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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 juli 2022. Aanlevering teksten/advertenties voor 20 juni 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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Algemene vergadering 2022 

 

Op 23  maart hadden we onze algemene Ledenvergadering, we hadden op meer deelnemers 

gerekend.  

Alle punten op de agenda waarvoor gestemd diende te worden werden goedgekeurd. 

De maatschappelijk zetel en ook het secretariaat is verplaatst naar: 

Paardenpunt Vlaanderen ( PPV) , Arabo-Friezen , Belgicastraat 9 bus 3 te 1930 Zaventem. (België). 

Gelieve alles wat met lidgeld , paspoorten , eigenaar wissels , duplicaten ,  dekbonnen, en pedigrees 

(afstammingsbewijzen)  te maken heeft , toe te sturen aan bovenvermeld adres. 

  Email : arabofriezen@paarden.vlaanderen   tel. 016/899 410 

 

 

Am 23. März hatten wir unsere Mitgliederversammlung, wir hatten mit mehr Teilnehmern gerechnet. 

Allen abzustimmenden Tagesordnungspunkten wurde zugestimmt. 

Der Stammbuchsitz und auch das Sekretariat wurden verlegt nach: 

Paardenpunt Vlaanderen (PPV), Arabo-Friezen, Belgicastraat 9 Box 3, 1930 Zaventem. (Belgien). 

Bitte senden Sie alles, was mit Mitgliedsbeiträgen, Pässen, Eignerwechsel, Duplikaten, 

Zuchtbescheinigungen und Ahnentafeln zu tun hat, an obige Adresse. 

E-Mail : arabofriezen@paarden.vlaanderen Tel. 016/899 410 

EAFS keuringsdag 2022 
 

Het EAFS is dit jaar te gast op de 

terreinen van de Strohoeve. Op 

zondag 18 september wordt in 

Elsegem de Arabo-Friese 

hengsten-, veulen en 

stamboekkeuring gehouden.  

 

Ook hebben er die dag demo’s 

plaats met eerder goedgekeurde 

Stamboek- en Testboek hengsten 

én worden er Arabo-Friese 

veulens en paarden te koop 

aangeboden. 

 

Iedereen welkom op de Strohoeve  

bij Willy en Marie-Jeanne! 

 

EAFS-Körungstag 2022 

In diesem Jahr ist die EAFS zu 

Gast auf dem Strohoeve-Gelände. 

Am Sonntag, 18. September, 

findet in Elsegem die arabisch-

friesische Hengst-, Fohlen- und 

Zuchtbuchkörung statt. 
 

Außerdem gibt es an diesem Tag 

Vorführungen mit zuvor gekörten 

Studbook- und Testbook-

Hengsten und arabisch-

friesischen Fohlen und Pferden, 

die zum Verkauf angeboten 

werden. 

 

Jeder ist im Strohoeve bei Willy 

und Marie-Jeanne willkommen! 

 

Concours d’élevage 

EAFS 2022 

Cette année, l'EAFS est invitée sur 

le terrain de Strohoeve. Le 

dimanche 18 septembre, 

l'inspection des étalons, poulains 

et studbooks Arabo-Frisons sera 

organisée à Elsegem. 

Il y aura également des 

démonstrations ce jour-là avec 

des étalons préalablement 

approuvés dans le Studbook et le 

Testbook et des poulains et 

chevaux Arabo-Frisons sont 

proposés à la vente. 

Tout le monde est le bienvenu au 

Strohoeve avec Willy et Marie-

Jeanne ! 
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Aanpassing fokreglement 2022 

Voor het volledige fokreglement  www.eafs.be onder de sectie fokreglement 

- Opname in VB: min.3% Arabisch bloed ipv  eerder 4,5%. 

- Opname in VB1: min.3% Arabisch bloed. 

- STB Hengst  x VB merrie : het product komt in het hoofdboek. 

- De merrie of hengst uit een ander stamboek moet eerst gekeurd worden vooraleer dat het product 

ervan  in het VB - hoofdboek kan. 

- Hengstenkeuring: een stamboek (STB) hengst moet 4 generaties STB-ouders hebben. 

Verschil tussen VB,  VB1 en VB 2 

VB hoofdboek : zijn producten uit STB ouders. 

VB-1:  nakomelingen van VB2 merries gedekt door een goedgekeurde AF Hengst. 

VB- 2:     producten van merries of hengsten zonder afstamming. 

 nakomelingen van niet-goedgekeurde hengsten, wilde dekkingen.  

VB/TB/SB. Sportboek testboek: Omvat producten die nieuw bloed kunnen introduceren in het stamboek. Geldt 

voor hengsten en merries. 

Voor de goede orde herhalen we dat voor al de nakomelingen in VB/TB/SB een verplichte ouderschapstest 

geldt. 

Geboorte aangiftes kunnen gebeuren via onze website www.eafs.be klik op  online veulenregistratie. De keuze 

van dierenarts die je daarbij kunt maken geldt alleen voor de Belgische leden. Alle anderen  leden gewoon je 

eigen dierenarts opgeven. 

Het vertrouwde document:  geboortebericht/dekbon kan je uiteraard ook gebruiken. 

Je dient je veulen ook aan te geven in de nationale databank.  

- In België bij Horseid 

- Duitsland in de HIT-datenbank ,  

- Frankrijk “Sire”  

- Voor Nederland sturen wij de melding door aan het RVO, ook voor eigenaar wissels. 

 

Het aantal veulens is de laatste jaren stabiel gebleven zelfs tijdens de 2 Corona jaren.  

Er wordt echter te weinig gefokt er is meer vraag naar Arabo-Friezen dan aanbod.  

 

Onze ere-voorzitter Willy Naessens  tevens bestuurslid,  wil ons stamboek een nieuwe boost geven.  

“Momenteel staan er 35 paarden gestald op de Strohoeve, bijna allemaal Arabo-Friezen maar wij hebben dit 

jaar ook vier drachtige Friese merries aangekocht omdat het aanbod van Arabo-Friese merries te beperkt is. 

Recentelijk werden twee jonge Arabo-Friese merries aangekocht voor inzet in de sport en/of de fokkerij. Met 

onze fokkerij en onze investeringen willen wij het Arabo-Friese stamboek helpen uitbouwen en promoten.”                   

Het hele artikel vindt u verder in dit magazine. 
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Anpassung Zuchtordnung 2022 

 Vollständiges Zuchtreglement  www.eafs.be  unter Zuchtreglement 

- Aufnahme in VB: min.3% arabisches Blut statt vorher 4,5%. 

- Aufnahme in VB1: min.3% arabisches Blut 

- STB-Hengst x VB-Stute: Das Produkt wird im Hauptbuch eingetragen. 

- Die Stute oder der Hengst aus einem anderen Zuchtbuch muss zuerst besichtigt werden, bevor sein 

Produkt in das VB-Hauptbuch eingetragen werden kann. 

- Hengstkörung: Ein Stutbuch (STB)-Hengst muss 4 Generationen von STB-Eltern haben. 

Unterschied zwischen VB, VB1 und VB 2 

VB-Hauptbuch:  sind Produkte von STB-Eltern. 

VB-1:   Nachkommen von VB2-Stuten, die von einem gekörten AF-Hengst gedeckt sind. 

VB- 2:   Produkte von Stuten oder Hengsten ohne Stammbaum. 

 Nachkommen von nicht gekörten Hengsten, Wildzuchten. 

-VB/TB/SB. Sportbuch-Testbuch: Enthält Produkte, die neues Blut in das Zuchtbuch einführen können. Gilt für 

Hengste und Stuten. 

Für das Protokoll wiederholen wir, dass für alle Nachkommen in VB/TB/SB ein obligatorischer 

Abstammungstest gilt. 

Geburtsmeldungen können über unsere Website www.eafs.be abgegeben werden, klicken Sie auf Online-

Fohlenregistrierung. Die Wahl des Tierarztes, den Sie treffen können, gilt nur für belgische Mitglieder. Alle 

anderen Mitglieder geben einfach ihren eigenen Tierarzt an. 

Sie können natürlich auch das bekannte Dokument verwenden: Geburtsanzeige / Deckblatt. 

Sie müssen Ihr Fohlen auch in der nationalen Datenbank melden.  

- In Belgien bei Horseid  

- Deutschland in der HIT-Datenbank  

- Frankreich „Sire“  

- Für die Niederlande leiten wir die Meldung an die RVO weiter, auch bei Besitzerwechsel. 

Die Anzahl der Fohlen ist in den letzten Jahren stabil geblieben, auch während der 2 Corona-Jahre.  

Allerdings wird zu wenig gezüchtet, die Nachfrage nach Arabo-Friesen ist größer als das Angebot. 

Unser Ehrenvorsitzender Willy Naessens, der auch Vorstandsmitglied ist, möchte unserem Stammbuch neuen 

Schwung verleihen. 

„ Momentan sind 35 Pferde auf der Strohoeve im Stall, fast alle davon sind  Arabo-Friesen, aber wir haben 

dieses Jahr auch vier trächtige Friesenstuten gekauft, weil das Angebot an Arabo-Friesenstuten zu begrenzt ist. 

Kürzlich wurden zwei junge arabo-friesische Stuten für den Sport- und/oder Zuchteinsatz gekauft. Mit unserer 

Zucht und unseren Investitionen wollen wir zur Entwicklung und Förderung des arabisch-friesischen 

Stammbuchs beitragen.“  

Den ganzen Artikel finden Sie weiter unten in diesem Magazin. 

 

Wilfrieda Smits 
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Hoe vind je de perfect match voor jouw merrie? 
 

Als je eenmaal de beslissing hebt genomen om een veulentje te willen fokken, begint daarmee ook de 

zoektocht naar de juiste hengst. Waar begin je? En waar moet je allemaal op letten? In dit artikel deel 

ik mijn ervaring met het uitzoeken van de hengst voor mijn merrie Diara. 

Voordat je de beslissing neemt om voor een veulen te gaan moeten de omstandigheden juist zijn. 

Voorheen was het geen optie voor mij om een veulen te fokken omdat Diara op een pensionstal stond 

en het voor mij dan een te kostbaar plaatje ging worden. Nu we eenmaal op een boerderij wonen (ref. 

editie Sep/Okt 21 Op bezoek bij) en we de ruimte hebben, heb ik besloten om het dit jaar te 

proberen. 

Doelen 

Wat wil je uiteindelijk bereiken met het fokken en het veulen? Dat is een vraag die je jezelf moet 

stellen als je begint met fokken. Voor mij is het van belang dat de nakomeling een betrouwbaar 

karakter heeft en “koel’ in het hoofd is, aanleg heeft voor de dressuursport en goed gebouwd is. 

Daarnaast is het fijn wanneer de hengst veel behang heeft omdat dit bij mijn merrie ontbreekt. Ook 

vind ik het belangrijk dat er geen erfelijke ziektes zijn opgedoken in het verleden of bij de 

nakomelingen van de hengst. 

“Het doel van het fokken moet volgens mij zijn dat je een verbetering wil voor het 

stamboek en je een mooi, gezond veulen met een goed karakter wil.”  

 

Stamboom vergelijking 

Als eerste ben ik gaan kijken naar de stamboom van mijn merrie en heb ik deze vergeleken met een 

paar hengsten die op de site van het EAFS staan. Hierdoor vallen er automatisch al een aantal af 

omdat ze dezelfde voorouders hebben. Ook moet het percentage Arabier voor Diara aan de hoge kant 

zijn omdat zij zelf maar een heel laag percentage Arabisch bloed heeft (9%). 
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Toen ik zelf een lijstje had gemaakt met hengsten waarvan de omschrijving en de stamboom mij  

beviel, heb ik contact opgenomen met het EAFS. Ik heb ze gemaild met mijn vragen over de hengsten 

en om advies gevraagd welke het beste bij Diara zou passen. Ik heb daarbij aangegeven welke 

kwaliteiten zij heeft en wat er mist. Op deze manier kun je de minpunten proberen te verbeteren in 

het veulen.  

Kwaliteiten en minpunten kunnen elkaar opheffen 

Ieder paard heeft zijn kwaliteiten en minpunten. Wanneer je gaat fokken is het belangrijk deze goed 

in het achterhoofd te houden met het kiezen van de hengst. Bijvoorbeeld; mijn merrie heeft bijna 

geen manen, dus de hengst heeft veel manen. In dit voorbeeld kijken we naar exterieur, maar ook het 

karakter, het innerlijk, is belangrijk. Voor mij is het ook van belang dat de nakomeling groot wordt, 

omdat ik zelf lang ben en ik graag wil dat dit veulen Diara uiteindelijk kan opvolgen. 

 

 

Exterieur 

Met exterieur bedoelen we de buitenkant, hoe ziet het paard eruit? Het stamboek heeft hiervoor een 

“Rasbeschrijving” gemaakt. Door deze te lezen weet je altijd waar het paard aan moet voldoen om 

opgenomen te kunnen worden in het stamboek. Op de site valt te lezen: 

Kwaliteiten 

De dressuursport ligt mij het meest, dus voor mij was het belangrijk 

dat de hengst heeft laten zien dat zijn kwaliteiten in de dressuursport 

liggen. Toen ik bij hem ging kijken heb ik hem ook onder het zadel 

gezien en dat gaf mij voldoende indruk dat hij hiervoor genoeg 

kwaliteit in huis heeft. Daarnaast gaf zijn berijdster aan dat hij in al die 

tijd nog nooit een stap verkeerd had gezet en ze ook alleen met een 

lang teugeltje door ‘t bos kon. Ook dát is een kwaliteit.  

 

7



8 

 

 

Het exterieur van een Arabo-Fries dient een licht barok type Fries uit te stralen met een sportief, 

atletisch ogend uiterlijk in een gitzwarte kleur. Korte, netjes getrokken manen en het wegnemen van 

haar in en boven de kootholtes draagt bij tot het uitzicht van een sportief type, maar is niet 

verplicht. De Arabo-Fries is harmonisch gebouwd met ruimte voor hart en longen en hoogbenig met 

harde en droge gewrichten met een correcte beenstelling. Het paard is compact niet al te lang, de 

romp heeft een voldoende diepte en breedte en het liefst opwaarts gebouwd. De schoft is goed 

ontwikkeld en lang evenals de schouder. Het hoofd is het uithangbord van de gitzwarte Arabo-Fries. 

Het dient edel te zijn met mooie, kleine, puntige naar elkaar wijzende oortjes en grote sprekende, 

donkere ogen. Het neusbeen mag een zachte Arabische uitstraling vertonen. 

De hals heeft voldoende manenkam,  is afgerond en sluit mooi aan op een schuine schouder. De rug 

is mooi gespierd en niet te lang. Het kruis mag niet afhangend zijn maar  breed en lang. De 

verbinding tussen rug en kruis is krachtig. 

Bij het lezen van deze informatie weet ik dat mijn paard een correcte beenstelling heeft en harde 

droge gewrichten, maar bijvoorbeeld wel wat lang is. Het kruis staat wat hoog en scheef waardoor ze 

ook niet echt opwaarts gebouwd is. Ook is het achterbeen wat traag. Hier moet ik dus op letten bij 

mijn hengstkeuze.  

Karakter 

Ondanks dat het niet per se iets hoeft te zeggen, vind ik het wel belangrijk om ook te kijken naar het 

karakter van een paard. Ik zou iedereen aanraden de hengst te ontmoeten waar je interesse bij ligt. 

Voor mij was dit het doorslaggevende moment. Ik weet van mezelf dat ik geen held ben, dus mijn 

paarden moeten braaf zijn en “koel” in het hoofd. Toen ik de hengst ontmoette die ik op mijn lijstje 

had staan, wist ik meteen; dit is m. Een ontzettend lieve en rustige hengst. Mijn gevoel vertelde me 

dat dit de juiste keuze was. 

 

Contact met het stamboek 

Als ik iets doe wil ik het graag goed doen. En omdat ik niet alle kennis zelf heb, heb ik contact 

opgenomen met de mensen achter het EAFS Stamboek. Ik heb hen uitgelegd wat mijn plannen waren 

en om advies gevraagd over hoe je een geschikte hengst kan kiezen.  

Wil je weten welke hengst het is geworden? Dat lees je in de volgende editie! 

 

Dijaze van Dwingeloo – Diara: Stamboek ster merrie met voorlopig sportpredicaat 

 

Volg om op de hoogte te blijven: https://www.facebook.com/Diara2009 

 

Eva de Vries  
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Wat voer ik mijn veulen? 

Ruwvoer is de belangrijkste component in het rantsoen van opgroeiende veulens. Hierdoor 

wordt een trage, stabiele groei gestimuleerd zonder grote groeispurten of een 

ontwikkelingsachterstand. Het voorkomt verveling en minder stress en helpt zo mee als 

bescherming tegen maagzweren tijdens de stressvolle periode van het spenen. Maar vooraleer 

het veulen zich waagt aan vast voedsel spelen er zich 3 voedingsfases of periodes af. De 

neonatale fase is de eerste fase, deze start onmiddellijk na de geboorte. Daaropvolgend komt de 

zoogperiode en hierna het moment dat het veulen gespeend wordt. 

De neonatale fase 

 

Tijdens deze fase is het colostrum of de biest de 

cruciale factor. Dit is de eerste melk die de merrie 

levert en deze verschilt qua samenstelling, bepaalde 

voedingsfactoren en aanwezigheid van antistoffen, 

met de melk enkele dagen na de geboorte. Het is de 

belangrijkste voeding voor het pasgeboren veulen. 

Het zorgt niet alleen voor de noodzakelijke 

immuniteit en energie maar draagt ook bij aan het 

tot stand komen van een gezond maag-darmkanaal. 

Een veulen heeft 1 tot 3 liter colostrum nodig 

waarvan het meeste opgenomen wordt tijdens de 

eerste 24 uur. Het is alleen tijdens deze periode dat 

de antistoffen de darmwand kunnen passeren. 

WIST JE DAT HET COLOSTRUM KAN INGEVROREN 

WORDEN EN ZO 2 JAAR BEWAARD KAN WORDEN! 

Vermits veulens een hele hoge stofwisseling hebben en amper een voorraad aan energie en 

voedingsstoffen, moeten ze minstens 6 tot 8 keer per uur drinken tijdens de eerste 

levensdagen. Wanneer de uier van de merrie eerder plat lijkt en het veulen veel meer dan 8 

keer wilt drinken, kan het zijn dat de merrie onvoldoende melk produceert. Als de uier eerder 

opgezwollen is en de melk stroomt eruit, kan er een probleem zijn met de drinktechniek van het 

veulen. In beide gevallen krijgt het veulen onvoldoende voedsel en met de hulp van de 

dierenarts ingeschakeld worden. 

10



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De natuur is niet altijd even rechtvaardig 

waardoor we “weesveulens” krijgen of 

veulens die door de merrie geweigerd 

zijn. De eigenaars kunnen opteren voor 

flesvoeding of het zoeken van een 

pleegmerrie. Wanneer er gekozen wordt 

voor flesvoeding is het van belang om het 

veulen toch te laten opgroeien in de 

aanwezigheid van andere paarden. Zij 

leren noodzakelijke lessen zoals hoe te 

grazen en rangorde in de kudde. Voor de 

flesvoeding kan gekozen worden voor 

melk van een pleegmerrie of een melk 

vervangend product. Het aanbieden van 

de melk kan gebeuren in een fles of in 

een emmer. Het aanbieden met een 

emmer is minder arbeidsintensief en 

heeft als voordeel dat er minder contact 

met de mens is. Het veulen kan in het 

begin bang zijn om zijn mond in een diepe 

emmer te brengen, een lage brede bak is 

aan te raden. Plaats emmer of bak niet op 

de grond maar op borsthoogte van het 

veulen. Met zijn lange benen kan het 

veulen met zijn mond nog niet tot aan de 

grond. 

Het geboortegewicht van een gezond 

veulen is ongeveer 10 procent van zijn 

toekomstige volwassengewicht. De 

opname van voeding van een veulen 

moet elke dag 25-35 procent van zijn 

gewicht zijn en het gewicht moet elke dag 

toenemen, dus de voedingsbehoeften zijn 

elke dag hoger. Wanneer dit goed 

gemonitord wordt, kan een ziekte of 

aandoening snel gediagnostiseerd 

woorden. 

 

 

Plaats emmer of bak niet op de grond maar op 

borsthoogte van het veulen. 
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De zoogperiode 

Naar het einde van de eerste maand zal het nog een 4-tal keer per uur drinken. Met de merrie 

als voorbeeld gaat het veulen nu ook al kleine hoeveelheden ruwvoer, gras en hooi, en 

krachtvoer opnemen. Rond de leeftijd van 3 maanden bevatten de darmen de juiste 

darmbacteriën die nodig zijn om ruwvoer goed  te kunnen verteren. Veel veulens gaan mest 

eten, vaak het mest van hun moeder. Dit zou een manier kunnen zijn om de nodige 

microbacteriën, nodig in het maag-darmkanaal, op te nemen. 

Tot en met 12 weken kan een veulen echter al de nodige voedingsstoffen uit de melk halen. 

Hierna heeft het veulen nood aan extra voer om een optimale groei te voorzien. Goede kwaliteit 

hooi en gras samen met een aangepast krachtvoer dient aangeboden te worden. Merrie & 

veulenmix heeft een aangepast energiegehalte, een goede kwantiteit en kwaliteit aan eiwitten 

en een aanpast vitaminen- en mineralengehalte. Hierdoor wordt een stabiele groei 

gestimuleerd zonder groeipieken die een verband zouden hebben met orthopedische 

aandoeningen zoals osteochrondose.  

Spenen 

In tegenstelling tot vroeger wordt er geopteerd om te spenen met zo weinig mogelijk stress en 

dit op latere leeftijd. De veulens hebben een leeftijd tussen 6 en 12 maanden. Hierdoor eet het 

veulen al goed ruwvoer en het juiste krachtvoer waardoor het maagdarmstelsel hierop 

aangepast is en drinkt het water. Het veulen en de merrie worden van elkaar gescheiden door 

een afsluiting of hek. Het veulen kan niet meer drinken maar kan de merrie toch nog zien of 

zelfs aanraken. 

Beweging en de juiste voeding zijn in deze levensfase van cruciaal belang om osteochrondose te 

helpen voorkomen. Ondervoeding is niet goed maar ook obese veulens hebben een verhoogde 

aanleg voor orthopedische aandoeningen. 

Op de leeftijd van 1 jaar is 90% van de groei voldaan. De nutritionele behoeften van jaarling is 

hierdoor verschillend ten opzichte van een veulen. Ruwvoer is nog steeds zeer essentieel. Hooi 

en gras  van goede kwaliteit vormt de basis van het rantsoen. 

Louis Vanneuten / Paardenvoeders Mijten 

Vanaf 12 weken heeft het veulen nood aan extra voer 

voor een optimale groei te voorzien! 
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Wie is Sam Gees? 

Dirk en Annelies gingen naar Sam Gees. Een interview met en over Sam stond op de planning maar uiteindelijk 

werd het een interview met Sam, over Sam, zijn familie en zijn vrienden. Zonder familie en vrienden zou er 

geen Sam Gees zijn zoals hij nu op zijn 21 jaar reeds meedraait op het hoogste niveau.  

De focus ligt in dit artikel niet op de wedstrijden en de resultaten maar eerder op de vraag: “Hoe doet Sam het 

om op hoog niveau mee te draaien?”  Ken je net zoals Dirk en Annelies niks over mennen dan zal dit artikel 

zeker je aandacht trekken.  

We waren onderweg in de auto naar Sam en overliepen nog eens de vragen die we zouden stellen. Eens 

aangekomen ten huize Gees was het vader Eric die ons buiten stond op te wachten. We hadden Sam eigenlijk 

nog nooit gezien en hadden een 30-jarige jongeman verwacht. We zagen Sam in de keuken. Onze eerste 

reactie: “Jij ziet er nog zo jong uit. Hoe oud ben je eigenlijk?” Sam antwoordt dat hij 21 is. Iemand die al in de 

top meedraait kan toch nooit 21 jaar zijn?! Enigszins verbaasd namen we plaats aan de keukentafel. Famienne, 

de moeder van Sam, bood ons koffie aan, een pot met paaseieren en koekjes. Het kon voor ons al niet meer 

stuk. 

Hoe het allemaal begon! 

Toen wisten we nog niet dat de ouders van Sam 

een zeer belangrijke schakel zijn in wat Sam tot 

nu toe heeft bereikt. 

De ouders hadden ook een stoel genomen en het 

werd een zeer gezellige en warme babbel. Van 

een interview was al lang geen sprake meer. Het 

werd een verhaal van hoe Sam letterlijk en 

figuurlijk de teugels van zijn vader had 

overgenomen. 

Eric had eigenlijk de aanzet gegeven door destijds eens mee te gaan mennen met een vriend. Hij was toen 

dertiger. Hij kwam thuis en zei tegen Famienne dat hij wou beginnen mennen. Aan het gezicht van Famienne te 

zien verklaarde ze Eric zot.  

Maar Eric was vastberaden.  

Er zat maar weinig tijd tussen de eerste koetstocht en de aankoop van een paard, koets en een aangepaste 

oplegger. Zo zijn ze gestart met recreatief mennen en traditiemennen. Ze vonden het gewoon leuk. Veel 

punten kregen ze niet, maar het was de sfeer die errond hing. Al snel liep deze hobby volledig uit de hand en 

reed Eric al na 6 maanden wedstrijden met LRV met een vierspan Friezen. Famienne had soms wel wat schrik 

wanneer Eric reed. Zijn stuurkunsten nog niet zo goed waardoor hij af en toe wel eens omver kantelde. 

Toen Sam een jaar of 7 à 8 was begon hij te rijden met pony’s. Onder het zadel bleek niet zo zijn ding.  Rijden 

met de koets vond hij wel fantastisch. Volgens Famienne kon Sam al vlug beter rijden (en sturen ������ ) dan Eric.  

Op zijn 15 jaar deed Sam zijn eerste vierspan bij het LRV. Bij zijn overstap naar VLP mocht hij niet met vierspan 

rijden en moest hij noodgedwongen terug naar tweespan. Je moet een aantal wedstijden gereden hebben 

vooraleer je in een hogere reeks mag gaan. Je moet wel een beetje naambekendheid hebben. Op een bepaald 

moment mocht Sam ook met de ‘grote’ paarden rijden en heeft Eric een stap opzij gezet om Sam de kans te 

geven om zijn passie ten volle te kunnen ontplooien. 
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Nu is Sam 21 jaar en heeft hij al een gans parcours afgelegd. Momenteel rijdt hij  met 2 merries en 4 ruinen 

waaronder ook Arabo-Friezen. Hij heeft geen voorkeur voor het geslacht, belangrijk is hun bouw en beweging 

en paarden die min of meer even groot zijn. Het aanbod van Arabo-Friezen is de laatste jaren te klein waardoor 

ik met een vierspan Friezen / Arabo-Friezen rij. 

Nu… geen voorkeur voor geslacht, ja toch wel een beetje een voorkeur voor ruinen. Hengstige merries kunnen 

toch soms kuren hebben en zijn niet zo aangenaam naar andere merries. 

Hoe ziet de training er uit? 

Doorheen het jaar moeten de paarden ook getraind 

worden, in de zomer rijden ze enkel- en dubbelspan. 

Twee à drie keer per week trainen ze ook vierspan. Eric 

helpt dan om de paarden klaar te zetten en dan rijden 

ze op hun eigen terrein en op de achterliggende weides. 

Het parcours is ongeveer een 5 kilometer en is dus een 

mooie afstand om te oefenen. 

Voor een belangrijke wedstrijd wordt er af en toe eens 

een extra training ingelast. Paarden die te weinig 

meetrekken en het werk aan de andere paarden 

overlaten, worden dan eens in enkelspan gereden. Zo 

leren ze terug zelf te werken en voorwaarts te zijn. 

 

Welke paarden staan vooraan in de koets? 

In vierspan marathonwedstrijden zetten ze de meest voorwaartse paarden vooraan. Een paard dat onstuimiger 

is of net dat tikkeltje minder gehoorzaam wordt achteraan geplaatst. 

Bij dressuurwedstrijden wordt het paard met het meeste showgehalte vooraan geplaatst. Een paard dat wat 

meer beweging toont, de benen mooier strekt en wat fraaier is om naar te kijken. 

Sam and his gang. 

Het team rond Sam is een hechte familie- 

en vriendenkring waar iedereen zijn 

steentje bijdraagt. 

Op wedstrijd is het een team van 9 tot 10 

personen dat ten strijde trekt. Vakanties 

worden gepland in functie van de 

wedstrijden.  

Op de marathon zit Sam uiteraard 

vooraan zonder schrik en stress (stress 

heeft hij enkel vóór de wedstrijd). Als hij 

de juiste lijn even kwijt is dan kan hij 

vliegensvlug een nieuwe route vinden. 
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Achteraan zit broer Tom. Tom doet ook aan crossfit training. Dat komt achteraan de koets zeker van pas. Zo 

kan hij zorgen voor dat extra duwtje. Vriend Yentl Paerewyck zit ook achteraan de koets en zwiert ook van links 

naar rechts mee. Deze functie wordt ook afgewisseld met vriend des huizes Dirk De Neve. Dit zijn de personen 

die mee navigeren en Sam kan helpen de juiste lijn te vinden in het parcours. Tijdens de wedstrijd roepen ze 

van achter wel af en toe naar Sam om hem tips te geven over het te volgen parcours maar dat hoort Sam 

eigenlijk niet omdat hij zo gefocust is op de route en de paarden. Vader Eric is reserveman voor het geval 

iemand zou uitvallen. 

Voor dressuur ruimen de mannen plaats voor de 

meer elegantere teamsleden. De vrouwen!  

Moeder Famienne, zus Karolien en schoonzus 

Roselien komen dan in beeld.  

 

Het presenteert toch mooier met vrouwen 

achteraan dan met mannen. Het heeft meer 

charme en stijl.  

Ze zitten meestal gewoon stil op de koets. 

Tussen de kegels bewegen ze een beetje mee 

maar meer niet. 

 

Famienne zorgt voor de gepaste en verzorgde kledij. Ze zijn ermee bezig vanaf de ochtend tot aan de wedstrijd 

zelf.  

Als ze voor een paar dagen weg zijn dan zijn er die koken, de paarden klaar maken voor de keuring, het 

parcours overlopen,… Een hele organisatie waar ieder van hen zijn steentje toe bijdraagt. 

De wedstrijd en de stress. 

Tijdens een marathon verkennen ze 4 dagen op voorhand de 

hindernissen. Dat doen ze te voet zonder paarden. Ze kijken 

dan welke lijnen de snelste zijn. Dat zijn niet altijd de kortste. 

Soms is de lange lijn sneller. Je moet ook een alternatief 

hebben voor als je verkeerd rijdt en je plan in het water valt. 

Je kunt terugkeren en opnieuw die uitgestippelde lijn 

proberen pakken maar dat is niet steeds de beste optie. Soms 

denk je een ideale lijn te hebben maar mislukt het en dan 

moet je direct kunnen anticiperen zodat je je terug herpakt. 

De wedstrijd is een combinatie van goed je hindernissen 

kennen maar tegelijk ook snel kunnen anticiperen voor als 

iets niet loopt zoals gepland.  Een marathon is soms moeilijk 

in te schatten. Als je er in vliegt en je focust je vooral op het 

vooruit gaan en de snelste te zijn dan riskeer je soms dat het 

ineens misgaat. Soms werkt die tactiek  goed maar niet altijd. 

Sam heeft altijd een gezonde spanning voor de wedstrijd. 

Veel stress heeft hij vooral het uur voor het rijden. Eenmaal 

hij op de koets zit, is de stress weg. Dan is hij alleen nog bezig 

met de paarden. 
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Annelies Verburgt 

Dirk De Prest 

 

Kamperen op wedstrijd 

Famienne is geen kampeer type. In het begin gingen de ouders nog op hotel of BnB in de buurt van de 

wedstrijd, maar al snel kwamen ze tot het besluit dat het niet haalbaar is. Er moet in de buurt van de paarden 

en het terrein gebleven worden. Als we nu op wedstrijd gaan hebben we een mobilhome gedeelte in de 

wagen dat we gezellig hebben ingekleed. Intussen zijn we het al gewoon. 

Afsluiter 

Eigenlijk konden we blijven praten met hun aan tafel, als afsluiter wou Sam het volgende nog kwijt: 

“Mennen is een gemengde sport, zowel vrouwen als mannen doen mee en het niveau is hetzelfde. Als ik 

marathonwedstrijd rij zoek ik de korte en behendige lijnen wat ook het voordeel is bij Arabo-Friezen. Op de 

wereldrang sta ik nu ongeveer op de helft. Mijn droom is om in de top 5 te belanden met mijn Arabo-Friezen. 

Dat moet zeker lukken.” 

Sam en team, na dit leuk gesprek zijn we alvast fan van jullie, we blijven jullie dan ook volgen. 
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Qui est Sam Gees? 

Dirk et Annelies sont allés voir Sam Gees. Une interview avec et sur Sam était prévue, mais à la fin c'est devenu 

une interview avec Sam, sur Sam, sa famille et ses amis. Sans famille et amis, il n'y aurait pas de Sam Gees   qu’il 

est maintenant au plus haut niveau à l'âge de 21 ans. 

Dans cet article, l'accent n'est pas mis sur les compétitions et les résultats, mais plutôt sur la question : 

« Comment fait Sam pour concourir au plus haut niveau ? » Si, comme Dirk et Annelies, vous ne connaissez rien 

à l’attelage, cet article attirera certainement votre attention. 

Nous étions en route dans la voiture pour voir Sam et avons passé en revue les questions que nous allions 

poser. Une fois arrivés à la maison des Gees, c'est le père Eric qui nous attendait  dehors. Nous n'avions en fait 

jamais vu Sam  auparavant  et attendions un jeune homme de 30 ans. Nous avons vu Sam dans la cuisine. Notre 

première réaction : « Tu as l'air si jeune. Quel âge as-tu  ?" Sam répond qu'il a 21 ans. Quelqu'un qui est déjà 

dans le top ne pourra jamais avoir 21 ans ?! Un peu surpris, nous nous sommes assis à la table de la cuisine. 

Famienne, la mère de Sam, nous a offert du café, des œufs de Pâques et des biscuits. Nous étions gâtés. 

 

Comment tout a commencé 

Nous ne savions pas alors que les parents de Sam sont 

un lien important dans ce que Sam a accompli jusqu'à 

présent. 

Les parents avaient également pris place et c'était 

devenu une conversation très confortable et 

chaleureuse. Ce n’était plus un entretien. C'est 

devenu l'histoire de la façon dont Sam, au sens propre 

et figuré, a pris le contrôle du père. 

 

Eric l'avait en fait initié à l’époque en allant faire un tour avec un ami. Il avait alors une trentaine d’années. En 

rentrant Eric a annoncé  à Famienne qu'il voulait commencer  avec des chevaux en attelage. A en juger par le 

visage de Famienne  elle pensait qu’Eric était devenu fou.  

Mais Eric était déterminé.  

Il s'est passé peu de temps entre la première promenade en calèche et l'achat d'un cheval, d'une calèche et 

d'une remorque adaptée. Ils ont commencé par l’attelage récréative en traditionnelle. Ils ont juste aimé ça. Ils 

n'ont pas obtenu beaucoup de points, mais c'était surtout  l'ambiance qui régnait autour. Ce passe-temps est 

rapidement devenu complètement incontrôlable et déjà après six mois  Eric  participait à des compétitions avec 

LRV , avec un attelage Frison à quatre. Famienne avait parfois  un peu peur quand Eric conduisait. Il n’était pas 

encore très doué, ce qui le faisait parfois basculer. 

Quand Sam avait 7 à 8 ans, il a commencé à monter des poneys. Sous la selle, ce n'était pas vraiment son truc. Il 

adorait l’attelage. Selon Famienne, Sam a rapidement été mieux  qu'Eric. 

À l'âge de 15 ans, Sam a conduit son premier attelage à quatre avec le LRV. Lorsqu'il est passé au VLP, il n'a pas 

été autorisé à conduire un tel attelage  et a été contraint de revenir à l’attelage à  deux . Vous devez avoir 

terminé un certain nombre de concours  avant de pouvoir accéder à un niveau supérieure.  À un certain 

moment, Sam a  été autorisé à monter les "grand" chevaux et Eric s'est écarté, et  a cédé sa place pour donner 

à Sam la chance de développer sa passion pleinement. 
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Maintenant, Sam a 21 ans et il a déjà parcouru un long chemin. Il conduit actuellement avec 2 juments et 4 

hongres, dont des arabo-frisons. Il n'a pas de préférence pour le sexe, l'important est leur carrure et leur 

mouvement et des chevaux qui ont plus ou moins la même taille. L'offre des arabo-frisons étant trop restreinte 

ces dernières années, il  conduit un attelage à quatre dont un frison / arabo-frisons . 

Pas de préférence pour le sexe, oui, un peu de préférence pour les hongres. Les juments  peuvent  avoir des 

cures et sont parfois pas si agréables avec les autres juments. 

À quoi ressemble l'entraînement ? 

Tout au long de l'année, les chevaux doivent également 

être entraînés, en été en attelage simple et en double, 

et deux ou trois fois par semaine en double et en 

quatre. Eric aide à préparer les chevaux,  ils s'entraînent 

sur leur propre terrain et dans les prairies derrière. Le 

parcours fait environ 5 kilomètres et est donc une belle 

distance pour pratiquer. 

De temps en temps, un entraînement supplémentaire 

est ajoutée avant un concours important. Les chevaux 

qui ne participent pas assez et laissent le travail aux 

autres chevaux sont parfois attelé en simple. De cette 

façon, ils réapprennent à travailler et à aller en avant. 

 
Quels chevaux sont à l'avant du carrosse ? 

Dans les compétitions de marathon à quatre, ils mettent en tête les chevaux les plus avancés en avant. Un 

cheval plus impétueux ou  moins obéissant est placé à l'arrière. 

Dans les concours de dressage, le cheval avec la plus grande valeur de spectacle est placé à l'avant. Un cheval 

qui montre plus de mouvement, étire mieux les jambes est plus beau à regarder. 

Sam et sa bande. 

L'équipe autour de Sam est un cercle 

étroit de famille et d'amis où chacun 

contribue. 

En compétition, c'est une équipe de 9 à 

10 personnes qui part au combat. Les 

vacances sont prévues en fonction des 

compétitions. 

Au marathon, Sam est bien sûr devant 

sans peur ni stress (il n'a que du stress 

avant le  concours). S'il perd la bonne 

ligne pendant un certain temps, il peut 

rapidement trouver un nouvel itinéraire. 
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Frère Tom est assis à l'arrière. Tom fait également des entraînements de crossfit. Cela est certainement utile à 

l'arrière du chariot. De cette façon, il peut fournir cette poussée supplémentaire. Son ami Yentl Paerewyck est 

également à l'arrière du chariot et se balance également  de gauche à droite. Ce poste est également alterné 

avec l'ami de la maison Dirk De Neve. Ce sont les personnes qui aident Sam à naviguer et trouver la bonne ligne 

dans le parcours. Pendant le concours , ils appellent parfois Sam par derrière pour lui donner des conseils sur le 

parcours à suivre, mais Sam ne l'entend pas vraiment car il est tellement concentré sur le parcours et les 

chevaux. Le père Eric est réserve au cas où quelqu'un devrait abandonner. 

Pour le dressage, les hommes cèdent la place 

aux équipiers plus élégants. Les femmes!   

La mère Famienne, la sœur Karolien et la belle-

sœur Roselien entrent alors en scène.  

Il présente toujours mieux avec les femmes à 

l’arrière  qu'avec les hommes. Il a plus de 

charme et de style.  

Elles restent généralement assis sur le chariot. 

Elles bougent un peu entre les cônes, mais rien 

de plus. 

C’est Famienne qui s’occupe des vêtements 

appropriés et soignés.  

Ils s’ occupent  du matin au soir jusqu'au 

concours même. Lorsqu'ils s'absentent pour 

quelques jours, ils y en  a  qui cuisinent, qui  

préparent les chevaux pour l'inspection, 

inspectent  le parcours,… Enfin toute une 

organisation à laquelle chacun d'entre eux 

contribue. 

La concurrence et le stress. 

Lors d'un marathon, ils explorent les obstacles 4 jours à l'avance. Ils le 

font à pied sans chevaux. Ils vérifient ensuite  quelles lignes sont les 

plus rapides. Ce ne sont pas toujours les plus courtes. Parfois, la plus 

longue est la plus rapide. Vous devez également avoir une alternative 

au cas si vous faites fausse route et que votre plan tombe à  l’eau. Vous 

pouvez revenir en arrière et réessayer de prendre cette ligne marquée, 

mais ce n'est pas toujours la meilleure option. Parfois on pense avoir 

une ligne idéale mais elle échoue et il faut alors pouvoir anticiper tout 

de suite pour se remettre sur les rails. La compétition est une 

combinaison de bien connaître ses obstacles, mais aussi d'être capable 

d'anticiper rapidement si quelque chose ne se passe pas comme prévu. 

Un marathon est parfois difficile à estimer. Pendant la compétition, 

vous vous concentrez principalement sur la progression et le fait d'être 

le plus rapide.  Sam a toujours une tension saine avant la compétition. 

Il a le plus de stress une heure avant le début  du concours. Une fois 

qu'il est dans le chariot, le stress est parti. Par après il ne s'occupe que 

des chevaux.  
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Camper sur une compétition 

Famienne n'aime pas trop le camping. Au début, les parents allaient toujours dans un hôtel ou un BnB pas 

trop loin du concours ,e mais ils sont vite arrivés à la conclusion que ce n'était pas faisable. Ils devaient  rester 

proche des chevaux et du terrain. » Quand nous partons  maintenant en compétition, on part avec la voiture 

dont une partie a été transformée en mobil-home que  nous nous avons joliment décorée.  Entretemps on s'y 

est habitué. » 

Pour finir 

Nous pourrions continuer à parler et à parler avec eux à table, en conclusion, Sam voulait dire ce qui suit : 

« L’attelage est un sport mixte, les hommes et les femmes participent au même niveaux. Lors d’ un marathon, 

je recherche les lignes courtes et agiles, ce qui est aussi un avantage des arabo-frisons. Je suis maintenant à 

mi-chemin du classement mondial . Mon rêve est de finir avec mes arabo-frisons dans le top 5. Ça devrait 

marcher surement . » 

Sam Après cette belle conversation nous sommes déjà fan de vous et de votre équipe. nous continuerons à 

vous suivre 

Annelies Verburgt 

Dirk De Prest 
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Willy Naessens, een man met een plan! 

Begin maart 2022, het is nog vroeg in de mistige lenteochtend met een verstoorde ochtendspits als wij naar 

Elsegem, een deelgemeente van Wortegem-Petegem, rijden voor een gesprek met Willy Naessens. Na een 

zenuwslopende rit van bijna drie uur, van de Kempen naar de Vlaamse Ardennen komen wij met een kleine 

vertraging aan op de terreinen van de grootse zwembadbouwer, vleesdistribiteur én betonbouwer van België. 

Wij zijn benieuwd naar de uitbreidingen van de Strohoeve, de plannen van de stoeterij en het plan van EAFS 

Ere-Voorzitter en Bestuurslid Willy Naessens. 

Willy en Marie-Jeanne genieten samen van hun hobby. 

Willy Naessens ontvangt ons hartelijk in zijn licht 

en luchtig kantoor met uitzicht over de Vlaamse 

velden en toont ons dadelijk zijn goed gevulde 

agenda die hij punctueel met een potlood aanvult.  

Elke dag, elk uur is gepland voor de topindustrieel.  

“Druk, druk, druk …de volgende weken staat een 

deelname aan een internationale bouwbeurs in 

Frankrijk op de agenda.”   

 

Willy is en blijft een topondernemer, dat is 

duidelijk, maar wij komen namens het Arabo-

Friese Stamboek en willen praten over zijn 

stoeterij, de Strohoeve.  

Momenteel staan er 35 paarden gestald op de Strohoeve, bijna allemaal Arabo-Friezen maar wij hebben dit 

jaar ook vier drachtige Friese merries aangekocht omdat het aanbod van Arabo-Friese merries te beperkt is. Je 

vindt geen drachtige Arabo-Friese merries, je vindt ze niet! Met de Friese merries hebben wij wel plannen om 

in combinatie met goede en correcte Arabische hengsten nieuwe Arabo-Friese bloedlijnen op te zetten. Ook 

zijn er recentelijk bij Sam Gees twee jonge Arabo-Friese merries aangekocht voor inzet in de sport en/of de 

fokkerij.  

Met onze fokkerij en onze investeringen willen wij het Arabo-Friese stamboek helpen uitbouwen en promoten. 

Met de uitbreiding van de stoeterij inzake stallen en paarden is er eveneens noodzaak aan extra personeel. 

Steven Gobin onze stalmanager die ook instaat voor alle administratie en de fokkerij wordt voor het onderhoud 

van de stallen en de training van de paarden bijgestaan door Anna Koopmans. Anna heeft een ruime ervaring 

in de hippische wereld en is nu ook een menopleiding aan het volgen. 

Het plan 

Zoals je weet zijn wij sponsor van wereldkampioen Boyd Exell maar Boyd rijdt niet met Arabo-Friezen. Mijn 

bedoeling is om de mensport en het traditiemennen met Arabo-Friezen te bevorderen en te promoten. Ik heb 

dat al langer gezegd maar het is er nog altijd niet voldoende van gekomen, ik wil daar financieel voortrekker in 

zijn en dus wil ik jonge menners ondersteunen door hen Arabo-Friese paarden ter beschikking te stellen. Na 

een gesprek met de kandidaten en een controle over de vaardigheden van de kandidaat bespreken wij de 

mogelijkheden. 
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Er wordt een overeenkomst opgesteld en ik stel iemand aan om de prestaties van de menner op te volgen én 

ook het onderhoud en de verzorging van de paarden te volgen. Wij denken aan jonge liefhebbers, starters 

maar dat kunnen ook ervaren menners zijn die over het nodige talent beschikken maar niet over voldoende 

middelen beschikken om actief deel te nemen aan de mensport of het traditiemennen. Dus ja, dat is mijn 

bedoeling, dat is mijn plan. In het verleden steunde ik al menners als Gert Vervaet, Luc Van Den Abielle en Filip 

Kindt maar dat was op een andere manier. 

Nieuwe Arabo-Friese 

bloedlijnen opzetten en fokken 

met de beste Arabo-Friese 

Stamboekhengsten worden 

onze doelstellingen. 
 

Steven Gobin & Willy Naessens 

Domein De Strohoeve 

De Strohoeve is een stoeterij waar bijna 20 jaar Arabo-Friese paarden worden gefokt. Dit prachtige domein, op 

een boogscheut van de hoofdzetel van de Groep Naessens, is gelegen in Elsegem een deelgemeente van 

Wortegem-Petegem. 

De bouw van de Strohoeve is in verschillende fases verlopen. Aanvankelijk was er de grote paardenstal met 

riante boxen met een automatisch voedersysteem, een gedeelte open stallingen met automatisch strooi- en 

mestsysteem, stapmolens en een zwembad voor de paarden. Onlangs was er een uitbreiding met een tweede 

paardenstal, een koetsenzaal en een binnenpiste. 

Oppervlakte: 20 ha 

Stallen binnen: 26 

Loopstallen buiten: 9 

Rij/menpiste: 25 x 65 m 

Website: www.strohoeve.be 

Contact:  stoeterij@willynaessens.be 
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Over Willy Naessens 

 
Willy Naessens is op 14 februari 1939 geboren in het landelijke Elsegem aan de Schelde in de provincie Oost-

Vlaanderen.  
 

Willy is een harde werker, een topondernemer die verschillende succesvolle bedrijven opricht en overneemt. 

Van kippenkweker, voederhandelaar, stallen- en zwembadbouwer groeit hij naar de Groep Naessens met als 

specialiteit betonbouw en voedingsditribitie. De Groep Naessens telt 2000 medewerkers.  

 

Op 52-jarige leeftijd wordt Willy getroffen door 

kanker, na zijn genezing neemt hij zich voor om meer 

tijd te besteden aan een hobby.  

“In het ziekenhuis neem ik een besluit; ik wil iets gaan 

doen dat ik graag doe, maar ja, wat doe ik graag?”  

Willy begint met mennen, aanvankelijk met 

trekpaarden daarna met Friezen en momenteel met 

Arabo-Friezen. 

Ondanks zijn drukke agenda neemt Willy wekelijks tijd voor zijn hobby, zijn ontspanning en laat hij één à 

tweemaal per week zijn vierspan Arabo-Friese paarden aanspannen voor een recreatieve rit in de Vlaamse 

Ardennen. Ook staan er jaarlijkse koetsentochten op de agenda zoals een rit naar het bedevaartsoord de Kapel 

van Kerselare in Oudenaarde en op de eerste dinsdag van mei naar de Sint-Martinusbasiliek in Halle, een 

wandeling die hij al twintigmaal ondernomen heeft. 

 

Zijn jaarlijkse vakantie brengt Willy door op het landgoed van zijn kasteel in Frankrijk, ook dan verhuizen zijn 

paarden en rijtuigen mee naar Foucarmont. 

 

Naast het wekelijks mennen van een vierspan heeft Willy ook ervaring met een achtspan waarmee hij op 

wandeling gaat naar Oudenaarde én met een tienspan tijdens zijn deelname aan de Dag van het Paard aan het 

Zilvermeer in Mol. 

 

In 2017 wordt Willy Naessens gelauwerd als Commandeur in de Leopoldsorde, deze orde is de belangrijkste en 

hoogste Belgische onderscheiding. 

 

Anna Koopmans, verzorgt en rijdt de 

paarden van de Strohoeve, hier een 

dressuurdemo met de Arabo-Friese 

hengst Xavier V: Maestro. 

Magda Wouters 

Louis Vannueten 
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Willy Naessens, un homme avec un plan! 

Début mars 2022, il est encore tôt dans le matin brumeux du printemps avec une heure de pointe matinale 

perturbée lorsque nous nous rendons à Elsegem, une sous-commune de Wortegem-Petegem, pour une 

conversation avec Willy Naessens. Après un trajet éprouvant de près de trois heures, de la Campine aux 

Ardennes Flamandes, nous arrivons avec un peu de retard sur les chantiers du plus grand constructeur de 

piscines, distributeur de viande et bétonneur de Belgique. Nous sommes curieux de connaître les extensions du 

Strohoeve, les plans du haras et le plan du président honoraire de l'EAFS et membre du conseil d'administration 

Willy Naessens. 

Willy Naessens nous reçoit chaleureusement 

dans son bureau clair et aéré avec vue sur les 

champs Flamands et nous montre 

immédiatement son agenda bien rempli, qu'il 

complète ponctuellement au crayon.  

Chaque jour, chaque heure est prévue pour le 

top industriel. « Occupé, occupé, occupé… dans 

les prochaines semaines, la participation à un 

salon international de la construction en France 

est à l'ordre du jour. 

Willy est et reste un entrepreneur de premier 

plan, c'est clair, mais nous venons au nom du 

Studbook arabo-frison et voulons parler de son 

haras, le Strohoeve. 

Pour le moment, il y a 35 chevaux à l'écurie de Strohoeve, presque tous Arabo-Frisons, mais nous avons 

également acheté quatre juments Frisonnes enceinte cette année car l'offre de juments Arabo-Frisonnes est 

trop limitée. Vous ne trouverez pas de juments Arabo-Frisons enceinte, vous ne les trouverez pas ! Nous avons 

des plans avec les juments Frisonnes pour créer de nouvelles lignées Arabo-Frisons en combinaison avec de 

bons et corrects étalons arabes. Deux jeunes juments arabo-frison ont également été récemment achetées à 

Sam Gees pour être utilisées dans le sport et/ou l'élevage.  

Avec notre élevage et nos investissements, nous voulons contribuer au développement et à la promotion du 

stud-book Arabo-Frisons. 

Avec l'agrandissement du haras en ce qui concerne les écuries et les chevaux, il y a aussi un besoin de 

personnel supplémentaire. Steven Gobin, notre directeur d'écurie qui est également responsable de toute 

l'administration et de l'élevage, est assisté d'Anna Koopmans pour l'entretien des écuries et l'entraînement des 

chevaux. Anna a une vaste expérience dans le monde équestre et suit désormais également un cours de 

conduite. 

Le plan 

Comme vous le savez, nous sommes sponsor du champion du monde Boyd Exell, mais Boyd ne roule pas avec 

des Arabo-Frisons. Mon intention est de promouvoir et promouvoir l'attelage sportif et l'attelage traditionnel 

auprès des Arabo-Frisons. Je le dis depuis un certain temps, mais ce n'est pas encore suffisant, je veux être un 

pionnier financier dans ce domaine et donc je veux soutenir les jeunes conducteurs en mettant à leur 

disposition des chevaux Arabo-Frisons. Après un entretien avec les candidats et une vérification des 

compétences du candidat, nous discutons des options. Un accord est établi et je nomme quelqu'un pour 

surveiller les performances du conducteur et également surveiller l'entretien et les soins des chevaux. 
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Nous pensons aux jeunes passionnés, aux débutants, mais ils peuvent aussi être des pilotes confirmés qui ont le 

talent nécessaire mais qui n'ont pas les ressources suffisantes pour participer activement à la conduite sportive 

ou à la conduite traditionnelle. Alors oui, c'est mon intention, c'est mon plan. Dans le passé, j'ai déjà soutenu 

des pilotes comme Gert Vervaet, Luc Van Den Abielle et Filip Kindt, mais c'était d'une manière différente. 

Domaine De Strohoeve 

De Strohoeve est un haras où sont élevés des chevaux Arabo-Frisons depuis près de 20 ans. Ce beau domaine, 

à deux pas du siège du groupe Naessens, est situé à Elsegem, une sous-commune de Wortegem-Petegem. 

La construction du Strohoeve s'est déroulée en plusieurs phases. Au départ, il y avait la grande écurie avec des 

box spacieux avec un système d'alimentation automatique, une section d'écuries ouvertes avec un système 

d'épandage et d’ engrais automatique, des moulins à marches et une piscine pour les chevaux. Récemment, il y 

a eu une extension avec une deuxième écurie, une salle de calèche et un piste intérieure. 

Surface: 20 ha 
 
Ecuries intérieures : 26 
Ecuries extérieures : 9 
 
Piste d'entraînement: 25 x 65 m 
Site Web : www.strohoeve.be 
 
Contact : Stoeterij@willynaessens.be 
 

À propos de Willy Naessens 

Willy Naessens est né le 14 février 1939 dans la campagne d'Elsegem sur l'Escaut dans la province Flandre-

Occidentale. 

 

Willy est un travailleur acharné, un entrepreneur de haut niveau qui a créé et repris plusieurs entreprises 

prospères. Il est passé d'un éleveur de poulets, d'un négociant en aliments, d'un constructeur d'écuries et de 

piscines au groupe Naessens, spécialisé dans la construction en béton et la distribution alimentaire. Le groupe 

Naessens compte 2000 employés. 

 

À l'âge de 52 ans, Willy est atteint d'un cancer, après 

sa guérison, il décide de consacrer plus de temps à un 

passe-temps.  

« À l'hôpital, je prends une décision ; Je veux faire 

quelque chose que j'aime faire, mais alors qu'est-ce 

que j'aime faire ? «  

Willy commence à atteler d'abord avec des chevaux 

de trait, puis avec des Frisons et actuellement avec 

des Arabo-Frisons. 
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Malgré son emploi du temps chargé, Willy consacre chaque semaine du temps à son passe-temps, à sa détente 

et fait atteler une à deux fois par semaine ses chevaux Arabo-Frisons à quatre mains pour une promenade 

récréative dans les Ardennes Flamandes. Des promenades annuelles en calèche sont également au programme, 

comme une balade vers le lieu de pèlerinage de la Chapelle de Kerselare à Audenarde et le premier mardi de 

mai vers la Basilique Saint-Martin de Halle, une promenade qu'il a déjà effectuée vingt fois. 

Willy passe ses vacances annuelles sur le domaine de son château en France, même ses chevaux et ses voitures 

se déplacent avec lui à Foucarmont. 

Outre la conduite hebdomadaire d'un quatre en main, Willy a aussi de l'expérience avec un huit en main avec 

lequel il part en balade à Audenarde et avec un dix en main lors de sa participation à la Journée du Cheval au 

Zilvermeer à Mol. 

En 2017, Willy Naessens a été honoré en tant que Commandeur de l'Ordre de Léopold, cet ordre est la 

distinction Belge la plus importante et la plus élevée. 

Magda Wouters 

Louis Vannueten 
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Willy Naessens, ein Mann mit einem Plan! 

Anfang März 2022 ist es noch früh am nebligen Frühlingsmorgen mit gestörtem morgendlichen Berufsverkehr, 

als wir nach Elsegem, einer Teilgemeinde von Wortegem-Petegem, zu einem Gespräch mit Willy Naessens 

fahren. Nach einer nervenaufreibenden Fahrt von fast drei Stunden von den Kempen in die Flämischen 

Ardennen erreichen wir mit kleiner Verspätung die Baustellen des größten Schwimmbadbauers, 

Fleischhändlers und Betonbauers Belgiens. Wir sind gespannt auf die Erweiterungen der Strohoeve, die Pläne 

des Gestüts und den Plan des EAFS-Ehrenvorsitzenden und Vorstandsmitglied Willy Naessens. 

Willy Naessens empfängt uns herzlich in seinem 

lichtdurchfluteten Büro mit Blick über die Flämischen 

Felder und zeigt uns gleich seinen gut gefüllten 

Terminkalender, den er pünktlich mit einem Bleistift 

abschließt.  

Jeden Tag, jede Stunde ist für den Top-Industriellen 

geplant. „Beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt … in 

den nächsten Wochen steht die Teilnahme an einer 

internationalen Baumesse in Frankreich auf dem 

Programm.“ 

 

Willy ist und bleibt ein Top-Unternehmer, das ist klar, 

aber wir kommen im Namen des Arabo-Friesian 

Studbook und wollen über sein Gestüt Strohoeve 

sprechen. 

Momentan sind 35 Pferde auf der Strohoeve im Stall, fast alle davon Arabo-Friesen, aber wir haben dieses Jahr 

auch vier trächtige Friesenstuten gekauft, weil das Angebot an Arabo-Friesenstuten zu begrenzt ist. Sie werden 

keine trächtigen Arabo-Friesenstuten finden, Sie werden sie nicht finden!  

 

Wir haben Pläne mit den Friesenstuten neue arabisch-friesische Blutlinien in Kombination mit guten und 

korrekten Araberhengsten aufzubauen. Zwei junge Arabisch-Friesische Stuten wurden kürzlich von Sam Gees 

für den Einsatz im Sport und/oder in der Zucht gekauft.  

 

Mit unserer Zucht und unseren Investitionen wollen wir zur Entwicklung und Förderung des Arabisch-

Friesischen Zuchtbuches beitragen. 

 

Mit der Erweiterung des Gestüts hinsichtlich Ställe und Pferde wird auch zusätzliches Personal benötigt. Steven 

Gobin, unser Stallmanager, der auch für die gesamte Verwaltung und Zucht verantwortlich ist, wird von Anna 

Koopmans bei der Instandhaltung der Ställe und der Ausbildung der Pferde unterstützt. Anna hat umfangreiche 
Erfahrung in der Welt des Pferdesports und absolviert jetzt auch eine Fahrausbildung. 

 

Der Plan 

Wie Sie wissen, sind wir Sponsor des Weltmeisters Boyd Exell, aber Boyd fährt nicht mit Arabo-Friesen. Meine 

Absicht ist es, den Fahrsport und das traditionelle Fahren mit Arabo-Friesen zu fördern. Ich sage das schon seit 

einiger Zeit, aber es ist noch nicht genug, ich möchte darin ein finanzieller Vorreiter sein und deshalb möchte 

ich junge Fahrer unterstützen, indem ich ihnen Arabo-Friesen-Pferde zur Verfügung stelle. Nach einem 

Gespräch mit den Kandidaten und einer Überprüfung der Fähigkeiten des Kandidaten besprechen wir die 

Optionen. Es wird eine Vereinbarung getroffen und ich ernenne jemanden, der die Leistung des Fahrers 

überwacht und auch die Wartung und Pflege der Pferde überwacht. 

27



28 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wir denken an junge Enthusiasten, Starter, aber es können auch erfahrene Fahrer sein, die das nötige Talent 

haben, aber nicht über ausreichende Ressourcen verfügen, um aktiv am Fahrsport oder dem traditionellen 

Fahren teilzunehmen. Also ja, das ist meine Absicht, das ist mein Plan. Ich habe in der Vergangenheit schon 

Fahrer wie Gert Vervaet, Luc Van Den Abielle und Filip Kindt unterstützt, aber das war auf eine andere Art. 

Domäne De Strohoeve 

De Strohoeve ist ein Gestüt, in dem seit fast 20 Jahren Arabisch-Friesische Pferde gezüchtet werden. Diese 

schöne Domäne, nur einen Steinwurf vom Hauptsitz der Naessens-Gruppe entfernt, befindet sich in Elsegem, 

einer Untergemeinde von Wortegem-Petegem. 

Der Bau der Strohoeve erfolgte in mehreren Phasen. Anfangs gab es den großen Pferdestall mit geräumigen 

Boxen mit automatischer Fütterungsanlage, einen Offenstallteil mit automatischer Streu- und Mistanlage, 

Stufenmühlen und ein Schwimmbecken für die Pferde. Kürzlich gab es einen Anbau mit einem zweiten 

Pferdestall, einem Kutschenraum und einer Reithalle. 

Fläche: 20 ha 

Stallungen: 26 

Außenställe: 9 

Fahren/Fahrbahn: 25 x 65 m 

Website: www.strohoeve.be 

Kontakt: Stoeterij@willynaessens.be 

Über Willy Naessens 

Willy Naessens wurde am 14. Februar 1939 im ländlichen Elsegem an der Schelde in der Provinz Ostflandern 

geboren. 

Willy ist ein harter Arbeiter, ein Top-Unternehmer, der mehrere erfolgreiche Unternehmen gründet und 

übernimmt. Er wuchs vom Hühnerzüchter, Futtermittelhändler, Stall- und Schwimmbadbauer zur Naessens-

Gruppe mit den Schwerpunkten Betonbau und Lebensmittelverteilung. Die Naessens-Gruppe hat 2000 

Mitarbeiter. 

Mit 52 Jahren erkrankt Willy an Krebs, nach seiner 

Genesung beschließt er, sich mehr auf sein Hobby zu 

konzentrieren. 

Im Krankenhaus treffe ich eine Entscheidung; Ich 

möchte etwas tun, das ich gerne mache, aber was 

mache ich dann gerne?  

Willy fährt los, zunächst mit Zugpferden, dann mit 

Friesen und aktuell mit Arabo-Friesen. 
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Trotz seines vollen Terminkalenders nimmt sich Willy jede Woche Zeit für sein Hobby, seine Entspannung und 

lässt ein- bis zweimal pro Woche seine vierspännigen Arabo-Friesen-Pferde für einen Freizeitritt in die 

Flämischen Ardennen einspannen. Auch jährliche Kutschenfahrten stehen auf dem Programm, wie zum Beispiel 

eine Fahrt zum Wallfahrtsort Kerselare-Kapelle in Oudenaarde und am ersten Dienstag im Mai zum 

Martinsdom in Halle, eine Wanderung, die er bereits zwanzigmal unternommen hat. 

Seinen alljährlichen Urlaub verbringt Willy auf dem Anwesen seines Schlosses in Frankreich, auch dann ziehen 

seine Pferde und Kutschen mit ihm nach Foucarmont. 

Neben dem wöchentlichen Fahren eines Vierspänners hat Willy auch Erfahrung mit einem Achtspänner, mit 

dem er nach Oudenaarde spazieren geht, und mit einem Zehnspänner während seiner Teilnahme am Tag des 

Pferdes in das Zilvermeer in Mol. 

 

2017 wurde Willy Naessens als Komtur im Leopoldorden geehrt, dieser Orden ist die wichtigste und höchste 

Belgische Auszeichnung. 

Magda Wouters 

Louis Vannueten 
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PAARDENFOKKERIJ 

Wanneer je met paarden wilt fokken, dan is een beetje kennis van  genetica steeds meegenomen. Door die 

kennis kun je de gewenste erfelijke eigenschappen (genen) in een paard  proberen bij mekaar te krijgen. Met 

andere woorden: het ideale genotype creëren.  

Voor de genetische aanleg dien je ook rekening te houden met de milieufactoren zij bepalen mee of de 

genetische aanleg zich kan ontwikkelen. Hierbij moet je jezelf bepaalde vragen stellen. Krijgt het dier de 

optimale voeding? Kan hij zijn natuurlijke gedrag voldoende uiten? Is het stalklimaat optimaal?  

Erfelijke eigenschappen die in aanleg aanwezig zijn, kunnen alleen optimaal in het fenotype zichtbaar worden 

als de milieuomstandigheden optimaal zijn. 

CHROMOSOMEN 

Het lichaam van een mens of dier is opgebouwd uit cellen. Denk bijvoorbeeld aan huidcellen, botcellen, 

darmcellen, zenuwcellen en spiercellen. Deze lichaamscellen hebben een celkern. In de celkern zitten 

chromosomen. Dat zijn de dragers van alle erfelijke eigenschappen. Chromosomen zijn opgebouwd uit DNA. Elk 

chromosoom komt in een celkern twee keer voor.  Bij elke diersoort ligt er een vast aantal chromosomenparen 

in de celkern. 

Geslachtschromosomen 

Een geslachtschromosoom is het chromosoom dat voor de bepaling van het geslacht zorgt. Bij zoogdieren 

bestaan twee typen geslachtschromosomen: het X-chromosoom en het Y-chromosoom. Vrouwelijke 

zoogdieren hebben twee X-chromosomen in hun celkernen. Mannelijke zoogdieren hebben één X-chromosoom 

en één Y-chromosoom in hun celkernen. De meeste dieren (ook de mens) hebben één paar 

geslachtschromosomen. Het DNA in dit paar chromosomen bepaalt het geslacht van een nakomeling.  

GENEN  

Erfelijke eigenschappen liggen in DNA-codes op de chromosomen. Een code is een stukje DNA dat gaat over 

één bepaalde eigenschap. Zo’n code wordt een gen genoemd. De informatie die op het gen ligt, noemen we 

het allel. Voor sommige eigenschappen (dus voor sommige genen) bestaan twee allelen, voor andere bestaan 

er meer.  

In het DNA zijn de erfelijke eigenschappen van een individu precies ‘beschreven’. In de kern van elke 

lichaamscel ligt dus DNA met de informatie voor het hele lichaam. Door onderzoek weten we steeds meer over 

DNA. Die kennis kunnen we gebruiken om bijvoorbeeld afwijkingen bij diersoorten te voorkomen. Bij paarden 

kan het DNA-profiel worden gebruikt om te bepalen of een paard drager is van een erfelijke ziekte, zoals bv. 

dwerggroei .  

Om een goede gok te wagen op de kleur van je aanstaande veulen, moet je eerst de basiskleuren van zijn 

ouders weten. Voor de meeste basiskleuren – zoals vos, bruin, palomino of zwart – is het makkelijk. Het ligt 

echter wel aan het genenpaar van de ouders welke kleuren ze kunnen produceren.  

Hetero of homozygoot? 

Als van een gen twee dezelfde allelen voorkomen, wordt het paard homozygoot voor de door dat gen 

gecodeerde eigenschap genoemd.   Een zwart paard kan bijvoorbeeld homozygoot zijn voor zwart. Dat houdt in 

dat hij twee kopieën van het genenpaar ‘zwart’ heeft (EE) , als hij heterozygoot is , dan heeft hij een kopie zwart 

en een kopie vos.  
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Ieder paard heeft een basiskleur, deze kan zwart, bruin of vos zijn. Het Extensie en Agouti gen controleren deze 

basiskleuren. Het Extensie gen (E-locus) controleert de productie van zwart en rood pigment. De test 

vachtkleur vos (P904) test de genetische status van het Extensie gen. Het Extensie gen heeft twee varianten 

(allelen). Het dominante allel E produceert zwart pigment en het recessieve allel e produceert rood pigment. 

Alle paarden, ongeacht hun vachtkleur hebben de genetische basis voor zwart of rood pigment. Roodachtige 

paarden (bijvoorbeeld vos, palomino en cremello) hebben twee kopieën van het recessieve allel e, ook wel 

homozygoot ee genoemd. Zwart gepigmenteerde paarden (bijvoorbeeld, zwart, bruin, smoky, valk, 

zilversmoky en perlino) hebben ten minste één kopie van het allel E. Ze kunnen homozygoot EE of 

heterozygoot Ee zijn. 

Een zwart paard kan dus Ee of EE hebben. Dit allel is verantwoordelijk voor het zwarte pigment eumelanin. Een 

paard met dit gen is volledig zwart. Dus ook de manen, staart en andere uiteinden.  

 

Dominant of recessief? 

Dominant en recessief. Een dominant allel heeft maar één allel nodig om zich te tonen, recessieve allelen 

hebben beiden nodig. Een gen is dominant zodra het domineert over een ander aanwezig gen en/of ook 

zichtbaar is als het in enkelvoud (heterozygoot) aanwezig is. Een dominant gen wordt aangegeven met een 

hoofdletter, een recessief gen met een kleine letter.                                                                                                                   

De letter die wordt gebruikt is de eerste letter van de Engelse naam van het gen. 

 

E/E = Homozygoot zwart  

E/e = Heterozygoot zwart  

e/e = Homozygoot vos 

Wanneer er één dominant en één recessief allel aanwezig zijn, zal het dominante allel geuit worden en is het 

recessieve niet zichtbaar. Dit heeft echter niets te maken met het doorgeven van genen aan het nageslacht, 

maar alleen met de zichtbaarheid op het paard zelf.  

Schimmels 

Schimmels dragen een dominant gen dat ervoor zorgt dat hun vacht geleidelijk aan wit wordt, een drager van 

het gen toont dus altijd schimmel, een schimmel zal dus altijd een ouder hebben die schimmel is.  

 

 

 

 

Omdat we aan het fenotype niet kunnen zien of een paard twee kopieën van het E-allel heeft of één, kunnen 

we het laten testen op het genotype Homozygoot of Heterozygoot,  wanneer we het exacte genotype willen 

weten voor fokdoeleinden 

 

Wilfrieda Smits 

Bronnen: Combibreed nl , Ugent ,  

Arabo-Friezen , Mérens  en Friese paarden zijn eigenlijk altijd zwart. Dit is het resultaat van 

gericht fokken op het dominante E-allel op het extention-gen. Nakomelingen moeten zwart 

zijn, anders worden ze niet aangenomen in het stamboek. 
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