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De jonge en bijzonder ervaren Belgische menner Sven Stuyck siert de cover van ons ledenblad met een
foto van zijn dressuurproef met de Arabo-Friezen Fahri H en Sil tijdens zijn succesvolle deelname aan
Driving International Valkenswaard. Over het resultaat van de dressuurproef (plaats 19 met 65,23
punten) was Sven niet bijzonder tevreden maar Sven ging in de aanval, maakte een mooie progressie in
de marathon (plaats 8) en reed een sterke vaardigheid binnen de krap toegemeten toegestane tijd
(plaats 3) waardoor de menner uit Wuustwezel knap eindigde op plaats zeven in de sterke groep van
drieëntwintig deelnemers.

The young and very experienced Belgian driver Sven Stuyck adorns the cover of our member magazine
with a photo of his dressage test with the Arabo-Friesians Fahri H and Sil during his successful
participation in Driving International Valkenswaard. Sven was not particularly satisfied with the result of
the dressage test (place 19 with 65.23 points), but Sven attacked, made a nice progress in the marathon
(place 8) and rode a strong skill within the tight time allowed ( place 3) as a result of which the driver
from Wuustwezel finished in seventh place in the strong group of twenty-three participants.
Foto cover: Amy Mundell

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 september 2022. Aanlevering teksten/advertenties voor 20 augustus
2022. Advertenties en teksten kunnen aangeleverd worden via email: info@eafs.be
Gelieve teksten op te maken in Word of PDF, foto's in JPG of JPEG als bijlage versturen niet in de tekst
aub.
Verantwoordelijk uitgever : W. Smits
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Van veulen tot sportpredicaat!
13 jaar geleden kreeg ik de kans om een Arabo-Fries hengstveulen te kopen. Zijn fokker, Jacques Stassen
uit Maastricht, kwam met zijn Friese merries naar Zeeland om deze opnieuw te laten dekken door een
Arabo-Friese hengst. Hij had op dat moment al enkele veulentjes waar hij zeer over te spreken was, zijn
eerste jaargang Arabo-Friese veulens waren gezonde, energieke en makkelijke veulens. Als 18-jarig
meisje wilde ik van mijn spaarcenten mijn eigen paard kopen en omdat ik al op verschillende AraboFriese paarden en Friezen had gereden wist ik zeker dat ik zo’n paard wilde hebben. Op dat moment had
ik mijn pony nog, een Haflinger merrie waarmee ik dressuurwedstrijden reed. Een jong paard erbij was
daarom een ideale keuze omdat ik voorlopig nog fanatiek bezig was met mijn Haflinger. Ik wilde graag
een veulen kopen, een hengstveulen om deze zelf op te leiden en daarmee dressuurwedstrijden te gaan
rijden.

Een droom die uitkomt
Funske stond met zijn moeder met verschillende
andere veulens in één grote weide. De wat
jongere veulens bleven dicht bij hun moeder,
Funske die op 6 april geboren is, was éen van de
oudste veulentjes en hij was totaal niet bang en
hield van aandacht. Elke keer als ik de weide
inliep kwam hij nieuwsgierig op mij af.
Opvallend was dat zijn veulenvacht bruin
verkleurde en dat hij grote lichtbruine plukken
uit zijn oren had steken. Het was niet bepaald
de zwarte parel waarmee het ras beschreven
staat. Ik weet nog goed dat mijn moeder vroeg:
“Is dat hem? Weet je het echt zeker?” Maar ik
wist het zeker. Funske z’n moeder was de grootste van de groep merries, ze droeg de bijnaam ‘kasteel’, ik
geloof dat ze ook ruim boven de 1.70 meter was en stiekem hoopte ik dat Funs ook zo groot zou worden.
Dat jaar werd er in Panningen (Limburg) een
keuring gehouden. De fokker van Funske had
inmiddels zijn merries en veulens mee naar
huis genomen, naar Stoeterij van de
Molenweg die in Maastricht zat. Voor ons
Zeeuwen een behoorlijk eind rijden. Maar
het was belangrijk dat Funske het eerste half
jaar nog bij zijn moeder zou blijven, en
Jacques had prachtige natuurlijke weilanden
met veel bomen en veel ruimte voor zijn
merries en veulens. De dag van de keuring
waren wij dus enorm vroeg van huis gegaan
omdat ook Funske ingeschreven was.
Die dag vergeet ik nooit meer. Het was bloedheet en het was zoeken naar een plekje in de schaduw. Er
waren meerdere groepen hengstveulens omdat het aanbod dat jaar groot was.
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Aan mij was gevraagd of ik hem zelf wilde voorstellen, dus
ik was helemaal enthousiast en liep met zijn moeder naast
mij de keuringsring binnen. Funske was op dat moment
nog best braaf, hij wilde netjes stilstaan al moest het niet
te lang duren. Toen we hem dravend voor mochten
stellen had hij andere plannen, in plaats van netjes mee te
draven met zijn moeder, draafde hij totaal de andere kant
op, met zijn hoofd omhoog en staart in de lucht. Ik weet
nog goed dat er veel mensen aan het klappen waren om
hem terug te jagen naar de andere kant van de ring, wat
hij ook deed in grote ruime drafpassen. Wat een uitslover
dacht ik nog, Maar uiteindelijk besloot hij toch netjes
naast zijn moeder te blijven. De jury gaf aan al genoeg te
hebben gezien. Wat dat betekende wist ik niet, ik was
allang blij dat hij weer aan een touwtje vastgehouden
werd. Vrij snel na zijn ronde moesten we terug de ring in,
we werden als eerste opgeroepen, wat bleek, hij werd op
kop gezet van de groep hengstveulens! En daarmee
verdiende hij een 1e premie. Maar de dag was nog niet
voorbij, hij mocht nog een ronde want uit de verschillende
groepen hengstveulens moest uiteindelijk één winnaar
komen. Ook die prijs was voor hem en trots dat ik was!

Op het einde van de dag wilde ze een dag-kampioen uitroepen, een winnaar van zowel de merrie- als de
hengstveulens, dus Funske mocht nog een keer. En dit keer mocht hij weer los door de ring. Nou zou je
denken, die laatste keer zal hij toch wel netjes naast zijn moeder blijven lopen? Maar ook deze keer ging
hij in zijn eentje door de baan, uiteindelijk stond ik al met moeders bij de uitgang en was hij nog een
showtje aan het weggeven, onder luid applaus werd hij die dag als kampioen gekozen.

Funske werd dagkampioen
Wat een geluk had ik, dat “mijn Funske” die dag als kampioen werd aangewezen. Ik werd ook door
diverse mensen benaderd, of hij te koop was en wat hij dan moest kosten. Er bood iemand zelfs tien
duizend euro. Maar uiteraard heb ik alles afgeslagen, Funske komt niet te koop, toen niet en nooit niet.
Hij heeft, nadat hij afgespeend was, in een groep Arabo-Friese hengst veulentjes gelopen.
Funske werd ziek
Zorgeloos opgroeien was het helaas niet, toen hij nog geen 3 jaar oud was is hij erg ziek geworden. Het
ontwormingsbeleid bleek niet in orde op de stal waar hij stond, en helaas had hij flinke bloedworm,
spoelworm en maagzweren opgelopen. Wat heb ik me toen zorgen gemaakt, we hebben hem naar de
kliniek gebracht waar ik hem 3 weken later weer kon ophalen, gelukkig bleek hij sterk genoeg te zijn en
kwam hij er weer bovenop. Hij is na zijn 3e gecastreerd, omdat ik een sportpaard wilde en hem niet
hengst wilde laten. Daarna ben ik rustig aan begonnen met grondwerk om hem voor te bereiden op het
zadelmak maken. Ondanks dat hij het spannend vond, was hij altijd zo braaf. Nadat ik er een paar keer op
had gezeten en rond had kunnen rijden, hebben we hem verhuisd naar een stal waar hij veel meer buiten
kon staan.
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Toen Funske 5 jaar oud was zat hij al ruim over de
1.68 heen en nu hij uitgegroeid is meet hij 1.72.
Hier op stal staat hij bekend als allemansvriend. Ik
heb hem de tijd gegeven om uit de kunnen
groeien, hij bleef namelijk lang smal en slungelig,
pas na zijn 8e kon je zien dat het lange lichaam
breder ging worden, ook het rijden kon hij veel
beter aan en zijn kracht groeide met de maanden.
We hebben veel buitenritten gereden toen hij
jong was en dat doen we nog altijd elke week. Hij
heeft afwisseling in zijn werk nodig want dat
maakt hem zo fanatiek tijdens het rijden in de
bak. Ik doe hem geen plezier met 6 dagen
hetzelfde rondje in de buitenbak. Gelukkig is het
strand en bos heel dichtbij en genieten we daar
zoveel mogelijk van. Toen hij 5 jaar oud was zijn
we zijn eerste wedstrijd gaan rijden, meteen
scoorden we goed en haalden we zo de eerste
winstpunten binnen. De klasse B en de L waren
voor hem vrij gemakkelijk, regelmatig eindigden
we in de top 3 van de klasse en namen we prijzen
mee naar huis. Helaas kreeg hij een peesblessure
toen hij 8 jaar oud was, waardoor hij enkele
maanden heeft moeten revalideren. Om hem
genoeg tijd te geven heb ik hem een half jaar
laten herstellen. In die periode hebben we veel
gestapt en veel buitenritten gemaakt. Het leek
wel alsof die pauze even goed voor hem was,
Funske
want hij kwam beter en sterker terug. In de jaren
daarna leerde hij heel veel, maakte we prachtige strandritten en hebben we deelgenomen aan een super
leuk Friezen-viertal, waarmee we zelfs wedstrijden hebben gereden.
Ik heb altijd geroepen dat ook de barokke paarden hun plek in de wedstrijdring verdienen. Maar met het
hoge wedstrijdniveau in Zeeland is dat niet altijd
gemakkelijk. Omdat Funske “voorlopig Sport” was
erkend op de keuring als veulentje was het mijn
doel om van het voorlopig een definitief te maken,
maar daarvoor moest hij in het Z1-dressuur lopen
en minimaal 3 winstpunten halen. Doordat
wedstrijden de afgelopen twee jaar helaas niet
verreden werden hebben ook wij een
wedstrijdstop gehad. Maar ook die stop bleek goed
uit te pakken, samen met mijn instructrice die mij
al 8 jaar begeleidt heb ik hem die tijd doorgetraind
om hem in de klasse Z1 te kunnen starten. Op 16
april van dit jaar behaalde hij met ruim 62% zijn 3e
winstpunt en krijgt hij nu officieel zijn
sportpredicaat. Maar in de maand erna deed hij er
nog een schepje bovenop.
Selma op wandeling met Funske
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Tijdens de jaarlijkse rassencompetitie waarbij de koudbloeden in een aparte groep startten behaalde hij
de 1e plaats en wederom een winstpunt.

Mijn droom is uitgekomen: mijn zelf opgeleide sportpaard heeft zijn verdiende predicaat behaald. En ons
doel nu? We zien wel hoe hoog we komen, we zijn voorlopig nog niet uitgetraind.
Maar naast de wedstrijden geniet ik zoveel van zijn karakter en instelling en genieten we samen van de
mooie ritten die nog gaan komen. Ik kreeg een poos geleden de vraag of ik hem dan nu niet zou willen
verkopen? Nu heb je zoveel bereikt, wil je dan niet een nieuw sportpaard? Het antwoord blijft nee,
Funske blijft bij mij.

Selma en Funske op wedstrijd

Pedegree “Funske van de Molenweg”

Foto’s en tekst : Selma van de Voorde
Opmaak:
Dirk De Prest
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Op naar de sport met Azusa!
Voorwoord:
Op de fokdag in 2021 bij Jelle’s Home in Pelt werd de merrie Azusa dagkampioen. Haar eigenaar Dietie Van
Kammen deed haar uiterste best om Azusa naar deze dag toe te trainen. Dat leverde een mooi resultaat op!
Niet alleen is Azusa een mooie merrie, ze werd ook netjes voorbereid, gepoetst en voorgebracht door haar
eigenaar Dietie.
Dietie wilde het hier niet bij laten. Graag wou ze Azusa uitbrengen in de sport. Daarom hebben we haar
gevraagd om ons een vervolgverhaal te bezorgen. Dietie rijdt niet zelf met Azusa maar koos ervoor om beroep
te doen op een geschikte bijrijder. Haar vorige bijrijder hielp haar ook met de training voor de keuring en op de
keuring zelf. Hieronder leest u het vervolgverhaal van Dietie met haar prachtmerrie.

Azusa dagkampioen 2021 Dietie (midden)

Tekst: Annelies Verburgt / Foto : Louis Vannueten

Rust…
Na de keuring in Pelt in 2021, heb ik bewust een rustpauze ingelast voor Azusa. Omdat mijn vorige bijrijdster is
gestopt door een ongelukkige val van een ander paard, moest ik op zoek naar een nieuwe. Anders zou Azusa te
lang stil blijven staan. In tussentijd heb ik Azusa wel zelf gelongeerd.
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Bijrijdster gezocht en gevonden!
In oktober 2021 gaf een stalgenoot aan dat iemand interesse had om Azusa te rijden. Zij wilde haar proberen naar
het sportpredicaat te rijden. In overleg met mijn echtgenoot hebben wij vervolgens contact met haar gezocht. Ze
gaf aan dat ze Azusa wel een paar weken wilde doorrijden. We maakten een eerste afspraak nog diezelfde maand.
Op een vroege woensdagochtend ging ik samen met mijn echtgenoot kijken hoe de eerste pogingen verliepen.
Ik heb in geen tijden met zo’n grote glimlach en glinsterende ogen gestaan als toen! Mijn man zei: “volgens mij wist
je meteen dat zij het moest worden.” Nadien ben ik met haar in gesprek gegaan om te polsen of ze verder wilde
met Azusa en haar wilde opleiden tot een goed sportpaard. Daar moest ze niet over nadenken. Haar antwoord was
meteen volmondig: “ja”.
Berber Bakker, 24 jaar, rijdt een haflinger op Z1 niveau. Dat is onze nieuwe bijrijder. Wij zijn super blij met haar en
alles gebeurt in overleg.

Goede communicatie en goede afspraken zijn een must.
Hoe houden wij Azusa in goede conditie?
Azusa leert gelukkig erg snel. Ze pakt de dingen
vlotjes op. Uiteraard zijn er nog een aantal
werkpunten. Momenteel werken we aan het rustig
schakelen naar galop. Dat ervaart Azusa nog als
moeilijk. We trainen daarom in het rustiger overgaan
naar galop. Voor de rest gaat alles erg goed. Hier
zeggen ze dan ook wel: “Ze moet veel kilometers
maken.”
Ze wordt twee maal in de week gereden onder het
zadel en eenmaal per 2 weken wordt er een les met
haar gedaan. We lassen op tijd een periode in voor
ontspanning zodat wat ze heeft gedaan en geleerd
heeft een plekje kan geven. Ze is nog jong en wij
hebben alle tijd om tot het sportpredicaat te komen.
Verder gaat Azusa eenmaal per jaar naar de tandarts
en als het nodig is, komt Wietske van der Heide. Zij
doet analyse en advies en kijk ook na of het zadel nog
goed ligt. De zadelpasser, Dora van DDB, komt
binnenkort ook eens langs. De Dierenarts komt elk
jaar voor de nodige inentingen. Een goed
uitgebalanceerd voedingsschema mag natuurlijk ook
niet ontbreken.
Verder doe ik zelf longeren met haar en andere leuke dingen zoals lekker poetsen, wandelen, voetballen en balkjes
lopen. Ook wordt ze regelmatig door mij geplaagd door een heksenbezem over haar rug, buik en benen te laten
gaan. Berber rijdt Azusa op stal binnen en buiten maar ook op vreemd terrein wordt ze getraind.
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Een wedstrijdnaam
Op 7 maart 2022 hebben we een wedstrijd naam voor Azusa bedacht. Ze heet voortaan voor de wedstijden bij de
KNHS “Azusa DVK”.

Wedstrijdnaam: “Azusa DVK”.
De eerste wedstrijd.
Op 8 maart 2022 hebben we Azusa ingeschreven voor haar eerste wedstrijd op BB-niveau1. Puur om te kijken wat
ze doet op het wedstrijdterrein. Deze wedstrijd was in Oenkerk in Nederland. 16 april was het dan zover! De
wedstrijd! We hadden geen hoge verwachtingen van zo een eerste wedstrijd. Een winstpunt zou mooi
meegenomen zijn maar het hoeft niet. Op BB-niveau tellen de punten nog niet mee. Twee proefjes moest ze doen.
En wat doet Azusa? Alweer laat ze ons verbaasd kijken naar de uitslag op het bord: 1e proef 184 punten, 2e proef
186,5 punten. Als 2e geëindigd. Wat een Topper is ze toch!

Wedstrijd klaar maken van Azusa

De 2e wedstrijd.
29 mei 2022 was de 2e wedstrijd in Dokkum te Friesland. Dit was een B-proef. We starten om half 2. Dit is de proef
op de som. Kan ze dit of is het te spannend? Ik zou voorlezen dus dat moest wel goed komen. Zondagochtend
kreeg mijn man lekke band met zijn auto. Er zat een schroef in de band. 10u30 zouden we op stal zijn. We stuurden
een app naar Berber om te laten weten wat er aan de hand was. Haar reactie: “Ooi nee dit meen je toch niet?!”
Gelukkig had ik nog niet verteld dat mijn stem ook weg was. Maar 3 koppen thee met honing doet wonderen. Stem
terug en ik kon gewoon de proef straks bij de wedstrijd voorlezen…pffff... Inmiddels had zoonlief mijn man
geholpen met het wisselen van de band en hup daar zaten we dan in de auto met wat ochtend stress.

1

Het Nederlandse systeem van de dressuursport verschilt van dat van België. Meer informatie is te vinden op
https://www.knhs.nl/top-sport onder de rubriek “meedoen aan wedstrijden”.

9

Azusa in Pelt 2021

Azusa was al bijna helemaal klaar. Ze was zo cool! Om 12 uur vertrokken we van stal. Het trailerladen ging zo goed
als het maar kon en daar gingen we dan richting Dokkum. 13u15 aan de start. De 1e proef ging niet verkeerd. Ze
bouwde alleen af en toe beetje spanning op. De 2e proef was echt wel een stuk minder. Het wedstrijdterrein lag
tegen een paralelweg en dat vond ze minder leuk. Ze bouwde veel spanning op. Haar voltes waren niet mooi rond.
De galop vroeg veel aanmoediging nodig,… De uitslag was er dan ook wel naar maar dan nog vonden wij dat ze het
goed had gedaan. Met zoveel spanning en voor het eerst een B-proef rijden… deze punten tellen natuurlijk wel
mee. Maar jammer de uitslag was op zich goed maar geen winstpunten. 1e proef 179 punten, 2e proef 170 punten.
Nou ja de kop is er af en wij gaan rustig verder.

Stal.
Azusa staat op de stal waar ze vóór de EAFS-stamboekkeuring in Pelt
ook stond. Ze heeft daar een zeer goed plekje en er wordt goed op haar
gepast. Het paard van onze bijrijdster Berber staat daar ook gestald.
Azusa staat overdag lekker op de wei en rond 16 uur komt ze op stal.
Wordt vervolgd …

Tekst: Dietie Van Kammen
Foto’s: Dietie Van Kammen & Louis Vannueten
Opmaak: Dirk De Prest

Azusa en Berber
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Menners in het nieuws
Vierspanmenners Tom Stokmans en Sam Gees namen begin juni deel aan de
internationale 3* wedstrijd op de terreinen van Boyd Exell in Valkenswaard.

Tom Stokmans (1978 – Wuustwezel – BEL)
Tom Stokmans nam eerder dit jaar al deel in Kronenberg én behaalde in Windsor goud met het Belgische
Team.

Welke zijn de ervaringen na uw deelname in Valkenswaard?
“Valkenswaard was zeker niet mijn beste wedstrijd van het jaar. In de dressuur kwam er een nieuw en jong
paard in het span. De piste lag er na de hevige regenval van de vorige dagen erg zwaar bij, dus was het
resultaat onder de verwachting. In de tweede hindernis van de marathon zat ik even vast en diende er een
groom af te stappen, ja dan tikken er vele seconden weg. Ook de vaardigheid was geen succes, maar wij
blikken positief voorwaarts en kijken uit naar Beekbergen, het Belgisch Kampioenschap in Booischot én
naar een deelname aan het Wereldkampioenschap in het Italiaanse Pratoni del Vivaro.
Valkenswaard was een intensieve wedstrijd, de terreinen lagen er zwaar bij door de regen, de hindernissen
waren niet al te technisch maar wel enorm lang in afstand, toch waren onze Arabo-Friezen nog goed fit na
de marathon.”
Resultaat: Plaats 25 met 250,34 punten
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Sam Gees (2001 – Haaltert – BEL)
Na Kronenberg met plaats veertien in het eindklassement start Sam in Valkenswaard als kwalificatie voor
een deelname met het landenteam in Aken.

Sam, geef ons nog een terugblik op uw deelname aan Driving International Valkenswaard.
“Normaal is mijn dressuurresultaat rond de 54 punten, in Valkenswaard was het 57,90. De bodem van het
oefenterrein lag er goed bij en mijn span voelde goed aan bij het inrijden maar in de dressuurpiste was de
bodem loodzwaar en verminderde de impuls. In de marathon liep het goed maar na de derde hindernis
kreeg ik wachttijd wegens een te vervangen paal in hindernis 4, hierdoor was het tempo even weg. En dan
nog een tegenvaller was de waterhindernis, hindernis zeven, waar het leidsel van het linker voorpaard vast
zat over het hoofd van het rechter achterpaard. Ik was mij niet direct bewust van de oorzaak maar het
span was moeilijk te sturen. Gelukkig werd dit na het uitrijden van de hindernis snel opgelost door de
grooms. Ondanks de zware bodem van de marathon waren onze paarden nog goed fit na de finish. Over de
vaardigheid op zondag was ik, met drie afgereden ballen, gematigd tevreden.
Wij kijken nu uit naar de landenwedstrijd in Aken wat voor ons een primeur wordt, daarna volgen
Beekbergen, het Belgisch Kampioenschap in Booischot en dan in september een deelname aan het
wereldkampioenschap in Pratoni del Vivaro, nabij Rome.”
Resultaat: Plaats 21 met 227,55 punten
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Four-in-hand drivers Tom Stokmans and Sam Gees took part in the international 3*
competition on the grounds of Boyd Exell in Valkenswaard at the beginning of June.

Tom Stokmans (1978 – Wuustwezel – BEL)
Tom Stokmans already took part in Kronenberg earlier this year and won gold in Windsor with the Belgian
Team.

What are the experiences after your participation in Valkenswaard?
“Valkenswaard was certainly not my best competition of the year. In dressage, a new and young horse
entered the team. The track was very difficult after the heavy rainfall of the previous days, so the result
was below expectations. In the second hurdle of the marathon I got stuck for a while and a groom had to
get off, yes then many seconds tick away. The skill was not a success either, but we look positively forward
and look forward to Beekbergen, the Belgian Championship in Booischot and to a participation in the
World Championship in Pratoni del Vivaro, Italy.
Valkenswaard was an intensive competition, the terrain was difficult due to the rain, the obstacles were
not too technical but very long in distance, yet our Arabo-Friesians were still in good shape after the
marathon.”
Result: Place 25 with 250.34 points
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Sam Gees (2001 – Haaltert – BEL)
After Kronenberg with place fourteen in the final standings, Sam will start in Valkenswaard as a
qualification for participation with the national team in Aachen.

Sam, give us a look back at your participation in Driving International Valkenswaard.
“Normally my dressage result is around 54 points, in Valkenswaard it was 57.90. The bottom of the training
ground was in good shape and my team felt good when breaking in, but in the dressage arena the ground
was very heavy and the impulse diminished. In the marathon it went well but after the third obstacle I got
a waiting period due to a pole to be replaced in obstacle 4, so the pace was gone for a while. And then
another setback was the water hazard, obstacle seven, where the left front horse's lead was caught over
the right rear horse's head. I was not immediately aware of the cause but the team was difficult to steer.
Fortunately, this was quickly solved by the grooms after crossing the obstacle. Despite the heavy soil of the
marathon, our horses were still in good shape after the finish. I was moderately satisfied with the skill on
Sunday, with three dropped balls.
We are now looking forward to the Nations Cup in Aachen, which will be a first for us, followed by
Beekbergen, the Belgian Championship in Booischot and then in September a participation in the World
Championship in Pratoni del Vivaro, near Rome.”
Result: Rank 21 with 227.55 points

Tekst: Louis Vannueten
Opmaak: Dirk De Prest
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Arabo-Friezen succesvol in Aken
Het Belgische Team met Sam Gees, Dries Degrieck en Glenn Geerts behaalde de bronzen medaille tijdens
de Internationale Landenwedstrijd in Aken.
In het individueel klassement behaalde Sam Gees plaats 17.
De Fransman Benjamin Aillaud was winnaar van de extra proef “Top Score” en behaalde plaats 9 in het
eindklassement.

Sam Gees

Benjamin Aillaud
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Arabo-Friesians successful in Aachen
The Belgian Team with Sam Gees, Dries Degrieck and Glenn Geerts won the bronze medal during the
International Nations Cup in Aachen.
Sam Gees took 17th place in the individual classification.
The Frenchman Benjamin Aillaud was the winner of the extra test “Top Score” and placed 9th in the final
classification.

Team Belgium

Tekst en Foto’s: Louis Vannueten
Opmaak: Dirk De Prest
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Eva De Vries: De keuze van een geschikte hengst.
Op bezoek bij de hengst
Bovenaan het lijstje stond Topspeed Aswan. Hij lijkt alle kwaliteiten te hebben die ik zoek en staat ook nog eens
redelijk dichtbij gestald, bij Jelle’s home in Pelt.
Tijdens mijn bezoek reed Moniek Gevers hem en hebben we uitgebreid over hem kunnen praten. Dit gaf mij een
heel goed gevoel. Doordat ik hem zo meemaakte was deze ontmoeting echt de doorslag om voor hem te gaan. Hij
kwam zo rustig over en liep keurig. In zijn exterieur viel mij meteen op dat hij enorm veel manen heeft en een wat
kortere, rechte rug heeft. Precies wat mist bij Diara. Wat voor mij het enige minpuntje is, is dat hij wat klein is. Ik
loop hiermee het risico dat het veulen uiteindelijk ook klein blijft. Maar dat is dan ook het enige, alle andere
aspecten waren zeer overtuigend en ik ben dan ook erg blij dat ik deze keuze heb gemaakt.

“Door het ontmoeten van deze hengst wist ik zeker dat dit de juiste keuze was.”

Behalve dat we het over hem hebben gehad, hebben we ook over zijn nakomelingen gehad. Qua grootte zijn deze
verschillend, maar qua karakter allemaal erg lief en rustig. Dit is fijn om te weten omdat dit een belangrijk punt is
voor mij.

Moniek Gevers met Topspeed Aswan
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En hoe nu verder?
Als je dan vervolgens een keuze hebt gemaakt moet er vervolgens een keuze worden gemaakt in hoe de merrie
geïnsemineerd kan worden. Ze kan naar een dekstation gebracht worden of het sperma kan opgestuurd worden
met speciaal transport naar een adres waar een dierenarts haar kan insemineren. In dit geval heb ik gekozen om
Diara naar een dekstation te brengen. Er is er een in de buurt van waar Topspeed Aswan staat, wat het voor
Moniek makkelijk maakt om hem daarheen te brengen.

Daarnaast moet de merrie natuurlijk wel vruchtbaar zijn op het moment dat je ze laat insemineren. Sommige
merries laten dit heel duidelijk zien, maar voor ons is dat op het moment niet zo duidelijk. Ik laat haar regelmatig
door een dierenarts nakijken of ze al hengstig wordt.

Topspeed Aswan

Dijaze van Dwingeloo

Op het moment dat je dit duidelijk hebt kun je haar laten insemineren op het juiste moment. En dan is het een
kwestie van afwachten… En hopen dat het lukt! Duimen jullie mee voor ons?
Stamboek ster merrie met voorlopig sportpredicaat
Volg om op de hoogte te blijven: https://www.facebook.com/Diara2009

Foto’s en tekst: Eva de Vries & Dijaze van Dwingeloo – Diara
Opmaak: Eva De Vries
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HET EAFS VOEGT SPRINGPROEF TOE AAN HENGSTENKEURING
Vanaf keuringsseizoen 2022 gaat een hengstenkeuring van het EAFS steeds gepaard met
een eenvoudige springproef in vrijheid.
Deze proef toont de welwillendheid en de souplesse van de deelnemende hengst aan.
De springproef wordt in het programma toegevoegd bij de tweede bezichtiging van de
hengstenkeuring. Ze bestaat uit twee delen en wordt op de linkerhand gereden.
Details over het verloop van de proef en de bijbehorende tekeningen zijn terug te vinden op
de website eafs.be.
Het EAFS wenst de deelnemende kandidaat hengsten veel succes toe!

L'EAFS AJOUTE LE TEST DE SAUT À L'APPROBATION DES ÉTALONS
A partir de la saison d'inspection 2022, une inspection d'étalon EAFS s'accompagne toujours
d'une simple épreuve d'obstacle en liberté.
Cette épreuve démontre la bienveillance et la souplesse de l'étalon participant.
L'épreuve de saut est ajoutée au programme lors du deuxième visionnage, elle se compose
de deux parties et s'effectue toujours de la main gauche.
Des détails sur le déroulement de l’ épreuve de saut d’ obstacles et les dessins qui l’
accompagne peuvent être trouvés sur le site Web eafs.be.
L'EAFS souhaite bonne chance aux étalons candidats participants

DIE EAFS ERGÄNZT DIE HENGSTENKLASSUNG UM SPRINGPRÜFUNG
Ab der Körsaison 2022 wird eine EAFS-Hengstkörung immer von einer einfachen
Springprüfung in Freiheit begleitet.
Dieser Test zeigt das Wohlwollen und die Geschmeidigkeit des teilnehmenden Hengstes.
Beim zweiten Anschauen kommt die Sprungprüfung ins Programm, sie besteht aus zwei
Teilen und wird immer auf linken Hand ausgeführt.
Details zum Ablauf der Springprüfung und die dazugehörigen Zeichnungen finden Sie auf der
Website eafs.be.
Die EAFS wünscht den teilnehmenden Hengstkandidaten viel Glück!
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Uitnodiging EAFS Keuringsdag
Zondag 18 september
Strohoeve Wortegem-Petegem

Welkom iedereen als deelnemer en/of toeschouwer op deze jaarlijkse keuringsdag van
het Europese Arabo-Friezen Stamboek die dit jaar plaats heeft in de installaties van de
vernieuwde Strohoeve.
Alle informatie over de keuringen, het reglement en de inschrijfbladen voor deelname
staan online op de site van het stamboek www.eafs.be
Inschrijven is mogelijk tot 31 augustus.

Vraag om medewerkers
Om een vlot verloop van de keuringsdag mogelijk te maken zijn er vele helpende
handen nodig. Heb jij tijd en zin om op 18 september mee te werken stuur dan graag
een mail aan info@eafs.be

Bezoek onze facebook pagina en website voor de laatste updates

Verantw. uitgever: Smits Wilfrieda, Bleekstraat 11/501 - 2800 Mechelen.
Brochure gemaakt met 2SMIC, www.2smic.be - E-mail: info@2smic.be - Tel.: 053 63 03 86.

Arabo-Friese hengsten-, veulenen stamboekkeuring.

