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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 december 2018. .Aanlevering teksten/advertenties voor 10 december.
Advertenties en teksten kunnen aangeleverd worden via email : info@eafs.be of
arabo-friezen@telenet.be bo-Friezen@telenet.be
Verantwoordelijk uitgever : W. Smits
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Wilfrieda Smits, Secretaris
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Paardenpunt Vlaanderen (PPV) Administratie Arabo-Friezen 
Carine Luys, Karin Vantricht,  Tina Vandenbossche
Ambachtenlaan 23/2b 3001 Heverlee ( B)
Tel: +32 (0)16 442 005
e-mail: arabofriezen@dipaarden.be
GELIEVE ALLE DOCUMENTEN IVM PASPOORTEN, HAREN, DOCUMENTEN EIGENAARWISSELS TOE TE
STUREN AAN PPV ADMINISTRATIE ARABO-FRIEZEN ZIE BOVENVERMELD ADRES;

INHOUD
1. EDOUARD SIMONET CORINA GEVERS MONIEK GEVERS
3. ESDOORN ALARM - PERIODE RISQUE MYOPATHIE ATYPIQUE.
    FOTO MARATHON WEG TRYON TEAM JELLE' HOME met Edouard Simonet.
4. ARABO-FRIEZEN SCHITTEREN TIJDENS WERELDRUITERSPELEN IN TRYON
    BELGEN SCHRIJVEN GESCHIEDENS OP WEG TRYON;
5. TRYON DRIVING DRESSAGE MARATHON
    EAFS KEURING VAN 01 08 IN OLDEKERK
6. BELGISCHE FOKDAG BIJ QC STABLES
7. APRES DEUX PODIUMS ...............
8. BELGISCH KAMPIOENSCHAP IN FLEMALLE.
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Esdoornalarm!
 
Elk jaar sterven er een aanzienlijk aantal paarden door esdoornvergiftiging (Atypische Myopathie) en dit zowel in de
herfst als in de lente. De meeste sterfgevallen doen zich voor in de herfst, bij het vallen van de bladeren en de zaden.
In combinatie met weinig gras op de weide gaan paarden deze bladeren en zaden opeten met vergiftiging tot gevolg.
Meestal heeft dit een dodelijke afloop.
 
Atypische Myopathie wordt veroorzaakt door de opname van hypoglycine A, een stof die voorkomt in de zaden, de
zaailingen en de bladeren van Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) en Acer negundo (vederesdoorn).

Houd uw paarden dus uit de buurt van esdoorns! Het gevaar is pas geweken na de eerste vorst.
 

PÉRIODE À RISQUE: MYOPATHIE ATYPIQUE
La section équine de l’UPV partage l'information suivante:
La période à risque pour la myopathie atypique débute. Cette année, la production de samares des érables syco
mores est très massive et donc, la plus grande prudence s’impose. Le système d’alerte de la myopathie atypique
géré par l’Université de Liège reposant sur la déclaration de cas, il est important de l’alimenter en déclarant vos cas
sur le site: http://www.myopathie-atypique.be.

3



Belgen schrijven geschiedenis op World Equestrian Games
(WEG) te Tryon!

Dat België het paardenland bij uitstek is weten we al langer. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat onze paarden
en ruiters een abonnement hebben op topprestaties op de Wereldruiterspelen. Dit evenement gaat – net als de olym
pische spelen -slechts om de 4 jaar door. Het is het officiële wereldkampioenschap, georganiseerd door de Fédération
Equestre Internationale (FEI), voor de hippische disciplines: jumping, dressuur, eventing, endurance, voltige, mennen,
para-dressuur en … reining.
 
In de Belgische discipline bij uitstek – jumping – slaagden onze ruiters Jos Lansink (2006, met Cumano) en Philippe
Lejeune (2010, met Vigo d’Arsouilles) twee opeenvolgende edities, naar huis te keren met de gouden medaille. In 2014
was het een Belgisch jumpingpaard dat de eer hoog hield: de BWP’er Cortes C (Randel Z x Darco), werd bekroond tot
beste jumpingpaard van de competitie.
 
Ditmaal was het onze landgenoot Bernard Fonck, die een afspraak had met de geschiedenis. In het hol van de Ameri
kaanse leeuw, slaagde hij er in, als eerste Europeaan ooit, de gouden medaille te behalen in de discipline reining. Met
zijn American Quarter Horse hengst “What a wave”, eigendom van Gina De Pauw en Steve Vannietvelt, werd hij eerder
al Europees kampioen. Met deze wereldtitel behaalt hij nu het allerhoogste in de reining.
 
Hoewel de Belgische jumpingruiters en –paarden dit jaar alom topprestaties leverden en de verwachtingen dan ook
uiterst hoog gespannen waren, konden ze het in Tryon niet waarmaken. Het Belgische BWP-paard Irenice Horta, een
dochter van Vigo d'Arsouilles, gefokt door Wim Van Rossem uit Ternat, redde de eer. Zij kwam met de Italiaan Lorenzo
de Luca, na de tweede ronde aan de leiding, doch strandde uiteindelijk op een meer dan verdienstelijke zevende plaats.
Het Belgische team eindigde op de zevende plaats. Nicola Philippaerts was met H&M Chilli Willi onze enige landgenoot
in de finale, waar hij eindigde op de 22ste plaats. Ook de para equestrian ruiters kwamen ditmaal zonder medailles naar
huis.
 
Toch zorgden de Belgische menners nog voor een schitterend slot in Tryon, in de vorm van twee medailles. Het
menteam met Edouard Simonet, Glenn Geerts en Dries Degrieck won teambrons. Glenn Geerts reed naar de
zesde plaats en daarmee wint hij een ticket voor de wereldbekers. Individueel behaalde Edouard Simonet met
de Arabo-Friezen van Jelle's Home de bronzen medaille.
 
Alvast proficiat gewenst aan iedereen.
.Bron Paardenpunt Vlaanderen.
 

Arabo-Friezen schitteren tijdens Wereldruiterspelen in
Tryon

Individueel- én team Brons voor Edouard Simonet
 
Tijdens de voorbije WEG in het Amerikaanse Tryon presteerden de Arabo-Friese vierspanteams met menners
Benjamin Aillaud (FRA) en Edouard Simonet (BEL) bijzonder sterk.
De Wereldruiterspelen genoten veel mediabelangstelling en in elk onderdeel van het mennen was er aandacht
voor het Arabo-Friese paard wat een prachtige promotie is voor dit prachtige ras.
Benjamin Aillaud mende het vierspan van Haras de la Pourcaud naar de achtste plaats in het eindresultaat
en bracht het Franse team naar de vierde plaats. Edouard Simonet behaalde met het span van Jelle’s Home
uit Neerpelt Brons een mooie individuele podiumplaats én eveneens Brons met het Belgische team. Proficiat!
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Tryon Driving dressage + marathon.
 
1 1900 Boyd Exell AUS Indiv. 31.68 1 0.00 0.00 0.00 121.93 121.93 3 153.61 1
2 1085 Chester Weber USA Team 35.10 2 0.00 0.00 0.00 125.51 125.51 5 160.61 2
3 1902 Edouard Simonet BEL Team 47.19 6 0.00 0.00 0.00 124.13 124.13 4 171.32 3
4 1065 Koos De Ronde NED Team 56.93 14 0.00 0.00 0.00 117.28 117.28 1 174.21 4
5 1801 Thibault Coudry FRA Team 52.56 10 0.00 0.00 0.00 127.93 127.93 7 180.49 5
6 1904 Jerome Voutaz SUI Indiv. 60.35 16 0.00 0.00 0.00 121.66 121.66 2 182.01 6
7 1010 Glenn Geerts BEL Team 55.57 13 0.00 0.00 0.00 126.91 126.91 6 182.48 7
 8 1095 Georg von Stein GER Team 53.86 12 0.00 0.00 0.00 130.24 130.24 8 184.10 8
 9 1905 Benjamin Aillaud FRA Team 48.84 7 0.00 0.00 0.00 135.68 135.68 10 184.52 9

EAFS keuring op woensdag 01-08-2018, op Stoeterij ’t Oos
terzand te Oldekerk.

 
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde keuring waarbij de kwaliteit van de paarden hoog lag.
Het programma zag er divers uit doordat er bestgaand onder het zadel was, maar ook het horseboard team THE NORTH
STRIKES liet een geweldige show zien met de Arabofrieze merrie Raja van ’t Oosterzand, v. Dark Waterspoon.
Tevens mocht Zabir zijn kunsten vertonen op het fantoom. Hij was een klein beetje verlegen, maar uiteindelijk overwon
hij het. En voor het publiek was het erg interessant. Ze kregen precies de uitleg over het vangen, verwerken en verstu
ren van paardensperma. Ook mochten ze de kwaliteit onder de microscoop bekijken.
Roel van den Bos had bijna zijn hele stal meegenomen inclusief amazones. 4 nakomelingen van Boukje van ’t Ooster
land werden aan de jury getoond en het publiek kreeg uitleg over de min en pluspunten van deze paarden. Erg leerzaam,
en zo krijg je een beeld hoe kijk ik naar mijn paard en watvoor hengstenkeuze maak ik daarbij.
Op de keuring werden er 3 merries en een ruin voorgesteld. Alle 3 de merries werden Ster verklaard.
My Vloor van het Hunzedal, v. Eelke-Hipke x Dark Ynte, gefokt en in eigendom van Roel van den Bos uit Zuidlaarderveen
werd kampioen van de 3 jaar en oudere merries en ruin.
Vervolgens kwamen er 3 knappe veulens van Yk Dark Rico in de baan. Dat er kwaliteit gefokt wordt, wordt maar weer
eens bevestigd. Alle 3 de veulens kregen ook een 1ste premie.
Het merrieveulen Ivana v.d. Zathe v. Diepensloot v. Yk Dark Rico S x Dark Ynte, gefokt en in eigendom van M.J. Feenstra
uit Stavoren werd kampioen van de veulens.
Aan het einde van de avond mochten de merries My Vloor en Ivana tegen elkaar strijden om het Dagkampioenschap.
My Vloor werd Dagkampioen, Ivana haar tijd komt nog wel.
 
De jury was zeer te spreken over het feit dat er bestgaand onder het zadel bij hadden. Zo kon men ook goed zien hoe
fijn de paarden te rijden zijn, hoe het karakter is en dat het niet alleen menpaarden zijn. Van alle leeftijden werden ze
getoond, daarom hebben we ook geen paarden geplaatst, maar iedereen kreeg zijn eigen punten. Je kunt namelijk
geen Z paard vergelijken met een B paard.
Nienke Pater heeft prachtige foto’s gemaakt en deze zijn terug te vinden op haar facebook pagina en na te bestellen.
 
Op naar een keuring in 2019, wie weet kunnen we het bestgaand dan uitbreiden met mennen.
De keuring zal rond dezelfde datum plaats vinden, zet dat alvast maar in de agenda.
 
Crista Wielsma
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Après ses deux podiums en reining au début des Jeux, la
Belgique a clôturé son championnat ........

Après ses deux podiums en reining au début des Jeux, la Belgique a clôturé son championnat à Tryon avec deux
médailles de bronze supplémentaires grâce à l'attelage ! L'équipe a en effet terminé troisième derrière les Etats-Unis
et les Pays-Bas, alors qu'Edouard Simonet a terminé sur le podium individuel derrière Boyd Exell et Chester Weber. 
Déjà troisième après le marathon, Edouard Simonet n'avait plus qu'à assurer lors de l'épreuve des cônes, et c'est ce
qu'il a fait en décrochant seulement des points de temps ! Après l'argent aux championnats d'Europe 2017, il décroche
ainsi le bronze et sa première aux championnats du monde. 
Sans surprise, le titre mondial est revenu à l'Australien Boyd Exell, qui était loin devant et a signé à Tryon son troisième
succès consécutif aux championnats du monde. L'argent a été décroché par l'Américain Chester Weber, qui a aussi
consolidé la médaille d'or pour son pays. "Je peux vous dire que c'était une surprise", confiait-il. "Je pensais que nous
venions avec une chance de médaille mais je n'aurais pas parié que nous finirions champions du monde!"
En équipe, les Etats-Unis terminent devant les Pays-Bas - champions du monde en titre et qui sont passés à côté de
leur marathon - et la Belgique, qui était attendue pour une médaille. "Nous sommes le futur, non seulement de l'atte
lage belge mais aussi de celui mondial", déclarait Glenn Geerts, membre de l'équipe et sixième en individuel. Lui
et Edouard Simonet sont en effet âgés de 29 ans alors que Dries Degrieck, troisième membre de l'équipe et quatorziè
me en individuel, n'a que 23 ans et participait seulement à son deuxième championnat monde
Source : l”Equimag
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Belgische fokdag bij QC Stables in Sint-Niklaas brengt talent
 
Het is al voor het 16de jaar dat er Arabo-Friezen keuringen, verspreid over meerdere locaties in Nederland, Frankrijk en
België worden ingericht
De Belgische fokdag van het Europese Arabo-Friezen Stamboek vond plaats op zondag 16 september 2018 bij QC
Stables in Sint-Niklaas en toonde mooie veulens en paarden, niet bijzonder hoog in kwantiteit maar wel extreem hoog
in kwaliteit. Ieder jaar  .
 
Aan alle voorgebrachte veulens en paarden werd door de juryleden Jos van de Wal en Herman Van Den Broeck een
verdiende eerste premie toegewezen.
 
De merries Xena v. Liefkenshoeve (V:Topspeed Aswan), Epjke van de Vaerenvelden (V: Yk Dark Danilo) en Rafika van
d’n Meulenpad (V: Dark Felix van d’n Molenweg) werden als Stermerries opgenomen in het stamboek waarbij Rafika
van d’n Molenweg de titel van merriekampioen behaalde. Fokker van Rafika is J. Janssen uit Vogewaarde (NED), deze
merrie is in eigendom van Patricia de Jong uit het Nederlandse Gendt.
Veulen- én Dagkampioen werd het hengstveulen Gabbe D (V: Topspeed Aswan MV: Yk Tiemen fan ’t Sud) van fokkers
en eigenaars Dirk en Fransca Van Royen uit Denderhouten (BEL).
 
Resultaten per categorie:
 
Merrieveulens:
1A: Imke van Liefkensrode (V: Topspeed Aswan - MV: Leffert 306)
1B: Hyeske van Lieskeswei (V: Topspeed Aswan - MV: Yk Dark Danilo)
 
Hengstenveulens:
1A: Gabbe D (V: Topspeed Aswan - MV: Yk Tiemen fan ‘t Sud)
1B: Herodes Naveau Germentier (V: Dark Vredestichter - MV: Jesse 435)
1C: Gys van Liefkensrode (V: Topspeed Aswan - MV: Maestro)
 
Eenjarige hengst:
1A: Dowan van de Kijkhoeve (V: Topspeed Aswan – MV: Maestro)
 
Merries voor opname in Stamboek:
1A: Rafika van d’n Meulenpad (V: Dark Felix van d’n Molenweg - MV: Wierd 409)
1B: Xena v. Liefkenshoeve (V:Topspeed Aswan - MV: Leffert 306)
1C: Epjke van de Vaerenvelden (V: Yk Dark Danilo)
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Retouradres:
Europese Arabo-Friezen Stamboek

Wilfrieda Smits
Bleekstraat 11/501
2800 Mechelen

Driemaandelijks tijdschrift  P914425
Afgiftekantoor 9550 HERZELE

Belgisch Kampioenschap Flémalle
Sven Stuyck (Wuustwezel) behaalde in de categorie tweespan paarden de gouden medaille tijdens het Belgisch
Kampioenschap in Flémalle.
Voor de proeven dressuur en vaardigheid loopt de Arabo-Fries Fahri H (V: Dark Ynte) naast de warmbloed Flambeau P.
Sven nam op vrijdag een sterke start met een tweede plaats in de dressuur (48,02 punten) en werd op zaterdag met
Flambeau P en Guggenheim vierde in de marathon. In de afsluitende vaardigheid was Sven als enige dubbel foutloos
in zijn categorie en bevestigde hiermee zijn eerste plaats op het Belgisch Kampioenschap 2018.
Louis Vannueten

3 September 2018


