Tryon.
Wat brengt de kalender 2018  voor Belgisch Kampioen Edouard Simonet?

"Na de nationale wedstrijden dressuur en vaardigheid in Aalst en Ranst start Team Jelle's Home het internationale
buitenseizoen met de landenwedstrijd in Windsor. Daarna volgen CAIO Valkenswaard en CAIO Saumur.
Na deze drie landenwedstrijden neem ik een beslissing over de samenstelling van mijn vierspanteam en heb ik nog vijf
weken als voorbereiding en training voor Aken en daarna nog een maand voor de WEG in Tryon.
Samen met mijn collega's Glenn Geerts en Dries Degrieck en met de steun van de Belgische Federatie (KBRSF-FBRSE)
wordt de WEG Tryon inderdaad een grote doel voor het Belgische team en voor mij persoonlijk.
Vorig jaar vertrokken wij vol enthousiasme en gemotiveerd naar het Europees Kampioenschap in Zweden en keerden
succesvol huiswaarts met een bronzen medaille voor het team en individueel zilver.  Deze prestaties willen wij herhalen
en mogelijk verbeteren.
Het wordt een spannend seizoen voor het Belgische vierspanteam én voor Team Jelle's Home!"
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Tryon Dark Waterspoon
 
Sunday, Dark Waterspoon (aka Harry) and Elizabeth Hart placed 4th at Open FEI PSG at Tryon. Riding against all the
top riders and WEG judges. Very happy with this for our first time at this level.
So proud of Harry and Elizabeth. Deep gratitude to Christian Garweg (Glouster VA), our coach, For his superb guidan
ce over the last 3 months of intense training in FL to achieve goal!
Camilla Vance

Hermès Look DP, een veulen als geen ander!
Hermes Look DP is de zoon van Fursten Look Hannoveraanse hengst en Tessa du Perche Arabo-Friese merrie.
Tessa du Perche, Arabo-Friese Elite-merrie, kennen jullie al van bij onze fokkerijcompetities. Ze is nu regelmatig te zien
in de dressuurprijskampen op Grand Prix-niveau.
Om de gangen te verbeteren, besloot ik Tessa du Perche  te  laten dekken door  de Hannoveraanse dressuurhengst,
"Fursten Look", zoon van de grote Furstenball. Een zwarte hengst,  met  goed karakter en mooie gangen,  om een
  zwart product te verkrijgen met nog meer kwaliteiten dan zijn moeder, en naar ik hoop , ook  bestemd om ooit een
Grand-prix dressuur paard te worden.
Zo werd eind mei 2017 ,de helemaal zwarte "Hermes Look DP" geboren.
Vanaf zijn eerste stappen toonde hij met gemak zijn goede gangen, met veel flexibiliteit en een gouden karakter .Op
vraag krijgt zijn moeder Tessa du Perche het label "France Dressage sur performance" . Ze kreeg ook het label Selle
Français.
Aan de ene kant zorgden deze labels ervoor dat Hermès Look kon worden geregistreerd in het stamboek van Selle
Français, en aan de andere kant om deel te mogen nemen aan de van de finale van de dressuur  in Frankrijk in Saumur
voor de beste veulens,  die bestemd zijn voor de discipline dressuur.  Hij heeft ook zijn Arabo-Friese pedigree  , die
hem later zal toestaan   een Arabo-Friese T-boek hengst te worden ,omdat hij afkomstig is van  nieuw bloed voor het
ras. Dit met de bedoeling om later door te kruisen naar hoofdboek. Wat de bedoeling zou moeten zijn met alle T-boek
-sportboek hengsten.
In augustus 2017 registreerden we Tessa en haar zoon Hermès Look in de  competitie van  sportpaard veulens in La
vernat in Sarthe. Tot onze verbazing won hij de wedstrijd met de score van 17.300. Ik kreeg toen het advies om hem
te presenteren tijdens de France Dressage finale die werd gehouden aan de ENE in Saumur.
Een maand later, vergezeld door een vriendin reden we  naar Saumur met een klein hartje, want ik vroeg me af hoe ons
veulen zou beoordeeld worden door de jury, want hij was immers een beetje anders met zijn  Arabo-Friese moeder 
tussen de Selle Français paarden!
Tijdens deze presentatie gaven de juryleden hem  zeer goede cijfers. Hij werd 3e met bijna 81% van de 17 mannelijke
veulens, in de categorie "Veulens mannelijke paarden". Een zeer bemoedigend resultaat, waaruit ook blijkt dat ook
Tessa haar beste eigenschappen overdroeg aan haar veulen.
Nu gaan we hem rustig zien opgroeien, zijn evolutie volgen en hopelijk begint hij zijn dressuurpaardcarrière vanaf zijn
vier jaar.                   
Een nieuw avontuur begint!
Anne-Sophie Viénot 
www.elevageduperche.fr   
& page facebook Elevage du Perche

Kronenberg 2018
Onze Arabo-friese teams hebben weer prachtig gepresteerd in Kroneberg .  Benjamin Aillaud met Arabo-Friezen van
haras de la Pourcaud eindigde op een mooie 5e plaats in het eindklassement. 6de in dressuur en 4de in de vaardigheid
Jacques Poppen met PP in de marathon: hij gaat steeds beter presteren.
Sven Stuyck eindigde op de 9e plaats met zijn tweespan. 
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Dekhengst Topspeed Aswan zet succesvolle stap naar ZZ
licht

 
Topspeed Aswan heeft enkele weken geleden zijn debuut gemaakt in het ZZ licht dressuur in Nederland. ZZ licht is in
Nederland het laatste niveau voor de stap naar de Subtop en er zitten onderdelen in als kwart pirouettes, meerdere
vliegende galopwissels, zijgangen als appuyeren in draf en galop.
Aswan heeft iets meer dan een jaar Z2 gelopen voordat de stap gemaakt is naar het ZZ licht. In deze periode is hij al
steeds verder getraind naar onderdelen van het ZZ licht. Aswan pakte het zwaardere werk en nieuwe onderdelen als
een kwart pirouette heel goed aan, toch hebben we zeker voldoende tijd genomen om deze stap te maken. Het is
belangrijk dat het paard voldoende vertrouwen heeft in alle onderdelen om deze op wedstrijd goed te laten zien. 
In het tweede weekend van maart was het zover, Aswan was klaar voor zijn eerste proef ZZ licht. Hij deed ongelofelijk
zijn best, bleef mooi wachten in alle onderdelen op de aanwijzingen van zijn amazone en bleef de gehele proef ont
spannen en krachtig.  Natuurlijk blijven we altijd trainen om alle onderdelen nog mooier te laten zien en de afwerking te
verbeteren maar in zijn eerste wedstrijd krijgt hij direct een winstpunt en een plaats! Hier zijn we dan ook super trots op!
Mocht u nieuwsgierig zijn naar Topspeed Aswan of de andere dekhengst Louigi neem dan gerust contact met ons op!

Louis Groenen: +31 6 53959393
Moniek Gevers: +31 6 10442951
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Retouradres:
Europese Arabo-Friezen Stamboek

Wilfrieda Smits
Bleekstraat 11/501
2800 Mechelen

Driemaandelijks tijdschrift  P914425
Afgiftekantoor 9550 HERZELE

Digitale geboorteaangiftes. Digital birthdeclarations. Décla
rations de niassances .

Vanaf 2018 kunnen de veulens geregistreerd worden via onze website:  WWW.EAFS.be. Veulenregistratie.
De geboorteverklaring kan in 3 verschillende talen worden ingevuld.
Standaard : Nederlands, voor andere talen klik op het vlaggetje boven aan : kies Engels of  Frans .
Indien de moeder of de vader nog niet bij ons geregistreerd werd gelieve dan een kopie van de afstamming toe te
voegen. Schets kan eveneens toegevoegd worden.
Aangezien de dekbonnen van 2017 nog niet in het systeem zitten,  zullen de gegevens nog niet automatisch ingevuld
worden.
Binnenkort kunnen ook de dekbonnen voor 2018 via onze site ingegeven worden, via identificatie en een paswoord.
 
 
Dès maintenant les déclarations de naissance peuvent être faits directement via notre site : WWW.EAFS.be. Veu
lenregistratie.
Choissisez votre langue par un clic sur le petit drapeau : Français, Anglais.
Quand le père ou la mère n’est pas encore enregistré chez nous,  veuillez ajouter une copie du pedigree en question.
Feuilles de signalement peuvent être ajoutées.
Suivra lors de 2018  enregistrement par notre site des cartes de saillies . Il faut ouvrir un compte avec identifiant et
mot de passe.
 
From now on you can register your foal via our website : WWW.EAFS.be. See Veulenregistratie.
Clic on it , choose your language  : English, French or Dutch.
In case the sire or the mare is not yet registered with us , pls add the pedigree. Sketches can be added via the same
tool.
For Stallionholders/owners it will be very soon possible to register their insemination declarations   , you will need a
log-in and password.
 
We will keep you posted.
Wilfrieda Smits
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