
"Europese Arabo-Friezen Stamboek"
 (E

AF
S)

Of
fic

ië
el V

erenigings periodiek van het

   Arabo
Friezen M A G A Z I N E

2 Juni 2016



Colofoon
Het Arabo-Friezen Magazine is een uitgave van het Europese Arabo-Friezen Stamboek VZW. Verkort : EAFS en
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 edities 2016 zijn gepland voor :                                                                            
Eind september : aanlevering teksten/advertenties voor 15 september  voor de Kerst : aanlevering teksten/adverten
ties voor 30 november.
Advertenties en teksten kunnen aangeleverd worden via     e-mail :
Arabo-Friezen@telenet.be  tel 00 32 (0!) 15 410 417  of  Paardenpunt Vlaanderen , admin. Arabo-Friezen , Karin
Vantricht tel. 00 32 (0)16 442 005    email : arabo-friezen@dipaarden.be.    
WWW.eafs.be .
Verantwoordelijke uitgever : W. Smits                                                                     
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1. Voorpagina:  Danny Geraerts CAN Flémalle
2. Inhoud / colofoon 
3. Danny Geraerts wint Flémalle
4. paarden te koop/àvendre/ zu verkaufen/ for sale
5. J.Poppen en PP winnen 2de wedstrijd  KNHS Pra Men Trophy.
6. Yk Dark Rico S.
7. Domaine d'Azlan
8. Tessa du Perche au plus haut niveau avec Hugues Rousselière

Evenementen
- 06 08 16 Veulen-Stamboekkeuring in Oldekerk bij Hengstenhouderij 't Oosterzand . U kan ook   genieten van  een
wedstrijd BESTGAAND Europees Arabo-Fries rijpaard. (EAFS paarden).       Adres: Zandumerweg 23, Oldekerk.
- 27 08 16  Veulen-Stamboekkeuring in Noord Frankrijk.
- 28 08 16  Veulen-Stamboekkeuring in Zuid Frankrijk
- 09,10 en 11, september Horse event in Ermelo.
- 24 09 16  Veulen-Stamboekkeuring in Neerpelt , bij Jelle's Home

Documenten en Paspoorten
Het adres van onze maatschappelijke zetel en van de administratie werd gewijzigd. Gelieve voortaan alle
documenten, eigenaarwissels, paspoorten, schetsen, geboorteberichten , dekbewijzen,  toe te sturen aan:
Paardenpunt Vlaanderen
Arabo-Friezen Stamboek t.a.v. Karin Vantricht tel 00 (0)16 442 005.
Ambachtenlaan 23/2b,  3001 Heverlee ( België)
in verband met de nieuwe regelgeving vanaf 01 01 2016 wordt de schets door ons toegestuurd aan de fokker,
op deze schets wordt door het stamboek de naam van het paard ingevuld. Gelieve deze schets door uw
"dierenarts" te laten invullen en ondertekenen , met vermelding van het chipnummer.  Om te vermijden dat
de dierenarts 2 x dient langs te komen kan je bij het schetsen tevens de chip laten zetten.   
Deze schets wordt dan door ons ingescand,  digitaal verstuurd aan onze drukker, en wordt gedrukt in het
paspoort . Het paspoort zal er vanaf nu heel anders uit zien , met kaft in de kleuren van het stamboek.
Aparte pedigree wordt steeds meegeleverd.
Met vriendelijk groeten
Wilfrieda Smits
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 Danny Geraerts wint Flémalle
De wedstrijd CAN* was voor Danny Geraerts de seizoenopener van 2016.
De Limburgse menner uit Lommel behaalde de EAFS-wisselbeker 2015 voor zijn sterke prestaties van het voorbije jaar
en bewees in Flémalle zijn talent met Arabo-Fries Barok (V: Dark Danilo).
Met een dressuurresultaat van 34,40 punten won Geraerts op zaterdag dit eerste onderdeel en ook de vaardigheid
verliep foutloos binnen de toegestane tijd.
Na een foutloze marathon met een tweede plaats was de eindoverwinning van de wedstrijd een feit en kon de beker
mee naar Lommel. 
In de ranking Best of Belgium - dressage - staat Danny Geraerts met een resultaat van 34,40 punten na zes wedstrijden
op de eerste plaats.
Foto zie voorpagina.

Arabo-Friezen Verein in Deutschland
Liebe Arabo-Friesenzüchter- und Freunde,
der belgische EAFS ist  seit 2012 in Deutschland anerkannt beim BMELV, und darf Pässe ausstellen fur in Deutsch
land geborene EAFS Fohlen, was wir immer gemacht haben .
Seit die HIT Datenbank besteht,  hat sich jedoch einiges geändert , und sind wir zur Zeit nicht berechtigt, deutsche
Transponder zu beziehen, und haben wir  bis jetzt  keinen Zugang zur HIT-Datenbank und somit keine Berechtigung
in Deutschland Transponder an unsere Mitglieder abzugeben. 
Nur die Transponder ausgebende Stelle, darf auch die Papiere ausstellen.
Laut EU-Viehverkehrsverordnung dürfen für die in Deutschland geborenen Fohlen aber nur ein mit deutscher Kennung
gekennzeichneter Transponder gesetzt werden, denn nur diese werden in der HIT-Datenbank eingetragen.
Um dieses Problem zu lösen, wollen wir  die Möglichkeit benützen um  eine Verein bzw. "Tochterstammbuch" in
Deutschland zu gründen und somit eine Administrative in Deutschland zu schaffen, die die Berechtigung hat,
Transponder abzugeben, Zugang zur HIT-Datenbank zu bekommen und die damit erhaltenen Daten auf rechtlich
legale Weise nach Belgien weiterzuleiten. Dort werden dann - wie immer gehabt- die Papiere sowie der Pferdepass
ausgestellt..
Dabei  brauchen wir Ihre  Mitwirkung , Unterstützung .  Interessierten die Mitglied  dieser Verein werden möchten ,
können sich melden bei unserem Sekretariat in Belgiën  :
Aabo-friezen@telenet.be,   oder bei  :
Herrn Bernd Fuchs Tel.: 0175-8929746 oder 06051 - 977 99 40
eMail: b.fuchskaro-bau@t-online.de 
Die Mitgliedsbeiträge die bisher der EAFS in Belgien bekommen hat, würden dann an den Verein in Deutschland
gezahlt, so dass den Mitgliedern keine zusätzlichen Kosten entstehen würden.
Aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit für den EAFS und  als Mitglied der Körkommission, Mitglied des Zuchtrates und
Zuchtrichter (auch für deutsche Zuchtverbände) würde Herr Fuchs sich zur Verfügung stellen um den Vorsitz zu ü
bernehmen und die administrativen Abwicklungen mit den zuständigen Ministerien in Deutschland zu koordinieren.
Im Sinne der deutschen Arabo-Friesenzüchter würde Herr Fuchs sich freuen , um jede Beteiligung, Anregung, Un
terstützung und aktive Mitarbeit für den zu gründenden Verein und steht für Rückfragen gerne bereit.
Europese Arabo-Friezen Stamboek VZW
der Vorstandt 
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Poppen en PP winnen tweede wedstrijd KNHS-Para Men
Trophy

Jacques Poppen (Froombosch) en zijn Arabo-Fries PP  waren opnieuw een maatje te groot voor de concurrentie in de
tweede wedstrijd om de KNHS-Para Men Trophy 2016 in Hellendoorn. Poppen won met ruime voorsprong op zijn
collega’s Aad van Marwijk (Monster) en de winnares van 2015, Francisca den Elzen (Drouwenerveen).
Regerend Wereldkampioen bij deparamenners Jacques Poppenstartte de populaire   wedstrijd in Hellendoorn, waar in
2006 het WKparamennen werd gehouden, sterk op de eerste wedstrijddag. Hij reed een mooie dressuurproef met zijn
mooi bewegende Arabo Fries P.P. en werd beloond met de eerste plaats. In de vaardigheid wist hij als enige van de
negen deelnemers tellende rubriek de lei schoon te houden.
Met een voorsprong van ruim 7 strafpunten ging Poppen relaxed de marathon in, waarin hij uiteindelijk alleen Van
Marwijk voor zich moest dulden: “Mijn doel in deze marathon was om P.P. voorwaarts te laten lopen en dat ging de
eerste drie hindernissen heel goed,” vertelt Poppen. “Voor de vierde hindernis kregen we wachttijd en toen was het
heel lastig om hem weer op te laden. Vervolgens reed ik poort B voorbij en moest ik halverwege de brug terug, wat me
veel tijd kostte. Ook voor hindernis vijf hadden we wachttijd, het was niet fijn om P.P. tegen te moeten houden in plaats
van voorwaarts te rijden.”
Poppen won eerder dit seizoen ook de eerste wedstrijd om de KNHS-Para Men Trophy in Horst.
De menwedstrijd in Uden (24 tot en met 26 juni) vormt de laatste competitiewedstrijd, waarna de winnaar van de
tweede editie van de KNHS-Para Men Trophy bekend is.
Poppen komt in Uden aan de start, waarna hij zijn vizier richt op het WK paramennen in Beesd van 4 tot en met 7 au
gustus: “Mijn dressuurproef in Hellendoorn was goed, maar er zit meer in. Ik wil op het WK onder de 36 strafpunten
scoren. In de vaardigheid heb ik voor mezelf de klasse 4 tijden aangehouden en die heb ik gehaald, dus daar zit ik goed
mee. Het is even puzzelen nu, want ik heb de laatste tijd veel marathon getraind. Nu is het een kwestie van fine-tunen
richting Uden en het WK.”
Louis Vannueten
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YK DARK RICO S. 18,75% Arabier [Gharib] / 81.25% Fries
Geboren 2005 - Stokmaat 1.71m - Licensed 2008

Ook mensen die een fantastisch 
allround paard met een gouden 
karakter voor recreatief gebruik 
willen, kiezen steeds vaker voor 
een prachtige nakomeling van 
deze TOPHENGST.

Voor info/inseminatie en dekvoorwaarden:

Hengstenhouderij 't Oosterzand, Oldekerk (NL)
- [+31]650955927
- www.oosterzand.nl

Marten Feenstra (eigenaar)
- martenfeenstra@live.nl
- [+31]644698982/[+49]15120575720
- www.arabofriesians4you.com

Deze TOPPER in de wereld van de ARABO-FRIESE DEKHENGSTEN 
vererft zijn indrukwekkende maat, intelligentie, super karakter en 
vooral geweldige bewegingen, zoals zijn nakomelingen keer op keer 
laten zien. Een groeiend aantal liefhebbers weet inmiddels, dat ze met 
een nakomeling van Yk Dark Rico S. doorgaans het optimale 
sportpaard van hun dromen krijgen!
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Retouradres:
Europese Arabo-Friezen Stamboek

Wilfrieda Smits
Bleekstraat 11/501
2800 Mechelen

Driemaandelijks tijdschrift  P914425

Afgiftekantoor 9550 HERZELE

Tessa du Perche
Tessa du Perche commence cette année la compétition au niveau " pro Elite Grand Prix", soit au plus haut niveau.
Le 5 juin elle a eu comme résultat 60.680% et a fini 3ème au Haras du Pin.
Félicitations, à cette superbe combination ,avec cavalier Hugues Rousselière et à la propriétaire Anne-Sophie Viénot.
Tessa du Perche start dit jaar op het hoogste niveau "pro Elite Grand Prix". Op 5 juni eindigde ze bij Haras du Pin
als 3de  met als resultaat 60.680%. 
Een dikke proficiat.aan deze mooie  combinatie,met  ruiter Hugues Rousselière , en aan Anne-Sophie Viénot haar
eigenaar .
 


