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BESTE LEZER,

MET TROTS PRESENTEREN WIJ U DE EERSTE ZSAA ARABO NEWSFLASH. DE REIKWIJDTE VAN HET APB. SP. ARABO-
FRIESE SPORTPAARD BREIDT NOG STEEDS GESTAAG UIT EN WIJ WILLEN U NAAST HET DUITSE MAGAZINE EQUUS 
ARABIAN WAARIN ALLE GEASSOCIEERDE RASSEN VAN HET ZSAA AAN BOD KOMEN OOK EEN NEDERLANDSTALIGE 
EDITIE AANREIKEN, SPECIAAL GERICHT OP HET ARABO-FRIESE SPORTPAARD. DEZE NEWSFLASH ZAL VIER KEER 
PER JAAR VERSCHIJNEN OM U OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN ALLE ONTWIKKELINGEN MET BETREKKING TOT 
ONS STAMBOEK EN HET APB.SP. ARABO-FRIESE RAS. 

WIJ WENSEN U TOT SLOT EEN GELUKKIG EN GEZOND 2012 TOE.  
VEEL LEESPLEZIER!

VAN DE REDACTIE
ZSAA afd. NEDERLAND

BELEIDSWIJZIGINGEN 2012
Naar aanleiding van de bestuursvergadering van januari jl. melden wij u de volgende beleidswijzigingen met 
betrekking tot het APb. Sp. Arabo-Friese Sportpaard ras.

Tariefwijziging
De tarieven zullen met ingang van 2012 worden als volgt gewijzigd:

Pedigree
Vanaf 2012 zullen alle veulens een separate pedigree ontvangen bij hun paspoort. Het ZSAA wil met deze maatregel
tegemoet komen aan de Nederlandse gebruiken met betrekking tot de registratie van paarden. Ook zal de pedigree
zorgen voor meer uniformiteit tussen documenten die door de verschillende Arabo-Friese Sportpaardenstamboeken
worden uitgegeven. 

De pedigree zal dienen als eigendomsbewijs, bij verkoop dient dit document dus naar het stamboek terug gestuurd
te worden zodat de eigenaarwissel hierop vastgelegd kan worden. De eigenaren van de veulens geboren in 2010 en
2011 die ook een pedigree wensen te krijgen kunnen dit melden via info@zsaa.nl Vermeld a.u.b. de relevante
informatie met betrekking tot uw paard, dat wil zeggen: de volledige naam, geboortedatum, de naam van de fokker
en de naam en het adres van de huidige eigenaar en eventueel behaalde premies.  
De papieren zullen eenmaal per jaar gemaakt worden, na de veulenkeuring in september. Wij streven ernaar u de
paspoorten en pedigrees  tijdig  te kunnen bezorgen.  

* Lidgeld per jaar € 50,00
* Verplichte opname merrie (eenmalig bij de eerste verschijning met veulen op een keuring) € 50,00
* Veulenregistratie en paspoort € 125,00
* Mediabijdrage: Magazine Equus Arabian (optioneel; u kunt aangeven of u dit tijdschrift 

wel of niet  wenst te ontvangen)
€ 32,20

* Inschrijfgeld veulenkeuring € 15,00
* Chippen tijdens de veulenkeuring (optioneel) € 15,00
* Stalling op de dag van de veulenkeuring (optioneel) € 10,00



HENGSTENKEURING 2012
ALSFELD 23-24-25 MAART

HET IS BIJNA WEER ZO VER: DE HENGSTENKEURING IN ALSFELD! 
NA EEN SUCCESVOLLE EDITIE VOOR HET ARABO-FRIESE SPORTPAARD IN 2011 WAABIJ TWEE  HENGSTEN WERDEN 
GOEDGEKEURD BLIKKEN WIJ VOORUIT OP DE KOMENDE KEURING.

Dit jaar zullen er voor de 3e

keer Arabo Friese hengsten in
de categorie Arabisch Partbred
Speciaal naar de ZSAA
Hengstenkeuring in Alsfeld
komen op 23-24-25 maart. 

Deze keuring is echter ook al
weer de 21e keer voor het
ZSAA, hetgeen wel aantoont,
dat we hier te maken hebben
met een voor Europa erkend 
stamboek van formaat met
veel kennis en ervaring in huis.

Het is destijds ontstaan uit
frustratie van veel leden van
een der grootste Arabier
stamboeken in Europa in een
tijd dat begonnen werd met de
Arabier steeds extremer te
fokken richting keuringen en
shows. Van de geharde Arabier
als veredelaar bleef sindsdien 
dus  steeds minder over.

In de vorige eeuwen was de
Arabier juist beroemd als
veredelaar voor andere rassen
door zijn onuitputtelijk
vermogen gepaard aan
hardheid en soberheid.
Maar juist deze “Leistungs-
Araber” kregen vanaf de 80-er
jaren te weinig kansen in de
fokkerij ten opzichte van
de show Arabieren fokkerij, die
sindsdien sterk de overhand
heeft gekregen. 

Eigenlijk is dit dezelfde achtergrond 
als  van veel Friezenliefhebbers, die 
vaak ervoor gekozen hebben om 
verder te fokken in de richting van 
prestatie en tegenwoordig met 
veel plezier de Arabo-Friezen
fokken en gebruiken.

Het ZSAA houdt een aantal 
stamboeken bij onder dezelfde 
noemer: Veredeling met “Leistungs
Araber” bloed. Daarbij wordt door 
het ZSAA ook de nodige aandacht 
besteed aan de sinds  tientallen 
jaren op prestatie geselecteerde 
“Shagya-Araber”. Dit zijn vrijwel 
zuivere  Arabische paarden die 
maat en power hebben en zich al 
jaren bewijzen in de topsport.

In de sectie Arabisch Partbred
Speciaal vinden we de Arabo-Friese 
hengsten

die reeds goedgekeurd zijn door 
het ZSAA. Deze staan ook op de 
site van de  Nederlandse afdeling 
van het ZSAA in Maastricht.

In het hoofdbestuur van het ZSAA 
zit ook een Nederlandse 
vertegenwoordiger, die 
voornamelijk de Arabo-Friese
belangen behartigt. Hij ziet erop 
toe, dat het ras wel blijft gefokt 
worden volgens alle 
grondbeginsels: 
- Het juiste Friese prestatiebloed 
gecombineerd met 
- een scheutje van max 40% 
prestatie-Arabier of ander vreemd 
prestatiebloed 
- met behoud van een uitstekend 
karakter.



HENGSTENKEURING 2012

Twee jaar geleden keurde het
ZSAA de reeds bij het EAFS
goedgekeurde
pionierhengsten Dark Danilo
en Dark Laes goed. Tevens
werd dat jaar de hengst
Tahmurath nieuw  goed-
gekeurd. Hij heeft een waarde-
volle bloedvoering. Dat is
namelijk: Danilo x Fabe x Adel’s
moeder en daarvóór nog veel
Hamid bloed.  Dus genetisch
Bij uitstek op prestatie gefokt.

Vorig jaar kwamen 2 heel
mooie Arabo-Friese hengsten
in de categorie Arabisch
Partbred Speciaal door de
keuring in Alsfeld. Eenmaal
Carst T. , een zoon van Dark
Laes . De tweede goedgekeurd
Hengst was Aaron J.W., een
Dark Danilo zoon uit de
Bekende prestatielijn van de
Fam. Jans Winkelman. Deze
hengst viel vroeger al op door
heel  hoge scores bij de
jurering, maar werd destijds
geweigerd op slechts een
detail. Deze imponerende
hengst met een schofthoogte
van 1.73m is door het ZSAA nu
opgenomen. 

Op de keuring van het ZSAA
wordt de lat hoog gelegd;
figuurlijk, maar ook letterlijk.
Iedere kandidaat moet vrij
kunnen springen om aan te
tonen over voldoende balans, 
elasticiteit en inschattings-
vermogen te beschikken. Dit
onderdeel geeft dus veel

informatie, ook bij een Arabo
Fries. Daarnaast moeten de
gebruikelijke basisgangen heel
goed uit de verf komen.  Bij het
ZSAA worden deze  in vrije
beweging beoordeeld. Op de ZSAA
HK zien we dus geen  klappende
zwepen en rammel- doosjes of veel
ander lawaai.

Programma

Op vrijdag 23 maart is de
veterinaire keuring, worden de
bewegingen op harde bodem 
gejureerd en  alle maten
vastgesteld (niet alleen
schofthoogte, maar ook
borstomvang, pijpomvang en
lengte).

Op zaterdag 24 maart is de
eerste bezichtiging  van alle nieuwe
hengsten. Aan het einde van de
dag worden de voorlopig
goedgekeurde hengsten

voorgesteld en besproken voor
het publiek. Het jurycorps bestaat
uit wel 9 leden, onder andere
paardenexperts van het ministerie
en de officiële gezondheidsdienst. 

Op zondag 25 maart komen de
reeds goedgekeurde hengsten hun
opwachting maken in show blocs
van ongeveer 10 minuten per
hengst. Dit is een mooie etalage
voor de fokkers om een keuze te
maken uit de kwaliteitsvolle
ZSAA dekhengsten.

Tenslotte raden we u aan om op
tijd een hotel te reserveren, de
verre omgeving is volgeboekt door
bezoekers van dit belangrijke
paardenevenement. Het loont de
moeite de lange reis naar Alsfeld te
maken. De keuring vindt plaats in
de fraaie Reithalle op het
industrieterrein,vlak langs de
autoweg.



WISSELCOLUMN                                     STAL AALDERS
IN DEZE RUBRIEK WILLEN WIJ U AAN HET WOORD LATEN: DE HENGSTENHOUDER, FOKKER, SPORTBEOEFENAAR, 
RECREANT, HOBBYIST  ETC. WAAROM HEEFT U VOOR HET APB. SP. ARABO-FRIESE SPORTPAARD GEKOZEN?  WAT 
ZIJN UW ERVARINGEN MET BETREKKING TOT HET RAS?  

DEEL UW ERVARINGEN EN SCHRIJF EEN LEUK ARTIKEL. STUUR DIT VERGEZELD VAN ENKELE FOTO´S NAAR 
INFO@ZSAA.NL MET DE VERMELDING “WISSELCOLUMN” EN MISSCHIEN BENT U DE VOLGENDE COLUMNIST.

DE AFTRAP WORDT GEGEVEN DOOR HENDRY AALDERS EN CRISTA WIELSMA VAN STAL AALDERS TE 
OOSTERZAND.

Crista aan het werk met Aaron J.W. tijdens een wedstrijd

Hendry presenteert 
Aaron J.W.  tijdens de 

hengstenkeuring

“Leergierig, werkwillig, luxe, super mak 
maar als het moet voor je door het vuur gaan!”

Let op, niet elk paard is hetzelfde natuurlijk. 
Maar wij als hengstenhouders komen veel
paarden tegen, mensen met Arabofriezen 
maar ook met raszuivere Friezen. En wat 
zeggen deze fokkers ?: Je ziet de veulens 
samen in de weide spelen, maar die Turbo-
Friezen gaan langer door!! Dat is wat je wil, 
meer uithoudingsvermogen.
Ook op concoursen vernemen wij het aan 
onze eigen hengsten, deze zijn super te 
rijden en gaan langer door. Je kan kort of 
lang losrijden, ze blijven voor je gaan tijdens 
de proef!!

Onze omschrijving van dit ras: Leergierig, 
werkwillig, luxe, super mak en . . . . als je het 
vraagt gaan ze  voor je door het vuur!

gemakkelijker hebt, doordat 
ze zelf meer looplust hebben. 
Je longeert ze een keer, zadel 
kan erop, de keer erna kan je 
er al op rijden.

Wij zijn Hendry en Crista, en
willen u graag vertellen waarom
wij nou zo graag met Arabo
Friese paarden werken. Via een
andere hengstenhouder zijn
wij in contact gekomen met dit
ras. We mochten jonge Arabo
Friese paarden zadelmak maken. 
Ach dachten wij, dit doen we zo 
even, de meeste raszuivere 
friezen zijn zo klaar over het 
algemeen. Die zijn gauw moe en 
geven de moed gauw op. 

De jonge Arabofriese paarden
gaven ook geen problemen en
zijn ook zo zadelmak. Doordat
Arabofriese paarden zo enorm
leergierig zijn, heb je ze ook zo
klaar. 

Het scheutje extra bloed zorgt 
ervoor dat je het gewoon 

“Dat is wat je wilt, meer uithoudingsvermogen”



VARIA

SPORTRESULTATEN
BESTE LID,

WIJ ZIJN BENIEUWD NAAR UW SPORTRESULTATEN!
BEOEFENT U DRESSUUR, MENNEN OF NEEMT U DEEL
AAN  ANDERE PAARDENSPORT ACTIVITEITEN? 

DEEL UW SPORTRESULTATEN MEE VIA INFO@ZSAA.NL
(EVENTUEEL VERGEZELD VAN EEN FOTO) EN
INFORMEER UW MEDE PAARDENLIEFHEBBERS OVER
UW SUCCESSEN IN DE SPORT!

NEWBORN 2012
BESTE FOKKER,

WILT U OOK ZO GRAAG PRONKEN MET UW PAS GEBOREN
VEULENTJE(S) EN  ZOU U ZE  HET LIEFST AAN DE HELE WERELD
VOORSTELLEN?

MAIL ONS UW MOOISTE FOTO´S DIE GEPULBICEERD ZULLEN WORDEN
IN DE VOLGENDE EDITIE VAN DE ZSAA ARABONEWSFLASH. 
VERMELD A.U.B. HIERBIJ:
• DE NAAM VAN HET VEULEN
• DE NAAM VAN  DE VADER EN MOEDERS VADER
• HET GESLACHT
• DE GEBOORTEDATUM                                        

EN STUUR DIT OP AAN    INFO@ZSAA.NL

HENGSTENKEURING
23-24-25 MAART 2012 ALSFELD

ZSAA HENGSTKÖRUNG
HESSISCHES PFERDEZENTRUM
AN DER HESSENHALLE 5
36304 ALSFELD 


