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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 redactie 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 2019. .Aanlevering teksten/advertenties voor 20 december 2019. 
 
Advertenties en teksten kunnen aangeleverd worden via email : info@eafs.be of arabo-friezen@telenet.be Verant
woordelijk uitgever : W. Smits
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Sam Gees zet de stap.
Sam Gees (Haaltert) kwalificeerde zich voor deelname aan het Wereldkampioenschap tweespannen in het Duitse
Drebkau en ook zijn selectie was een feit, toch besliste de vice-Belgisch Kampioen om niet af te reizen naar het WK.
Hiervoor had de achttienjarige Oost-Vlaamse menner een goede reden: “Ja, na mijn deelname aan het Belgisch
Kampioenschap in Booischot heb ik de stap gezet naar de vierspansport en wil ik mij hiervoor ten volle inzetten. Voor
mij is het een jeugddroom die werkelijkheid wordt, ik kijk er al lang naar uit. Momenteel hebben wij twee Friezen en drie
Arabo-Friezen op stal en er zijn nog stallen vrij... Ik kies bewust voor Arabo-Friezen om hun snelheid en uithoudings
vermogen. Deze herfst en winter wil ik veel ervaring opdoen en lessen en trainen bij Edouard Simonet. Thuis train ik de
paarden aan de longe en aangespannen in enkel- en dubbelspan. Alle tuigen en rijtuigen voor de vierspansport staan
klaar. Ook kan ik ten volle rekenen op de steun en medewerking van mijn familie, bij ons bestaat het team uit familie
leden. Mijn moeder Famienne en mijn zus Karolien groomen bij dressuur en vaardigheid, mijn broer Tom en zijn
vriendin Roselien gaan mee op de marathonwagen en mijn vader Eric is de alroundgroom, een onmisbare schakel in
het team. Onze eerste wedstrijd plannen wij in april volgend jaar in Kronenberg.” Zo vertelt Sam Gees vol enthousiasme
en motivatie.
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De jaren zijn voorbij gevlogen…
10jaar geleden droomde ik van een lief, zwart paard waarmee ik zorgeloos kon wandelen en genieten van de natuur,
de rust. Ik had geen flauw benul van wat een Arabo-Fries was en hoe het mijn leven zou veranderen! Ik héb nu het
ideale wandelpaard. Ondertussen rijd ik ook met de koets en ga met vrienden op weekend met de paarden, zaaalig!
De jaren zijn voorbij gevlogen…

 
In 2009 kocht ik mijn 1ste Arabo-Fries een ruin. In 2011 kocht ik er een
2de paard bij voor het dubbelspan, een merrie. Mijn merrie kreeg in 2016
een 1ste premie, in 2017 moest ik mijn allereerste vriend inslapen maar
gelukkig gevolgd door mijn eerste eigen veulen, 1ste premie 2018.
Plotseling help ik mee op de keuringen en heb ik een hele nieuwe
vriendenkring erbij, steeds meer mensen die ik leer kennen en die de
zelfde passie koesteren voor het Arabo-Friese sportpaard, zaaalig! De
jaren zijn voorbij gevlogen…
 
Ook krijg ik de kans om mensen en hun passie voor deze zwarte parels
te volgen en aan te moedigen! Zo heb ik Annelies en Dirk leren kennen.
Op korte tijd is hun interesse in een Arabo-Fries enorm gegroeid. Ze
willen een veulen kweken met een totaal nieuwe Arabische lijn! Hun
ervaringen met paarden, hun zoektocht naar de ideale hengst, kunnen
jullie volgen in de komende ledenbladen.
Telkens lichten ze een tipje van de sluier en leren jullie ook mijn nieuwe
vrienden kennen.
Veel plezier!
Lies Lefever

 
 

Een veel gestelde vraag: Wanneer spreken wij van EAFS
Arabo-Friezen?

EAFS staat voor Europese Arabo-Friezen Stamboek. 
Het EAFS is in 2006 officieel aanvaard als Stamboek door het Ministerie van Landbouw en ook de naam Arabo-Fries
is na een officiële mededeling, vanaf 13 november 2006, erkend als paardenras en moederstamboek volgens de Euro
pese Wet- en regelgeving. 
Het is het enige door Europa erkende stamboek dat gemachtigd is om Arabo-Friese paarden op te nemen in haar re
gisters van het hoofdboek en bijboek volgens het goedgekeurde fokreglement. 
Andere stamboeken/registers , registreren deze paarden onder de noemer “Crossbreds” . In deze stamboeken worden
ze geregistreerd in een Bijboek “partbreds” of “special breds”, ze worden beschouwd als gekruiste Arabische paarden.
Hun producten zijn vaak afstammelingen van niet bij ons erkende hengsten, of ze zijn bruin of gevlekt. Echte Arabo-
Friezen zijn zwart.
In Frankrijk kunnen ze pas geregistreerd worden als Arabo-Fries , nadat ze eerst bij het EAFS geregistreerd werden,
vaak in bijboek II. Indien deze fase wordt overgeslagen worden ze opgenomen in register: “race inconnu” (onbekend
ras), ze kunnen dan niet deelnemen aan wedstrijden.
Dus, niet elke zogenoemde “Arabo of Arabo Friesian" is een EAFS Arabo-Fries die aan ons fokdoel voldoet!
Beschermde merknamen
Opgelet met het gebruik van de namen Arabo-Friezen, Arabo-Fries en Arabo-Friesian in alle teksten, communicatie en
promoties voor dit paardenras! Deze namen zijn beschermde merknamen/rasnamen en mogen uitsluitend door het
EAFS worden gebruikt.

4



Annelies wil een veulen
 
Annelies Verburgt en Dirk De Prest
 
Eind november 2018 kwam ik voor het eerst in contact met paarden, nu had ik wel eens een paard van dichtbij gezien,
maar op een paard zitten dat had ik nog nooit gedaan.
 
Na 1 les wist ik al vrij zeker dat paardrijden niets voor mij was! Als je ooit een persoon volledig asynchroon wil zien
paardrijden, dan moet je bij mij zijn!!!

 Annelies vond dit natuurlijk leuk en had mij dan enkele
maanden later kunnen overtuigen om nog eens bovenop
een paard te zitten. Natuurlijk met hetzelfde resultaat, enkel
dat mijn achterste nog meer pijn deed dan de eerste keer.
Wel had ik gemerkt dat ik met dieren overweg kon, ze rustig
kon maken, dat ik met een fiets kon voorop rijden om ze de
weg te wijzen, dat ik ernaast kon lopen om samen een
loopje te doen, dat vonden de paarden wel fijn.
 
Dus een plaats op een paard wellicht niet, maar met paarden
bezig zijn is meer dan dat alleen. 
 
Op een dag kwam Annelies thuis en zei aan mij, “Dirk, ik zou
graag een veulentje willen”. Wat zeg je daarop? “Is goed
schat!” in de veronderstelling dat ze een opvlieging had die
dag.
Maar de volgende dag kwam ze al naar huis met een plan.
Denkend in mijzelf was het van “Dju, had ik maar iets anders
gezegd gisteren.”! Maar, na eens te luisteren naar wat ze
wou, en na een nachtje slapen, dacht ik dat het misschien
wel leuk zou zijn voor de kinderen om een veulentje te
hebben, zien op te groeien en hun mee te laten zorgen voor
ons nieuwe familielid.
 

 
Ze wou enkel een veulen van Luna onze Friese Merrie! (Jasper 366). 
Maar hoe zit dit juist, wat moeten we doen, wat hebben we nodig? Waar zal het veulen staan en belangrijk, wie wordt
de papa?
 
Annelies vond het wel leuk vinden om Luna met een andere ras te kruisen,  met veel uithouding goed karakter en goede
prestaties..
 
Wie Annelies kent, zal wel weten dat ze niet rust vooraleer ze weet welke kruising voor haar merrie de beste is! Met haar
GSM in de hand zocht ze op de meest onmogelijke uren, jaja ook ‘s nachts in bed als ze niet kon slapen.
s' Morgens kreeg ik dan meestal een korte samenvatting tot de ochtend dat ze zei:
 
 
Arabofries, dat wil ik!"
 
 
 
 
 

5



Proficiat Marinka Plusquin en Bente!
Marinka Plusquin (Riemst) blikt terug op een meer dan geslaagd seizoen.  De Limburgse amazone nam dit jaar met haar
Arabo-Fries Bente (V: Yk Dark Danilo) deel aan LRV dressuurwedstrijden in de categorie B1. Het werd een succesvol
seizoen waarbij deze combinatie in drie wedstrijden een eerste plaats behaalde en eenmaal tweede werd. Als kers op
de taart werd Marinka op zondag 22 september vice-Kampioene bij haar deelname aan het LRV Provinciaal Kampioen
schap in Hechtel-Eksel.

 

 
Marinka: “Bente is een slim paard dat graag wil leren. Hij begrijpt vrij snel wat het doel is en blijft ook doorgaan. Ons
werkpunt voor deze winter is Bente zijn achterbeen nog meer te activeren en onderin te krijgen. Graag wil ik dat hij zijn
gewicht nog meer op de achterhand kan dragen.”
De nu 15-jarige Arabo-Friese ruin werd in 2004 als veulen uitgeroepen tot het beste hengstveulen op de keuringsdag
en werd Dagkampioen.
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Veulen- en Stamboekkeuring – Jelle’s Home – Neerpt – 15
september 2019

Eerst en vooral wensen we onze sponsors Louis Groenen en Corina Gevers van Jelle's home te bedanken voor het 
ter beschikking stellen van hun mooie accommodatie voor het EAFS, voor de keuring van 15 september.  

Mooi verzorgde terreinen, een zonnige nazomerse dag, een
gedreven groep medewerkers, verzorgde demo's én mooie
veulens en paarden waren op zondag 15 september de
ingrediënten van een geslaagde Arabo-Friese keuringsdag
bij Jelle's Home in Pelt.De te keuren veulens werden op
gedeeld in verschillende rubrieken afhankelijk van het re
gister waarin ze opgenomen waren; VBII, en VB.
Veulens uit VB II namen deel voor premie's en rangschik
king, veulens uit het VB met een premie 1A kampten mee
voor de titel van Jeugdkampioen én Dagkampioen.
Winnaars premie 1A
Merrieveulens VBII: Joly van de Strohoeve (Xavier X Yk
Dark Danilo) - Willy Naessens, Wortegem-Petegem BEL
Hengstveulens VBII: LeeRoy vd Vaerenvelden (Garrit vd

Vaerenvelden X Dark Ynte) - Jaak Leroy, Hemiksem BEL
Merrieveulens VB: Jade Bint Aswan (Topspeed Aswan X Dark Ynte) - Louis-Magda Vannueten-Wouters, Geel BEL
Hengstveulens VB: Yk Dark king (Zabir Faa El vd Oosterzanden X Yk Dark Danilo) - Louis-Magda Vannueten Wouters,
Geel BEL
Jeugdkampioen én Dagkampioen: Jade Bint Aswan (Topspeed Aswan X Dark Ynte) - Louis-Magda Vannueten-
Wouters, Geel BEL
Verklarende beoordeling van de juryleden bij de toewijzing van het merrieveulen Jade Bint Aswan als winnaar van
de categorie merrieveulens VB en als Jeugd- en Dagkampioen: “Op kop het nr 12, is een goed ontwikkeld veulen,
staat goed in het rechthoekmodel,  heel mooi aansprekend hoofd, halshouding zou iets meer lengte mogen hebben,
goed middenstuk erin, goede kroep, benen
correct met voldoende bot naarmate dit veulen
toch zoveel bloed vertoont, een ruime stap, een
draf met veel oprichting, de draf is ruim met iets
dat we toch graag zien, namelijk dat knietje erin
wat nog komt van het Friese paard.”
“Jade Bint Aswan is het tweede veulen dat wij
fokken uit de Stamboekmerrie Renske van de
Smalbemde (18,75% Arab. V: Dark Ynte).
Renske, die nu 14 jaar is, werd destijds zelf als
tweejarige Dagkampioen tijdens de keuring in
Wortegem-Petegem. Via de vader Topspeed
Aswan (50% Arabier) voert Jade 34,37 %
Arabisch bloed. Wij kozen voor Aswan om zijn
ruime gangen, zijn Barokke uitstraling en zijn
gouden karakter. Deze eigenschappen herken
nen wij nu al bij ons veulen Jade Bint Aswan.”
Zo vertellen Louis en Magda Vannueten-Wou
ters, de trotse fokkers van Jade.
Tevens werden die dag de Danilo-merries
Wilfrieda (eigenaar Joris Baert – Hamme BEL)
en Wilmina (eigenaar Willy Naessens – Worte
gem-Petegem BEL) met een 2de premie opgenomen in het Stamboek.
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12 ème concours Arabo-Frison 1er septembre 2019 à
Monthodon

 Juges : Herman Van Den Broeck et Jos van
 Traductions de H.Kuipers
 Avec la participation de Wilfrieda SMITS, se
crétaire de   l’EAFS
 
Résultats dans l’ordre du classement         
Les primes :
-1ère prime flot or
-2ème prime flot argent
-3ème prime flot bronze

1. Chevaux VB
A. Pouliches 2019
1ère prime
-1A Jacquesson Blacknight MGC Oxho des
Brumières 026 x Topspeed Madera P.M.Cata
pano

-1B Krug Blacknight MGC Zabir Faa El van de Oosterzanden 028 x Madline du Perche P.M.Catapano  
 
B. Poulains 2019
1ère prime
-1A Jarrhed des Brumières Oxho des Brumières 026 x Xena
du Belier P.C.Gasmi
 Champion de la Jeunesse
-1B Kaham des Brumières Oxho des Brumières x Janneke
V. P.C.Gasmi
-1C Knight du VDCN Yk Dark Udo 021 x Vero van de Molt
P.C.Bougeret
-1D Kerrhad des Brumières Wlahad des Brumières 029 x
Wanda du val des Charmes P.C.Gasmi
 
C. Jument 1 an
2ème prime
-2A Ixhyll des Brumières Oxho des Brumières 026 x Xena du Belier P.C.Gasmi
 
D. Juments 2 ans
1ère prime
-1A Eole d’Aymon Dark Ynte 002 x Bente van Herbricht P.Gasmi / Garcin Marcon
-1B Fientje van de Molenweg Dark Ynte 002 x Juliaatje vd Livendaal P.Famechon /
Thuillier
 
E. juments pour SB ou Ster
-2A Bente van Herbricht Yk Dark Danilo 001 x Hinke Patricia P.A.Peron SB
 
2. Chevaux Bboek 1
A. Poulains nés en 2019
1ère prime
-1A Keams Canyon Oxho des Brumieres 026 x Idske V.Herbricht P.M.Raux
-1B Kenzha des Brumières Ardan du Bélier x Xynthia des Brumières P.C.Gasmi
 
B. Jument VB1 4 ans
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-1A Xayda van Jagershof Jerke 434 x Loxeida van Jagershof P.Famechon / Thuillier
Championne adulte
 
3. Chevaux Bboek II
A. Poulains 2019 Bboek II
1ère prime
-1A Karma des Abysses Yk Dark Udo 021 x Femke P.Famechon / Thuillier
-1B Kant des Abysses Yk Dark Udo 021 x Keops de la Sachette P.Famechon / Thuillier
-1C Jedi du VDCN Jascorial x Kalypso P.C.Bougeret
 
B. Juments BboekII
A.1 an
2ème prime
-2A In love de la Conteraye Tzahar des Brumieres x Anna du Val des Charmes P. D. Lepage
-2B Itzara des Brumieres Tzahar des Brumières x Saadja des Brumières P.C.Gasmi
 
B.Jument 4 ans
-1A Victoria van Jagershof Gharib Liberator x Ina Fan’e Hearresyl P.Famechon / Thuillier
 
Entiers Hors Catégorie (ne participent pas au championnat)
1ère prime
-1A Hermes Look du Perche Fursten Look x Tessa du Perche P.A.S.Vienot
-1B Deutz Blacknight MGC Topspeed Aswan x Ianneke P.M.Catapano
2ème prime
-2A Sleipnir de St Jean Yk Nico x Hanneke B. P.S.D’Hayer
-2B Dark Cristal du VDCN Yk Dark Udo x Vero van de Molt P. M.Lecompte
 
3ème prime
-3A Hey Sheitan de Kernec Posedon x Imkje vd Zevenhuizen P.Gasmi / Garcin Marcon
-3B Isaac de la Conteraye Tzahar des Brumières x Famke fan Marye P.Lepage / Biet
 
 
Championat de France :
Jarrhed des Brumières P.C.Gasmi
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Arabo-Friezen Stamboek-en veulenkeuring van 15 septem
ber 2019 bij Jelle’s home.

Jury : Jan ter Mors , Jos van der Wal , Herman Vandenbroeck
 
Rubriek .III. Merrieveulens geregistreerd in VB ( Klasse 1 hoofdboek)
Eerste premie :
1 A.  Jade Bint Aswan  ( kampioen bij de merrieveulens)
         Topspeed Aswan x Renske v d Smalbemde x Dark Ynte
1 B.  Julie Naveau Germentier
         Zabir Faa el v d Oosterzanden x Lynn v d Zathe v d    Diepensloot   x          Dark Ynte  
1 C.  Lente van ’t Streek : Topspeed Aswan x Wilfrieda x Yk Dark
         Danilo.
1 D.  Katinka v d Kijkhoeve : Topspeed Aswan x Claudia x Maestro
 
Rubriek IV.  Hengstveulens geregistreerd in VB ( Klasse I hoofdboek)
Eerste Premie
1 A.  Yk Dark King  ( Kampioen bij de hengstveulens)  :
         Zabir Faa El v d Oosterzanden x  Quinta v d Litsemaerheide x Yk  Dark Danilo.
1 B.  Jasper v d Strohoeve :
         Topspeed Aswan x Jony x Yk Dark Danilo
Tweede Premie
2 A.  Kasper v d Strohoeve: Topspeed Aswan x Wilmina x Yk
         Dark Danilo
2 B.  Kastar v d Strohoeve :  Topspeed Aswan x Nina x
         Yk Dark Danilo
 
Rubriek V : Veulenkampioenschap
Gaat tussen Jade Bint Aswan en Yk Dark King.
Veulen kampioen werd Jade Bint Aswan.
 
Rubriek VI. Merries voor opname Stamboek
Tweede premie  : opgenomen in STB
2 A  Wilfrieda: Yk Dark Danilo x Jetske j. x Tamme 279
2 B  Wilmina : Yk Dark Danilo x Ruerdtsje x Brandus 345
 
Rubriek I : Merrieveulens bijboek II ( Klasse 2)
Eerste premie:
1 A . Joly van de Strohoeve :  Xavier x Tessa x Yk Dark Danilo
1 B.  Lotte van de oude Zwinhoeve: Finest Selection x Imara x Xavier.
1 C.  Jeanne van de Strohoeve : Xavier x Beatrix
Tweede premie:
2 A.  Loulou van de Strohoeve : Xavier x Amie
2 B.  Julie van de oude Zwinhoeve : Finest Selection x Ebony x Jelco.
 
Rubriek II : Hengstveulen bijboek II
Eerste premie :
1 A.  LeeRoy van de Vaerenvelden : Garrit v d Vaerenvelden x Ynke v d   Vaerenvelden x Dark Ynte
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Eigenaarswissel van een EAFS-veulen/paard
Nieuwe eigenaar geworden van een EAFS-geregistreerd veulen of paard. Proficiat!
Maar hoe verloopt nu de eigenaarswissel?
Het paspoort en de pedigree (stamboekbewijs) worden per post verzonden aan PaardenPunt Vlaanderen, Arabo-
Friezen, Karin Vantricht, Ambachtenlaan 23/2b in 3001 Heverlee (België) met een begeleidende brief met uw gegevens
(naam, adres, geboortedatum, mailadres) als nieuwe eigenaar.
Van PaardenPunt Vlaanderen ontvangt u een betalingsnota, na betaling wordt het aangepaste paspoort en de pedigree
per post aan u gezonden.
Lid worden van het EAFS
Na de schitterende resultaten op de wedstrijdterreinen genieten Arabo-Friese paarden  grote aandacht, ook de vele
recreanten zijn enthousist over hun ervaringen met de zwarte parels.  De interesse voor het Europese Arabo-Friezen
Stamboek kent een sterke groei.
Hoe wordt u lid van het EAFS?
Stuur een brief of mail met uw contactgegevens aan PaardenPunt Vlaanderen Arabo-Friezen,  Karin Vantricht, Ambach
tenlaan 23/2b in 3001 Heverlee (België)  - arabofriezen@paarden.vlaanderen  of info@eafs.be  ontvangt U een beta
lingsnota voor lidmaatschap EAFS:
60 euro + 10 euro eenmalig administratiekosten.
Eigenaarwissel 25€
Als lid van het EAFS ontvangt u 4 X per jaar per post het Ledenblad en blijft u op de hoogte van de ervaringen en
prestaties van gebruikers van Arabo-Friese paarden, u ontvangt uitnodigingen  om naar de keuringen en hengstenkeu
ring te komen.
Als lid kan u uw stem uitbrengen bij de Algemene Ledenvergadering.
Wil je deel uitmaken van het EAFS bestuur ,wij zoeken enthousiaste mensen die mee hun schouders onder de verdere
ontwikkeling van het stamboek willen steken.
Geïnteresseerd:  stuur ons dan een bericht , met je motivatie , ervaring en wat je kan betekenen voor het stamboek.
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