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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 september 2018. .Aanlevering teksten/advertenties voor 10 september.
Advertenties en teksten kunnen aangeleverd worden via email : info@eafs.be of
arabo-friezen@telenet.be .
Verantwoordelijk uitgever : W. Smits
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Internationale prestaties Mennen
Sven Stuyck voegde de Arabo-Fries Fahri H (Dark Ynte) toe aan zijn span voor de proeven dressuur en
vaardigheid en nam hiermee deel aan de internationale driesterrenwedstrijden in Kronenberg (9), Windsor (7)
en Valkenswaard (4). Sven Stuyck staat in de FEI-ranking op 07/06/2018 op de derde plaats voor de FEI Top
Driver Award Pairs.
Edouard Simonet werd individueel tweede in Windsor en behaalde er zilver met het Belgische vierspan team.
Met een mooi dressuurresultaat van 44, 54 punten, een vierde plaats in de marathon en tweede in de vaar
digheid werd Edouard Simonet sterk derde na Boyd Exell en IJsbrand Chardon in Valkenswaard. Met 32
winstpunten staat Edouard Simonet op een voorlopige vierde plaats (07/06/2018) voor de FEI Top Driver Award
Standings (32 winstpunten).
Ook mooie resultaten voor Benjamin Aillaud. Sterke dressuur (44,68) in Windsor en een top tien plaats (9) in
het eindklassement. Hij werd zesde in Valkenswaard, vijfde in Kronenberg, derde in Saumur én na Chester
Weber en IJsbrand Chardon eveneens knap derde in Riesenbeck. In de FEI standings vierspan paarden staat
de Franse menner met 31 winstpunten op de vijfde plaats (standings 07/06/2018).
Uw ervaringen en prestaties met Arabo-Friese paarden bij deelname aan wedstrijden in de verschillende
disciplines zijn altijd welkom op het secretariaat. Indien mogelijk graag enkele foto's bijvoegen en wij publi
ceren uw verhaal in het EAFS Ledenblad. Reageren kan ook via de contactpagina op de site www.eafs.be
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Pajottenland Koetsentocht
Zondag 15 juli 2018
 
Beste EAFS-leden,
Op de algemene ledenvergadering 25/03/2018 werd er voorgesteld om met de arabofriezen liefhebbers eens samen
te komen voor ‘een koetsentocht ofzo’! Naar aanleiding van dit voorstel, wil ik jullie graag uitnodigen op een koet
sentocht, die ik samen met menners-vrienden, reeds enkele jaren succesvol organiseer.
Een tocht doorheen het prachtige, glooiende landschap van het Pajottenland! Er zal een keuze zijn tussen een korte
route (12 à 15km) en een lange route (30 à35km). De route is volledig afgepijld en 75% onverhard.
Met de leden van EAFSs spreken we af om rond 10u30 aangespannen klaar te staan en ten laatste om 10u45 te
vertrekken. Indien u liever niet in groep rijdt, kan u vanaf 9u vertrekken.
Hopelijk kunnen we zoveel mogelijk leden van het EAFS verwelkomen. Ik kijk er alvast naar uit!
Lies Lefever 
 
Werkgroep Pajottenland
Vertrek tussen 9u en 11u aan het oud voetbalplein, Trontingenstraat te 1750 Lennik
(via GPS: Winkelstraat en dan Recreamen-pijlen volgen)
 
Inschrijving:          Recreamen-leden: Gratis / Niet leden: koets: 8€ (2pers), ruiter: 4€
Koffiekoek en koffie bij het vertrek en drankbon per persoon inbegrepen (2 personen per koets)
Drank en belegde broodjes verkrijgbaar aan de drankstop.
Voor uw veiligheid en deze van anderen:                     
Span veilig in en uit. Zorg dat er steeds iemand op de bok zit die het span in de hand heeft, ook bij de stop.
 
Inlichtingen:         Herman Callebaut (0495/533.877), Jos Gettemans (0477/99.06.41)
                            Fabienne Vanderheyden (0496/673.681), Lefever Lies (0485/83.82.12)
Herman en Josiane
 
Wie graag meerdere dagen geniet van het prachtige Pajottenland kan ik een logement aanraden bij B&B De Windheer.
Herman en Josiane garanderen een warme ontvangst met veel aandacht voor privacy, comfort, rust en een stevig
ontbijt met streekeigen producten. Herman Callebaut (0495/533.877) heeft zelf arabofriezen en zal u samen met
paard en koets een zalige, zorgeloze tijd kunnen aanbieden. B&B De Windheer is gelegen aan mooie fiets-, wandel-
en ruiterroutes. Ook zijn er tal van bezienswaardigheden in de buurt: Keer terug naar uw kindertijd in de Molen van
Kapitein Zeppos, ontdek de geschiedenis van het Belgische trekpaard, geniet van de bloemenpracht in de rozentuin
Coloma of ontdek het verleden in een van de prachtige kastelen in de omgeving, en nog vele andere
bezienswaardigheden…
 
 

Stamboek-veulenkeuringen 2018
 
Drie EAFS-keuringsdagen voor veulens en opname in het stamboek in 2018.
Noteer alvast volgende data en locaties:
 
01 augustus 2018: Oldekerk (NED) ( Crista Wielsma Hengstenstation 't Oosterzand ) aanvang 17u. met bestgaand
paard (inschrijven via Crista) 
09 september 2018: Lignières (FRA) ( Roulottes du Berry)
16 september 2018: Sint-Niklaas (BEL) ( QC stables )
Inschrijfdocumen vindt u op onze website : WWW.eafs.be
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Eigenaarswissel bij aankoop van een Arabo-Fries
Als nieuwe eigenaar van een Arabo-Fries ( in België )is het niet altijd duidelijk welke administratieve stappen je dient te
zetten om je lidmaatschap bij het EAFS in orde te brengen, je Arabo-Fries te registreren bij het EAFS via Paarden Punt
Vlaanderen én de mutatie uit te voeren bij BCP, Belgische Confederatie van het Paard.
Lid worden van het EAFS: 10 euro eenmalig + 60 euro lidmaatschap/jaar: 
storten aan 
EUROPESE ARABO-FRIEZEN STAMBOEK VZW
IBAN BE78 0015 1539 1186 – BIC GEBABEBB
Het Paspoort (= boekje van uw paard) + de Pedigree (geplastificeerde document met afstamming) voor eigenaarswis
sel (25 euro te storten zie rekeningnummer bij punt 1.)  
per post zenden aan: 
Paardenpunt Vlaanderen - Arabo-Friezen
TAV Karin Vantricht
Ambachtenlaan 23/2b
3001 Heverlee ( België)
Mutatie van een geregistreerd paard (= geldige Chipnummer) verloopt via BCP: zie http://www.cbc-bcp.be/ 
zie Quick downloads voor de documenten: aangifte/ mutatie van het paard/ de eigenaar/ de verzorger/ slacht...dit
betreft aangifte en wijzigingen via een geschreven document, 
indien je een login aanmaakt op Horse ID kan je dit zelf beheren en digitaal aanpassen voorwaarde is wel dat het paard
geregistreerd is: https://www.horseid.be/public/nl/ 
 
Voor extra info:
 
Paardenpunt Vlaanderen - Arabo-Friezen
Karin Vantricht
Ambachtenlaan 23/2b
 3001 Heverlee ( België)
Tel +32 (0)16 44 20 05 
e-mail: arabofriezen@paarden.vlaanderen
 
 

Koetsentocht in Gaasbeek
Beste leden ,
Op de algemene vergadering op
25/03/2018 werd er voorgesteld om
eens samen te komen voor een rit met
leden van eafs.
Ik organiseer, samen met vrienden (oa
Herman Callebaut), al enkele jaren een
koetsentocht in Gaasbeek. Deze zal

doorgaan op 15/07/2018.
Indien jullie interesse hebben, kunnen
we eventueel op deze dag iets afspre
ken? Jullie zijn alleszins welkom!
We hebben waarschijnlijk ook de mo
gelijkheid om doorheen de bossen van
het Kasteel van Gaasbeek en het do
mein van Groenenberg te rijden. Een

unieke kans! De rit zal 3 lussen omvat
ten zodat een kortere of langere rit
mogelijk is.
Vriendelijke groeten,
Lefever Lies
Jaak Calloenstraat 14
1600 Sint-Pieters-Leeuw
0485/83.82.12
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Hart voor de zwarte parels
 

Mijn eerste veulen: Hyeske van Lieskeswei
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Vervolg van pagina 1.
V: Topspeed Aswan / M: Lenka van de Vijversele / MV: Yk Dark Danilo
 
Ik zag in de stal van mijn goede vriend, Herman Callebaut, Arabo-Friese sportpaarden staan. Onmiddellijk had ik mijn
hart verloren aan deze zwarte parels en kocht in 2009 mijn eerste Arabo-Friese ruin, Zion van de Vijversele. Het paar
denavontuur was begonnen! Ik was niet meer weg te slaan uit de stallen van Herman. Samen deden we ritjes met de
koets, georganiseerde koetstochten, huwelijken...
 
 
Al snel wou ik óók met de koets rijden en volgde opleidingen om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen. Een enkelspan
is niet half zo spannend als een dubbelspan en eigenlijk wou ik toch ook een merrie! Dus, in 2012 kocht ik mijn 2de
Arabo-Friese paard, Lenka van de Vijversele. Ik genoot echt van de onbezorgde ritjes te paard en de ritjes met de koets,
koetsweekendjes in België met koetsvrienden, zalig!
 
 
De passie voor het Arabo-Friese sportpaard groeide meer en meer. In september 2016 ging ik met Lenka naar de
keuring en behaalde er een 1ste premie. Tja, met een 1-ste premie-merrie moet je toch eens fokken? Al een aantal jaren
zag ik op verschillende evenementen Moniek Gevers met Topspeed Aswan. De fijne bouw van Aswan en de mooie
gangen (vooral uitgestrekte draf viel me op!) deden me uiteindelijk kiezen voor Aswan als dekhengst. Een veulen met
nog iets meer (nieuw) bloed en toch het trouwe karakter, sprak me absoluut aan! Resultaat: april 2017 KI met Aswan…
 
 
Tijdens de zwangerschap, oktober 2017, heb ik spijtig genoeg ook moeten afscheid nemen van mijn eerste zwarte
lieverd, Zion. Hij was van in het begin een beetje mijn zorgenpaardje, uiteindelijk kanker en steeds meer bijkomende
problemen! 10 jaar heb ik genoten van zijn fantastische karakter, talloze ritjes te paard en zijn rustige zelve in de koets,
puur genieten! Het afscheid was zeer zwaar, mijn eerste paard, mijne sjoe…
 
Maar, gelukkig had ik nieuw leven om naar uit te kijken! De geboorte van Hyeske van Lieskeswei was zeer turbulent!
Mijn eerste veulen, heel veel stress voor de veiligheid van mijn merrie en de geboorte. Gelukkig kon ik, zoals alle
voorbije jaren, weer rekenen op Herman. Zelf fokte hij 9 Arabo-Friese veulens, voordien nog andere rassen, bakken
ervaring dus. Na 3 weken slapeloze nachten, Lenka 2 weken over tijd, is Hyeske geboren op 02/05/2018 rond 16u30,
exact 7 jaar na Lenka! Een prachtig, sterk veulen en 2 trotse mama’s…
Herman, merciekes voor alle hulp! Een echte vriend! Vermits je de moeder van onze paarden hebt moeten laten insla
pen, denk ik dat ik je geen mooier geschenk kan geven dan mijn veulen naar haar te noemen. Slaap zacht Remke
Hyeske en bedankt voor 11 mooie veulens…
Nu, enkele weken later, geniet ik van de rust op Lieskeswei. Ik hou me dagelijks bezig met de opleiding van Hyeske. ’t
Is een echte knuffel! Ze is al gewend aan haar stalband, laat vlot haar voetjes oppakken, kan al wandelen aan de stalband
zonder Lenka en omgekeerd, al gewend aan spuitbus met dazenproduct, .... Enfin, er is nog veel werk aan de winkel,
maar ik geniet er 200% van!
Hopelijk hebben jullie ook een beetje leesplezier gehad aan mijn verhaal. Ik lees graag, in een volgende editie, jullie
ervaringen met deze prachtige paarden! Heel veel Arabo-Fries-plezier aan iedereen!!!
Lies Lefever
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Retouradres:
Europese Arabo-Friezen Stamboek

Wilfrieda Smits
Bleekstraat 11/501
2800 Mechelen

Driemaandelijks tijdschrift  P914425
Afgiftekantoor 9550 HERZELE

Toevoeging huishoudelijk reglement
Toevoeging aan het Intern reglement over gebruik van sociale media en internet aangaande het EAFS.
1. Geen enkel lid van het Arabo-Friezen Stamboek zal zich gedragen op een manier die afbreuk doet aan het karakter
van/ of schadelijk is voor de belangen van het EAFS Europese Arabo-Friezen Stamboek VZW , of zich schuldig maakt
aan zo’n gedrag. In het bijzonder(, zonder hierbij afbreuk te doen aan voorgaande, algemene regel) zal geen enkel lid
zich op een beledigende of onaangename manier gedragen tegenover het Europese Arabo-Friezen Stamboek , van
haar leden, een persoon op een show of op een andere locatie waar EAFS zaken worden behandeld of via sociale media
of internet of via een publicatie in eender welke vorm of via een andere schriftelijke of elektronische vorm.
2. Het Europese Arabo-Friezen Stamboek erkent het belang van het internet en sociale mediasites zoals Facebook,
Twitter, Linkedin, homepages op internet, chatrooms, messaging-diensten en alle andere vormen van elektronische
communicatie en de rol die 'sociale media' spelen in het dagelijks leven van onze leden. Deze toevoeging aan het Intern
reglement herinnert de leden eraan dat de regels van het Europese Arabo-Friezen Stamboek  van toepassing zijn op
alle leden bij het gebruik van sociale media en internet. Het niet naleven van deze toevoeging aan het Intern reglement
of andere regels (statuten, intern reglement,  foktechnisch reglement, …) van het EAFS kan leiden tot disciplinaire
maatregelen tegen een lid.  Dit geldt ook voor personen die een officiële functie bekleden binnen het EAFS  (medewer
kers,  juryleden,  ringmeesters enz)
3. U moet er zich van bewust zijn dat het EAFS eens om de zoveel tijd internetzoekopdrachten zal uitvoeren om posts
terug te vinden die refereren naar het Europese Arabo-Friezen stamboek  ( EAFS) en haar leden.
4. Gelieve er  voor zorgen dat uit elk materiaal dat u verzendt per e-mail of post op sociale media duidelijk blijkt dat het
uw eigen mening gaatn en niet die van het EAFS .
5. Gelieve geen materiaal te posten of te verzenden dat de naam of  de reputatie van het EAFS, haar leden of voorma
lige leden zou kunnen schaden of dat denigrerend is voor het karakter / of nadelig is voor de  van de belangen van het
EAFS.
6. U mag geen materiaal betreffende EAFS, leden of voormalige leden of hun paarden , of hun zakelijke of privéleven
posten of verzenden of die anderszins zouden kunnen worden geassocieerd met het EAFS, wat:
a) bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, aanstootgevend, pornografisch, beledigend, aansprakelijk
voor het aanzetten tot rassenhaat, discriminerend, dreigend, schandelijk,  in strijd met het vertrouwen, in strijd met de
privacy is of die ergernis, leed of ongemak kan veroorzaken.
b) overeenkomt met gedrag dat in strijd is met de regels (statuten, intern reglement,  foktechnisch reglement, …) van
het EAFS, daartoe aanzet of aanmoedigt, wat overeenkomt met crimineel gedrag of dat aanleiding kan geven tot bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid, wat op een andere manier in strijd komt met de wetgeving, wat een inbreuk maakt op
de rechten van een derde partij in Vlaanderen, België , Nederland , Frankrijk , Duitsland of een ander land.
7. Elke inbreuk op deze toevoeging komt overeen met een inbreuk op het Intern reglement en zou er ook toe kunnen
leiden dat het EAFS een burgerrechtelijke of strafrechtelijke procedure instelt.
8. Deze toevoeging overlapt deels met de eerder bestaande regels (statuten, Intern reglement,  foktechnisch reglement,
…) van het EAFS en kan geenszins leiden tot een beperkende interpretatie van die regels.
Het EAFS is altijd bereid te luisteren naar de standpunten of opmerkingen van haar leden.
Het Bestuur

2. Juni 2018


