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NEWBORN 2012
ER ZIJN WEER ARABO-FRIESJES GEBOREN!
HARTELIJK DANK AAN ALLE FOKKERS DIE FOTO´S VAN HUN VEULENS GESTUURD HEBBEN!



VERSLAG HENGSTENKEURING 2012

FELIX VAN DE MOLENWEG
GOEDGEKEURDE APB. SP.  ARABO-FRIESE HENGST 

De presentatie van Felix van de
Molenweg is niet onopgemerkt
voorbijgegaan tijdens de drie dagen
durende hengstenkeuring van het
ZSAA in Alsfeld. Op deze
eenentwintigste hengstenkeuring 
werden een twintigtal hengsten 
aangeboden. Elke afdeling van het
stamboek was goed
vertegenwoordigd, Felix werd in de
categorie Arabisch Partbred Speciaal
aangeboden voor het Arabo-Friese
ras. 

Naast zijn uitstekende beweging in
elke gang, zowel op harde als op
zachte bodem, trakteerde Felix het
aanwezige publiek op een heuse
springdemonstratie. Deze jonge
hengst presteerde het om over
maarliefst 1.20 meter te springen.
Daarnaast was de jury ook erg onder 
de indruk van zijn présence en brave
karakter. 

Felix is een zoon van Yk Dark Danilo,
moeder Juliaantje van de Lievendaal,
mv. Tsjalke.

Type Exterieur Fundament Stap Draf Galop Vrijspringen Totaalscore

9 8 7 7 8 8 8 7,85

De jury beloonde Felix met de volgende punten:



De hoge totaalscore van 7,85 leverde hem daarnaast het predicaat ‘Premiehengst’ op. Felix is de eerste 
Apb. Sp. Arabo-Friese hengst die de minimale score van 7,8 overschrijdt en dit predicaat in de wacht sleept. 

Het ZSAA feliciteert Stoeterij de Molenweg uit Maastricht en in het bijzonder fokker Jacques Stassen met het
behaalde resultaat en wij zien het nageslacht van Felix vol spanning tegemoet! 

VERSLAG HENGSTENKEURING 2012

FELIX VAN DE MOLENWEG
GOEDGEKEURDE APB. SP.  ARABO-FRIESE HENGST 



WISSELCOLUMN                       SELMA VAN DE VOORDE
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.

IN DIT NUMMER KOMT SELMA VAN DE VOORDE  AAN HET WOORD, ZIJ IS DE VASTE AMAZONE VAN DE 
GOEDGEKEURDE DEKHENGST YK TAHMURATH.

Mijn naam is Selma van de Voorde, 
21 jaar jong. Na mijn behaalde 
VMBO diploma moest ik een 
opleiding kiezen waar ik later in 
wilde werken. Die keuze had ik al 
snel gemaakt. De paardenhouderij
opleiding was immers mijn droom. 
Ik wilde het hoogste niveau halen 
dat mogelijk was namelijk Niveau 4 
Management. 

Tijdens mijn opleiding heb ik op 
verschillende paardenbedrijven 
stage gelopen. Maar er was er toch 
maar één waar ik me echt ‘thuis’ 
voelde. Op Stal Groot Prooyen te 
Middelburg gerund door Hans 
Goedhart en Corneli Langebeeke. 
Tijdens mijn stageperiode kreeg ik 
een unieke kans aangeboden. 
Namelijk het rijden van de Arabo-
Friese dekhengst Yk Tahmurath.

Yk Tahmurath
Yk Tahmurath is geboren op 12 april 
2006. Zijn moeder de Arabo Friese 
merrie Epona K en hij draagt 12,5% 
arabisch bloed uit de Hamid lijn. Zijn 
vader Yk Dark Danillo werd als 
eerste Arabo Friese Sportpaard 
officieel goedgekeurd. Door zijn 
twee Arabo Friese ouders draagt Yk 
Tahmurath verschillende Arabische 
bloedlijnen 6,25% uit de lijn Hamid
en 18,75% uit de Gharib lijn 
daarnaast draagt hij dus  75% van 
het Friese bloed. 

Yk Tahmurath is gefokt in Duitsland 
door zijn huidige eigenaar Gúnter
Klein.

Tijdens mijn stage dagen op Stal 
Groot Prooyen heb ik de training 
van Yk Tahmurath overgenomen 
van Corneli Langebeeke. In het 
begin was dit best moeilijk, 
Tahmurath was net onder het zadel 
en had vaak last van erg veel 
energie, hij was niet moe te krijgen 
waardoor hij elke dag weer 
behoorlijk fris was met rijden. 
Verder kon hij zich in het begin 
moeilijk concentreren waardoor hij 
snel afgeleid was van zijn werk. Het 
heeft mede daardoor ook enkele 
maanden geduurd voordat de 
combinatie klikte. 

Tahmurath heeft een bijzonder 
sterk karakter, en in het begin was 
hij ook niet van plan om alles te 
doen wat hem gevraagd werd. Zo 
bleken onze eerste rondes door de 
buitenbak geen succes te zijn, Daar 
waren we nog niet aan toe. En dus 
pakte we wederom de training in 
de binnenbak op met behulp van 
de wekelijkse lessen van Corneli
Langebeeke. Naast het rijden van 
Yk Tahmurath bleek hij ook een 
geweldig koetspaard te zijn. Hij 
kan soms wat ongeduldig zijn met 
het inspannen maar eenmaal voor 
de koets is het een harde werker. 
Al gauw werd duidelijk dat 
afwisseling in zijn werk erg 
belangrijk was en door middel van 
het rijden te combineren met het

“Yk Tahmurath is een paard dat ik nooit meer zal vergeten!”



WISSELCOLUMN                       SELMA VAN DE VOORDE

mennen en één keer per week op 
buitenrit te gaan en in de brede 
berm een flink stuk te galopperen 
blijft hij zijn werk leuk vinden. 

Naast de trainingen moest hij zich 
natuurlijk ook op wedstrijden en 
shows bewijzen. Hij was immers 
opgenomen in het ZSAA stamboek 
met de score van 7,3. De eerste 
show die ik met hem reed was in 
Maastricht op 29-08-2010. 
Tahmurath was toen een half jaar 
onder het zadel en zoals het publiek 
kon zien had hij de eerste paar 
minuten nodig om te ontspannen 
omdat hij op zijn manier behoorlijk 
energiek te ring binnenkwam en vol 
spanning zat. De tweede show die ik 
met hem heb gereden was 
wederom in Maastricht, en na een 
jaar trainen was er een groot 
verschil zichtbaar. Deze keer kregen 
we de gelegenheid om een korte 
kür op muziek te rijden, en dat was 
een groot succes.

In maart 2012 werden we 
uitgenodigd om een show te rijden

op de Flanders Horse Expo in België. 
Samen met de Arabo Friese 
hengsten Dark Laes en Yk Tjimme
mochten we op muziek een stukje 
van de dagelijkse trainingen van de 
hengsten laten zien, ieder op hun 
eigen niveau. Hier was duidelijk 
zichtbaar hoe hij gegroeid is het 
afgelopen jaar. Van een wat 
onstuimige jonge hengst naar een 
echt sportpaard.

Tussen de verschillende shows door 
rij ik ook dressuur wedstrijden met 
hem. We zijn begonnen in februari 
2011. We kwamen op de 
wedstrijden enkele moeilijke punten 
tegen, het inrijden in een kleine 
ruimte met vreemde paarden bleek 
erg moeilijk te zijn. Na veel oefenen 
en op veel verschillende terreinen 
te rijden kwam daar al snel 
verbetering in.

In het zomerseizoen bleek toch al 
snel dat het dekseizoen moeilijk te 
combineren is met de wedstrijden, 
Tahmurath was weer vaak en snel 
afgeleid door de aanwezigheid van 
verschillende paarden en paarden 
die in de weilanden grazen naast de 
wedstrijdring. Om de eerste

dressuur klasse af te sluiten heb 
ik deelgenomen aan de Zeeuwse 
Kampioenschappen waarvoor ik 
eerste aan minimaal drie selectie 
wedstrijden moest hebben 
deelgenomen, daarnaast moest 
ik in de  top tien eindigen om 
door te mogen naar de 
kampioenschappen. Dat lukte en 
op de kampioenschappen 
behaalde we als enige Arabo 
Friese Sportpaard tussen de 
warmbloed paarden een mooie 
5e plaats.

In februari 2012 zijn we een 
klasse hoger gestart en tijdens de 
eerste indoorwedstrijd in het L1 
op 11 februari heb ik het eerste 
winstpunten binnen gereden.

Sommige paarden hebben een 
uniek karakter en dan zal je ze 
moeten accepteren zoals ze zijn, 
Yk Tahmurath is daar een mooi 
voorbeeld van. Het is nog steeds 
een geweldige ervaring met 
leuke en soms minder leuke 
momenten. Yk Tahmurath is een 
paard dat ik in ieder geval nooit 
meer vergeten zal!


