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Colofoon
 
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  2020 Aanlevering teksten/advertenties voor 20 Juni. Avertenties en teksten
kunnen aangeleverd worden via email : info@eafs.be of arabo-friezen@telenet.be
Verantwoordelijk uitgever : W. Smits

Evi van Berkel
geeft Ronan

zwemles!
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Het belang van bloedlijnen in de sportpaardenfokkerij, nog
steeds actueel.

Als afsluiter van de Vlaams Sectordag Paarden 2009 werd fokkerijspecialist Jac Remijnse gevraagd om een toelich
ting te geven over de redenen achter het succes van onze succesvolle sportpaardenfokkerij.
Met kennis begint succes
Mij is gevraagd om vanmiddag in het kort mijn visie weer te geven op het succes van de sportpaardenfokke
rij gezien vanuit bloedlijnen.
In mijn visie bestaat de fokkerij uit twee aspecten; het paard zelf en zijn afkomst. Wie die beoordeling van één van
beide kanten vergeet doet het in mijn beleving maar half goed. Ik heb mij gespecialiseerd in de afkomst, oftewel
voorouderonderzoek. Ik ga er vanuit dat de kwaliteiten van ieder topsportpaard altijd zijn oorsprong heeft. Het in
zichtelijk maken waar de kwaliteiten van buitengewone sportpaarden naar te herleiden zijn is datgene wat wij doen
in het fokkerijmagazine Sport Horse Breeding. Met een team van specialisten uit alle toonaangevende fokgebieden
in Europa publiceren wij over de bloedlijnen die de top van spring- en dressuurpaarden domineren.

Het meest belangrijke gegeven waarop een fokker kan bouwen is de merrielijn. Daarmee bedoel ik de onderste lijn
in de afstamming van het paard. De moeder, grootmoeder, etc. Als er in de merrielijn geen succesvolle aanverwan
ten bekend zijn die gepresteerd hebben in de topsport, kan een fokker niet verwachten dat hij paarden gaat fokken
voor dit niveau. Neem bijvoorbeeld de hengst Corrado I. Zijn merrielijn leverde springpaarden voor de Olympische
Spelen in 1952, 1968 en 1988. In 2008 voerde meer dan 10 procent van alle deelnemende springpaarden in Hong
Kong het bloed van Corrado I. De meest succesvolle Corrado I-zoon stond ter dekking in België, de Olympische
springhengst Clinton. Zijn zoon Cornet Obolensky is momenteel het meest succesvolle Belgische exportproduct.
De merrielijn van Corrado I kenmerkt zich dus door iedere generatie prominent aanwezig te zijn binnen de topsport.
Andere merrielijnen die in dezelfde periode zijn gecombineerd met dezelfde hengsten hebben geen enkel internati
onaal sportpaard geleverd. Het is dus de merrie die het verschil maakt. Ik geloof niet in de 50%-theorie waarbij een
merrielijn met zeer goede hengsten iedere generatie beter kan worden. In mijn beleving mag je iedere merrielijn
beoordelen met een cijfer voor prestatievererving. Een opeenstapeling van goede hengsten verandert nauwelijks iets
aan dat cijfer. Reden hiervoor is volgens mij het mitochondriaal DNA dat onveranderlijk vererft van moeder op
dochter. Het mt-DNA regelt de energievoorziening in de cel en dat zien veel wetenschappers als de katalysator voor
sportprestaties. Een succesvolle fokkerij valt of staat daarom altijd met de eerste merrie waarmee een fokker van
start gaat. Om snellere vooruitgang te boeken en het belang van de merrielijn te onderstrepen heeft de volbloedfok
kerij en de Holsteinse fokkerij al meer dan 100 jaar geleden de merrielijnen binnen haar populatie genummerd.

Naar mijn mening is er geen relatie tussen prestatievererving en de mannelijke lijn, de bovenste lijn in de pedigree.
De vader, grootvader, etc. Wel zijn individuele hengsten van groot belang binnen de fokkerij. Iedere hengst is in mijn
beleving het verlengstuk van zijn moeder en vererft vaak specifieke kenmerken en eigenschappen van zijn merrielijn.
Een goed voorbeeld dat dit onderstreept is het groot aantal succesvolle hengsten met een negatief verervende vader.
Succesvolle hengsten gefokt uit een slechte merrielijn zijn mij niet bekend.
De individuele hengst is van groot belang omdat hij de mogelijkheid heeft om belangrijke eigenschappen van zijn
merrielijn in veelvoud over de totale populatie te verspreiden. Zijn moeder kan in haar leven immers hooguit 20 na
komelingen leveren afgezien van embryotransplantatie, haar zoon meer dan 1.000 nakomelingen. Het is daarom van
belang om hengsten in te zetten uit goede merrielijnen omdat je hiermee op korte termijn een grotere vooruitgang
kunt boeken. Kijk naar het voorbeeld van Corrado I. Zijn merrielijn leverde iedere generatie Olympische Springpaar
den en zoals gezegd was Corrado I in Hong Kong present in de afstamming van meer dan 10 procent van alle
deelnemende springpaarden.
Andere voorbeelden van hengsten die de beste kwaliteiten uit een merrielijn naar boven konden halen zijn o.a. Ra
miro Z en Almé Z. Beide komen uit uitzonderlijk goede merrielijnen en stonden in België ter dekking. Hun combina
tie leverde Ratina Z op, het meest succesvolle springpaard van de vorige eeuw. Ik stel mij altijd de vraag waarom
juist Ratina Z het beste product is van de combinatie Ramiro Z x Almé Z. Een combinatie die tientallen keren gemaakt
is. Het antwoord vinden we wederom in de merrielijn. Ratina’s grootmoeder Heureka Z was zelf winnaar van de Grote
Prijs in Aken.
De mannelijke lijn in Ratina’s pedigree voert terug op Ramzes. Uit dezelfde mannelijke lijn komt eveneens de dres

3



suurvererver Rubinstein I. Net als bij Ratina Z zijn de specifieke kwaliteiten van Rubinstein I terug te herleiden naar
zijn merrielijn. Grootmoeder Dodona is moeder van de Olympische dressuurpaarden Ahlerich en Amon alsook
grootmoeder van tweevoudig Olympisch Kampioen Rembrandt.

Uit dit verhaal zijn twee conclusies te trekken. Ten eerste: de prestatievererving van een hengst wordt bepaald door
zijn merrielijn en ten tweede: voor succesvolle productie is een hengst afhankelijk van goede merrielijnen.

In tegenstelling tot andere toonaangevende stamboeken in Europa kent de Belgische fokkerij geen eigen basispo
pulatie. De Belgische fokkers moesten dus hun fokkerij opbouwen met merries en hengsten van zusterstamboeken.
Desondanks staat de Vlaamse fokkerij op de meest recente wereldranglijst voor springpaarden vermeld met 48
producten bij de beste 250 paarden. Het betekent dat de Vlaamse stamboeken BWP en Studbook Zangersheide
verantwoordelijk zijn voor bijna 20 procent van alle springpaarden in de topsport. Het Nederlandse stamboek KWPN
neemt 24 procent voor haar rekening. Slechts 4 procent meer. Het verschil is echter dat de Vlaamse stamboeken
deze positie bereikten met ongeveer de helft van het aantal gefokte paarden in vergelijking tot het KWPN. Wanneer
we de Europese stamboekverhoudingen in dit perspectief zien dan staan de Vlaamse stamboeken samen met het
Holsteiner Verband eenzaam aan de springtop.
Waaraan heeft de Belgische fokkerij haar succes te danken. In mijn visie zijn hiervoor drie punten bepalend. Ten
eerste zijn de fokkers en hengstenhouders bereid om overal ter wereld merries en hengsten uit de beste merrielijnen
naar België te halen. Ten tweede staat gezondheid hoog op de agenda van stamboeken. Het derde en meest
doorslaggevend punt is de selectie op springaanleg. Die staat in de agenda van de Vlaamse stamboeken op nummer
één, in tegenstelling tot veel andere zusterstamboeken.

Ter afsluiting noem ik twee voorbeelden van hengsten die dit beleid goed weergeven met Darco en Jus de Pomme.
De BWP-hengst Darco was zelf succesvol in de topsport onder Ludo Phillipaerts. Op de meest recente wereldrang
lijst voor springpaarden is Darco als enige hengst vermeld met negen directe kinderen. Daarmee is hij op dit moment
te bestempelen als beste vaderpaard ter wereld. De merrielijn van Darco komt oorspronkelijk uit Nederland en is daar
ook wijdvertakt. Toch is Darco in België geboren en gekeurd kunnen worden. En hoewel deze merrielijn ook in Ne
derland succesvol is heeft het selectiebeleid daar nog niet gezorgd voor een product vergelijkbaar met Darco.
De BWP-hengst Jus de Pomme werd wereldberoemd toen hij in 1996 de Olympische titel won in Atlanta onder Ulrich
Kirchhoff. Zijn merrielijn komt oorspronkelijk uit Frankrijk en is daar ook wijdvertakt. Toch is Jus de Pomme in België
geboren en gekeurd kunnen worden.
Deze voorbeelden illustreren heel duidelijk de kracht van een prestatiegericht selectiebeleid. Het geeft de Belgische
fokkers de kans om optimaal gebruik te kunnen maken van de kwaliteiten die verborgen liggen in hun merries zodat
succes ook in de toekomst verzekerd is.
Jac Remijnse"
Bron : Website  Paardenpunt  Vlaanderen  
 
 

Rechtzetting
In de vorige uitgave van ons ledenblad stond foute informatie over Yk Dark Rico S..
Hieronder de rectificatie :
Yk Dark Rico S.  Geb. : 2005   18,75% Arabier ( Gharib) 81,25% Fries.
Licensed 2008.
Eigenaar Marten feenstra, Stavoren, Nederland Tel.nr. 0031 6446 9898 2
Email : martenfeenstra@live.nl
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Corona!
Iedereen heeft het over Corona of COVID-19,
waren de beginletters in 2021 met een C, dan
zou ik het veulen Corona noemen!
Hup hup hup met de paarden op toer… eee
uuuhhh nee toch niet…even wachten nog. Via
facebook zien we iemand uit de streek die haar
paardentrailer verkoopt. Perfect! 2 paarden
kunnen erin en de onderplaat is recent nog
vervangen. Doe maar Annelies! Koop die trailer!
We zullen die nog goed kunnen gebruiken.
Oei…eerst aankopen … pas daarna nagedacht. Mogen we daar wel

mee rijden met ons B-rijbewijs? Nee! We hebben rijbewijs BE nodig om deze paardentrailer te trekken. Ik kijk dan maar
om mijn rijbewijs af te leggen. In januari was het zover, 3 dagen na elkaar rijles. In totaal was dat 8 uren. Zou dat genoeg
zijn? Ik slaagde voor mijn examen. Het viel eigenlijk nog mee om met een aanhangwagen te rijden.  Dan nog een Q-
nummerplaat aanvragen en de trailer laten keuren. Zo waren er alweer enkele weken voorbij voor ik echt met onze eigen
trailer mocht rijden. De eerste testrit was met Dolly, Luna’s vriendin. En welke dag had Annelies daarvoor uitgekozen?
Net de dag dat storm Dennis over het land trok. En nee…die testrit moest doorgaan. “Dirk, dat gaat wel lukken hoor!”
Gelukkig ging het super. Annelies blij, ik blij en Dolly veilig terug thuis aangekomen.
Luna en haar vriendin Dolly staan nog steeds bij de stalhouder. Ze hebben het daar goed maar wij willen het liefst dat
de paarden bij ons in de tuin staan. We willen dat het veulen net zo goed om kan met onze 6 kinderen dan Luna.
Daarom lijkt het ons beter dat het veulen ook bij ons geboren wordt. Dat zorgt wel voor heel wat planning en werk. We
hebben een grote tuin. Het deel dat we willen geven aan de paarden is 3500 vierkante meter. Deze oppervlakte was
een aangelegde tuin met struiken, bomen, bloemen en allerlei planten. Een volledige fauna en flora was aanwezig.
Onbeheersbaar was dit voor ons. En al zeker geen tuin voor paarden. Nee…alles moest weg. Enkel de grote bomen
mochten blijven staan. We namen een kraanman onder de armen. Twee weekends later was de volledige tuin een tapijt
van …. zand, inderdaad zand, veel zand. Bij het schrijven van dit artikel moeten ze nog komen frezen, zaaien en de
omheining plaatsen. Nog steeds veel werk dus.
Met een 3500m2 hadden we het gevoel dat we te weinig plaats zouden hebben. Annelies wil meer. Eerst ging ze langs
bij enkele buren om te vragen of niemand een stuk grond op overschot had. Daarna ging ze aanbellen bij enkele boeren
in de buurt. Zonder succes. Jammer! Dan ging ze googlen…alweer op zoek naar grond. Ook zonder succes. Tot slot
heeft ze de kadastergegevens van de omringende percelen opgevraagd. Er ligt een stuk grond naast de tuin en een
ander stuk schuin achter de tuin. Op basis van de kadastergegevens wist ze wie de eigenaren van de gronden waren.
Ze belde ze op. Het stuk naast de tuin is deels bouwgrond en was geen optie. Maar voor het stuk achter de tuin was
het bingo!  De eigenaar, die nog met moeite wist dat ze hier nog iets liggen had, was bereid om over te gaan tot verkoop.
In maart kochten we het bijkomende perceel van 2500 vierkante meter.
De grond en de tuin komen in orde. Maar wat doen we qua beschutting? Schuilhok of stal? Laten we het plaatsen of
doen we het zelf? Wat mag en wat mag niet? Het is niet eenvoudig. Een deel van onze tuin ligt dan ook nog in buffer
zone. Vermoedelijk hebben we een vergunning nodig. We beslisten om een consulting bureau onder de arm te nemen
en laten het over aan de professionals. Zo zijn we zeker dat alles in orde zal zijn. Wat het zal worden, lezen jullie
waarschijnlijk in ons volgende artikel.
De trailer en de tuin komen stilaan in orde maar mijn rijniveau met Luna bleek na mijn eerste les erbarmelijk. Als Luna
in onze tuin komt te staan en we een veulen krijgen, moet ik toch op zijn minst het basisniveau van paardrijden onder
de knie hebben. De eerste keer was uitgedraaid op een flop! Ik probeer het nog eens. Les 2 … Na een paar flinke za
delstoten tegen mijn achterwerk ging het beter. Gelukkig is Luna een braaf en geduldig paard. De Engelse draf begint
goed te lukken! Een pak synchroner dan de vorige keer.  Vreugde bij mezelf omdat ik nu geen pijnlijke achterwerken
meer zal hebben na een ‘workout’. Luna mag nu wel een pak meer gewicht meenemen op haar rug dan ze gewoon is.
Annelies en de dochters rijden meestal op haar maar het meest werk heeft ze met mij.  
Intussen is het uitkijken wanneer Luna hengstig is. We houden haar cyclus bij. De planning was om haar te insemineren
in april. Spannend dat het allemaal zo dichtbij komt! Maar plots … lijkt alles terug weer verder weg. Het coronavirus
gooit roet in het eten. De inseminatie zal pas kunnen doorgaan in mei. Ongeduldig afwachten en intussen “in ons kot
blijven”.
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2020 01 Kort nieuws   
Het EAFS-Sportcertificaat
Arabo-Friese merries, ruinen, hengsten en dekhengsten kunnen in het bezit komen van het sportcertificaat wanneer
aan de gestelde eisen voldaan wordt en het paard minimaal 6 jaar oud is. De voorwaarden/eisen verschillen per
paardensportdiscipline en zijn opgenomen op de site van het stamboek: www.eafs.be menu: reglementen/sportcerti
ficaat.
Het sportcertificaat kan verkregen worden door minimaal 3 maal een resultaat te behalen met een minimale score
volgens het voorziene schema per categorie. De resultaten moeten behaald zijn op officiële wedstrijden en dienen bij
de nationale sportbonden verifieerbaar te zijn.
Bij prestaties waar het schema niet in voorziet beslist het bestuur in samenspraak met de sportcommissie  of die
prestaties vergelijkbaar zijn met de eisen. 
De resultaten dienen behaald te worden in één van de mogelijke categorieën waarin onderscheid gemaakt wordt tussen
goedgekeurde EAFS-dekhengsten enerzijds en merries, ruinen en hengsten anderzijds  (de eisen voor dekhengsten
zijn wat zwaarder).
Sportcertificaat aanvragen
De eigenaar van het paard dient lid te zijn van het EAFS en kan zijn vraag tot het bekomen van het EAFS-Sportcertificaat
per mail bezorgen aan de sportcommissie via info@eafs.be . Gelieve in de mail de naam van het paard, zijn afstamming,
het UELN nummer en chipnummer te melden én als bijlagen de protocols met de dressuurresultaten bij te voegen. Ook
een overzicht/indeling vanwege de nationale sportbond/federatie van het betreffende paard wordt gevraagd.
Indien het paard voldaan heeft aan de eisen wordt het  EAFS-Sportcertificaat opgemaakt. Dit wordt, indien mogelijk,
persoonlijk aan de eigenaar van het paard overhandigd tijdens de Algemene Ledenvergadering of stamboekkeuringsdag.
 
Het chippen van uw veulen
Eén maand na de geboorte is het mogelijk om uw veulen te laten chippen.
Het chippen heeft plaats op initiatief van de fokker/eigenaar. Vanaf 2019 is het in Nederland niet meer mogelijk om
Arabo-Friese veulens te laten chippen  tijdens de keuringsdagen,
In andere landen was dit al lang niet meer mogelijk.. Chippen tijdens een keuring, waar meerdere veulens aanwezig
zijn, (ze zijn allemaal zwart) heeft in verleden tal van problemen opgeleverd die soms jaren later pas opduiken bij een
verkoop of  een eigenaarwissel.
 
Wat is de pedigree? of Stamboek.
De pedigree, officieel “het zoötechnisch certificaat” of stamboekbewijs, is een geplastificeerd A4 document aangemaakt
door het secretariaat van het stamboek waarbij het veulen/paard is ingeschreven.
De pedigree vermeldt de naam van de fokker, de eigenaar, het veulen/paard met afstamming van de vier laatste gene
raties. Ook het register, het UELN of uniek levensnummer , de geboortedatum, het geslacht, de kleur, de aftekeningen,
de laatst behaalde premie en het chipnummer worden vermeld op de pedigree. Voor het EAFS wordt eveneens het
percentage Arabisch/Fries en andere bloedvoering vermeld. Na iedere eigenaarswissel  en/of wijziging van behaalde
premie en/of opname in het stamboek wordt er een nieuwe pedigree aangemaakt, volgens het bestaande tarief.. Vanaf
dit jaar wordt de pedigree van een veulen liefst  opgemaakt na deelname aan een veulenkeuring dan zijn de kosten voor
het registreren van de premie inbegrepen bij de EU-registratie: paspoort + stamboekbewijs + administratie- en verzen
dingskosten: 95 euro. (per gewone post, aangetekende zendingen worden extra berekend). 
De nieuwe eigenaar die een pedigree aanvraagt voor zijn Arabo-Fries dient lid tezijn van het EAFS (lidmaatschap: 60
euro + eenmalig 10 euro administratieve kosten).
Verschil Paspoort en Equipas
Het Paspoort van een  paard  blijft levenslang bij het paard. Het vermeldt de naam van het paard , UELNnr. , het
Chipnummer., klasse waarin het paard geregistreerd werd.  De eigenaar, de fokker.. Het is een boekje met de volledi
ge afstamming van het paard waarin tevens alle vaccinaties en medische behandelingen worden opgenomen , de 
behaalde predikaten en transferts naar een andere klasse in het stamboek.
Een Equipas is een paspoort  zonder afstamming. Het wordt uitgegeven door de instanties die daarvoor erkend zijn. In
Vlaanderen Paardenpunt Vlaanderen , Wallonië CWBC. In Nederland mag dit uitgegeven worden door diverse stam
boeken. Frankrijk door de Haras Nationaux.
Vanaf 2018 kan een Equipas vervangen worden door een stamboekpas wanneer de afstamming van het paard bewe
zen is , dit na inlevering van de Equipas.
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Online aangifte van uw veulen
Hoe verloopt de online registratie en identificatie van uw veulen ?:
Horseid.eu is de digitale plaats voor de registratie en aangifte van uw veulens. Vanaf de site WWW.eafs.be is er een
link voor het online aanmelden van veulens. Klik uw taal aan.
Na de online aangifte ontvangt u onmiddellijk een bevestigingsmail met alle ingevoerde gegevens.
De originele dekbon, ingevuld door de hengstenhouder en u de fokker/eigenaar wordt per post verzonden aan PPV
Europese Arabo-Friezen Stamboek – Ambachtenlaan 23/2b, 3001 Heverlee (BEL). Advies: maakt zeker een kopie van
de dekbon  voor uw eigen archief.
Van PaardenPuntVlaanderen ontvangt u per mail een debetnota voor betaling van de veulenregistratie en opmaak
paspoort en pedigree  (95 euro).
BCP-CBP – Belgische Confederatie van het paard – zend u ( Belgische leden ) per mail een uitnodiging tot betaling van
het forfaitair bedrag (45,48 euro) verbonden aan de identificatie en de encordering van paarden in de Belgische cen
trale gegevensbank.Vvoor de andere landen dientt dit aangegeven te worden in hun nationale databank.
Na betaling en aangifte van het veulen via de website van het stamboek (zie boven )EAFS – Europese Arabo-Friezen
Stamboek) is de identificatieaanvraag, in toepassing van de wettelijke bepalingen, automatisch doorgestuurd naar de
centrale gegevensbank HorseID.
Per mail ontvangt u  van PPV via Karin Vantricht een “Identificatieattest ” met “Signalementfiche” en “Gecodifieerd
Beschrijvend Signalement” dat door de dierenarts dient ingevuld worden bij het chippen van het veulen.Deze docu
menten dienen dan toegestuurd te worden aan naar PPV , Europese Arabo-Friezen Stamboek, Ambachtenlaan 23/2B,
3001 Heverlee (BEL) – mail: info@eafs.be
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Still up-to date,  The importance of bloodlines in sport horse
breeding

At the end of the Flemish Horses Sector Day 2009, breeding specialist Jac Remijnse was asked to explain the reasons
behind the success of our successful sport horse breeding.
Success starts with knowledge.
I have been asked to briefly present my vision of the success of sport horse breeding seen from bloodlines.
In my view, breeding consists of two aspects; the horse itself and its origins. Anyone who forgets that assessment from
either side only does a half job  in my experience. I specialized in ancestry, or ancestral research. I assume that the
qualities of every top sport horse always have their origin. Providing insight into the qualities of exceptional sport horses
can be traced back to what we do in the breeding magazine Sport Horse Breeding. With a team of specialists from all
leading breeding areas in Europe, we publish about the bloodlines that dominate the top jumping and dressage horses.
The most important factor that a breeder can rely on is the mare line. By that I mean the bottom line in the pedigree of
the horse. The mother, grandmother, etc. If there are no known successful relatives in the mare line who have performed
in the top sport, a breeder cannot expect to breed horses for this level. Take for example the stallion Corrado I. His
mare line produced show jumpers for the Olympic Games in 1952, 1968 and 1988. In 2008, more than 10 percent of
all participating show jumpers in Hong Kong carried the blood of Corrado I. The most successful Corrado I son was at
stud in Belgium, the Olympic jumping stallion Clinton. His son Cornet Obolensky is currently the most successful
Belgian export product.
The mare line of Corrado I is therefore characterized by each generation being prominent in top sport. Other mare lines
that have been combined with the same stallions in the same period have not produced any international sport horse.
So it is the mare that makes the difference. I do not believe in the 50% theory in which a mare line with very good
stallions can improve every generation. In my experience, you can rate every mare line with a score for performance
inheritance.
The mt DNA regulates the energy supply in the cell, which many scientists see as the catalyst for sports performance.
A successful breeding always stands or falls with the first mare with which a breeder starts. In order to make faster
progress and underline the importance of the mare line, thoroughbred and Holstein breeding already numbered the
mare lines within its population more than 100 years ago.
 
In my opinion there is no relationship between performance inheritance and the male line, the top line in the pedigree.
The father, grandfather, etc. Individual stallions are of great importance in breeding. In my opinion, every stallion is an
extension of his mother and often inherits specific characteristics and properties of his mare line. A good example that
underlines this is the large number of successful stallions with a negative inheriting father. Successful stallions bred
from a bad mare line are unknown to me.
The individual stallion is of great importance because he has the ability to multiply important properties of his mare line
across the total population. After all, his mother can deliver at most 20 offspring in her lifetime, apart from embryo
transfer, her son more than 1,000 offspring. It is therefore important to use stallions from good mare lines because you
can make greater progress in the short term. Look at the example of Corrado I. His mare line produced every genera
tion of Olympic Show jumpers and as mentioned Corrado I was present in Hong Kong in the pedigree of more than 10
percent of all participating show jumpers.
Other examples of stallions that could bring out the best qualities from a mare line include Ramiro Z and Almé Z. Both
come from exceptionally good mare lines and were bred in Belgium. Their combination resulted in Ratina Z, the most
successful showjumping horse of the last century. I always ask myself why Ratina Z is the best product of the combi
nation Ramiro Z x Almé Z. A combination that has been made dozens of times. We find the answer again in the mare
line. Ratina's grandmother Heureka Z was herself the winner of the Grand Prix in Aachen.
The male line in Ratina's pedigree goes back to Ramzes. The dressage sire Rubinstein I also comes from the same
male line. As with Ratina Z, the specific qualities of Rubinstein I can be traced back to his mare line. Grandmother
Dodona is mother of the Olympic dressage horses Ahlerich and Amon as well as the grandmother of two-time Olympic
Champion Rembrandt.
Two conclusions can be drawn from this story. Firstly: the performance inheritance of a stallion is determined by his
mare line and secondly: for successful production a stallion depends on good mare lines.
 
Unlike other leading studbooks in Europe, Belgian breeding does not have its own basic population. Belgian breeders
therefore had to build their breeding with mares and stallions from sister studbooks. Nevertheless, Flemish breeding is
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listed on the most recent world rankings for show jumpers with 48 products among the best 250 horses. It means that
the Flemish studbooks BWP and Studbook Zangersheide are responsible for almost 20 percent of all show jumpers in
top sport. The Dutch studbook KWPN accounts for 24 percent. Only 4 percent more. The difference, however, is that
the Flemish studbooks reached this position with about half the number of horses bred compared to the KWPN. When
we see the European studbook ratios in this perspective, the Flemish studbooks are standing alone at the top with the
Holsteiner Verband.
To which Belgian breeding owes its success. In my view, three points determine this. Firstly, breeders and stallion
owners are prepared to bring mares and stallions from all over the world from the best mares to Belgium. Second,
health is high on studbook agendas. The third and most decisive point is the selection on jumping ability. This is in the
agenda of the Flemish studbooks at number one, unlike many other sister studbooks.
In closing I would like to mention two examples of stallions that show this policy well with Darco and Jus de Pomme.
The BWP stallion Darco himself was successful in top sport under Ludo Phillipaerts. Darco is the only stallion with nine
direct children on the most recent world ranking for show jumpers. This makes him currently the best sire in the world.
Darco's mare line is originally from the Netherlands and is also widely branched there. Nevertheless, Darco was born
and tested in Belgium. And although this mare line is also successful in the Netherlands, the selection policy there has
not yet ensured a product comparable to Darco.
The BWP stallion Jus de Pomme became world famous when he won the Olympic title in Atlanta in 1996 under Ulrich
Kirchhoff. His mare line is originally from France and is also widely branched there. Nevertheless, Jus de Pomme was
born and tested in Belgium.
These examples very clearly illustrate the power of a performance-oriented selection policy. It gives Belgian breeders
the opportunity to make optimal use of the qualities that are hidden in their mares, so that success is also guaranteed
in the future.
 
Jac Remijnse "
Bron : website Paardenpunt Vlaanderen

Naam van de veulens 2020
De eerste veulens van het nieuwe jaar zijn  geboren,
een mooie tijd voor fokkers van Arabo-Friese
paarden komt eraan. Maar heeft u al een naam
gekozen voor uw zwarte parel? 
 
 
De beginletters voor naamgeving van veulens ge
boren in 2020 zijn: M, N of O.
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Arabo-Friezen in de Mensport
22 april 2020 : Bron Hoefnet
De beste menrassen voor de vierspansport deel 4: Arabo-FriezenVoor de samengestelde mensport worden veelal er
varen paarden gebruikt die snelheid en uithoudingsvermogen hebben. Aan welke rassen geven de top vierspanrijders
eigenlijk de voorkeur? In deze serie belichten we de vier meest voorkomende rassen in de vierspan (pony)sport. In dit
vierde en laatste deel leggen we de focus op de Arabo-Friezen.

Waarom zijn juist Arabo-Friezen ideaal voor de mensport Deze opvallende zwarte paarden zijn de beweging en
eigenschappen van de oorspronkelijke Fries gecombineerd met 6% -25% Arabisch bloed, waardoor een elegantere en
‘sportievere’ versie is ontstaan met het uithoudingsvermogen om in de marathon te presteren. Terwijl het oorspronke
lijke Friese ras, daterend uit het midden van de 16e eeuw, werd beïnvloed door Spaanse paarden met Arabisch bloed,
werd het tegen de 20e eeuw meer een agrarisch gericht paard.
Inspanningen om Arabisch bloed opnieuw te introduceren om een sportpaard – of “turbo” – Fries – te creëren, begon
in de jaren 2000 en werden steeds verfijnder. Dit resulteerde in de huidige Arabo-Fries waarbij het uiterlijk en karakter
van de pure Fries is behouden, maar met minder behang en fijnere hoofden. In 2006 werd het Arabo-Friese stamboek
officieel erkend en in de afgelopen 14 jaar heeft dit jonge stamboek enorme progressie geboekt.
 
De aanspanningen met Arabo-Friezen presteren vaak sterk in de dressuur en boeken regelmatig succes op internatio
nale menwedstrijden. De Belg Edouard Simonet won individueel brons op de Wereldruiterspelen 2018 in Tryon , en
individueel zilver op de Europese Kampioenschappen in Gothenburg 2017 met het Arabo-Friese vierspan van de fami
lie Groenen. Ze behaalden de afgelopen jaren ook tweemaal de tweede plaats op de Royal Windsor Horse Show en
werden tweede in Aken.
 
Wie rijdt met Arabo-Friezen  Een van de meest bekende Arabo-Friese vierspannen op dit moment wordt gereden door
de Fransman Benjamin Aillaud. De Brit Daniel Naprous maakte enige tijd geleden de overstap naar een vierspan Arabo-
Friezen, afkomstig van Benjamin’s sponsor, de enthousiaste Nederlandse fokkers Eric en Arjan Bouwman van Haras
de la Pourcaud.
 
In Nederland rijden onder meer Wereldkampioen paramennen Jacques Poppen, vierspanmenner Harry Streutker en
tweespanrijder Hans Reitzema met Arabo-Friezen.
 
Dit artikel is gebaseerd op de tekst gepubliceerd op Virtual Windsor en bewerkt door Hoefnet.
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Bericht - Avis - Hinweis  Notice
BELANGRIJK BERICHT - CORONA
Omwille van de recente ontwikkelingen van het Coronavirus zien we ons genoodzaakt om de geplande Algemene
Leden Vergadering en hengstenkeuring tot nader order op te schorten wegens overmacht. De vergadering zal in de
volgende wettelijke periode opnieuw worden ingepland. We verzoeken u ook in het belang van de gezondheid van
onze medewerkers om onze kantoren voorlopig niet te bezoeken en alle communicatie digitaal via  info@eafs.be, of
telefonisch te laten verlopen. Bedankt voor uw begrip in deze onzekere tijden. We wensen U allen een goede ge
zondheid toe.
Met vriendelijke groeten
AVIS IMPORTANT - CORONA
En raison des récents développements du Coronavirus, nous sommes obligés d'annuler  l' assemblée générale
prévue le 22 mars 2020 en raison de force majeure. Dans l'intérêt de la santé  des employés, nous vous demandons
de ne pas vous rendre dans nos bureaux pour le moment et que toute communication se fasse via e-mail  info@eafs.
be ou par téléphone. Merci de votre compréhension en ces temps incertains. Nous souhaitons tous une bonne santé.
 
Cordialement
WICHTIGER HINWEIS - CORONA
Aufgrund der jüngsten Entwicklungen des Coronavirus sind wir aufgrund höherer Gewalt gezwungen, die geplante
Generalversammlung am 22. März abzusagen. Die Sitzung wird nach der nächsten Rechtsperiode verschoben. Im
Interesse der Gesundheit unserer Mitarbeiter bitten wir Sie  unsere Büros vorerst nicht zu besuchen und die gesam
te Kommunikation per E-Mail info@eafs.be oder telefonisch zu erledigen. Vielen Dank für Ihr Verständnis in diesen
unsicheren Zeiten. Wir wünschen Ihn allen eine gute Gesundheit.
 
Viele Grüße
 
IMPORTANT NOTICE - CORONA
Due to the recent developments of the Coronavirus, we are forced to cancel the planned General Assembly on March
22 due to force majeure. The meeting will be rescheduled in the next legal period. In the interest of the health of our
employees, we request  you not to visit our offices for the time being ,  all communication is done by e-mail info@e
afs.be or by telephone. Thank you for your understanding in these uncertain times. We wish you all good health.
 
Kind regards
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