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Het fraaie hoofd van Hamid Maestoso’s Dark Hurricane 

Vorig jaar was omstreeks deze tijd al aardig toeven in het warme voorjaarzonnetje en dit jaar 
was het op 17 maart Siberisch koud.  Het weer en klimaat zijn dus heel wat anders en 
moeten vooral niet met elkaar vergeleken worden.  Niettemin trokken de paarden zich 
weinig van de kou aan en draafden ze ook buiten op het harde er net zo gemakkelijk op los.  

ERS rijpaarden 

Bij de ERS-rijpaarden verkreeg de fraaie valkkleur hengst Be brave CZ (Barons Cambaron Tazz 
x Haarlem) van fokker/eigenaar L. den Berg te Assendelft het groene licht.  In de vaderlijn 
voert hij het bloed van de vooroorlogse Araber rijpaardenfokkerij in de Oostbloklanden 
gecombineerd met Holsteiner en in de moederlijn voert hij via Haarlem Amurath ShA 1898 , 
via Sinaeda Amurath 1896 ShA en via Almroschen opnieuw Amurath 1898 ShA.  Die invloed 
is hem niet alleen in de kleur maar ook in zijn goede evenwichtige model aan te zien. Be 
Brave Cz is een zeer harmonisch gebouwde hengst met goede verhoudingen, rompdiepte  en 
de daarmee gepaardgaande vloeiende lijnen en vormen.  Hij heeft daarbij veel expressie, 
een zeer mannelijk voorkomen, een sprekend hoofd en een mooi donker oog die goed aan 
de buitenkant van het hoofd staat. Wat direct bij deze goed gemodelleerde hengst in het 
oog springt is zijn uitstekende, mooi gevormde en glasharde fundament met de goed 
gevormde gewrichten, de peervormige kogels en de goedgevormde voeten.  Ook de 
verhoudingen van 3/5 onderarm en 2/5 pijpbeen zijn bijzonder goed en precies volgens de 
criteria van het evenwichtsmodel. Hij is nog lichtelijk overbouwd en kan in de draf nog maar 
kort de balans bewaren maar daarbij toonde hij wel de vereiste tact.  De stap is ruim en 
verend. De galop was een streling voor het oog. Ruim en goed dragend galoppeerde hij in 
een bijna volmaakte balans door de baan. Ook het vrijspringen ging hem bijzonder goed af 
waarbij hij goed taxerend en basculerend door de driesprong ging en in de landing 
onmiddellijk weer op het achterbeen met de romp omhoog door galoppeerde.  Op maar 
liefst vijf onderdelen scoorde hij een 9 en daar was ook een 9 voor het vrijspringen bij. 



Op deze foto is zeer goede fundament van Be Brave CZ goed te zien en dat gaat ook voor zijn goed gebalanceerde 
enspringtechniek op. 

ERS Arabo-Friesians 

De trend die we de afgelopen jaren steeds meer bij de Arabo-Friesians zien is dat de 
uniformiteit toeneemt en dat werd op deze keuring ook nog eens bevestigd. Een ander 
foktechnische vooruitgang is dat de bloedspreiding en de diversiteit aan genen alsmede het 
percentage ShA/ox aanmerkelijk is toegenomen. Nu we deze status bereikt hebben is het 
ook van groot belang dat de fokkers deze waarden omzetten in de keuze van hun fokkerij en 
de combinaties gaan maken waarbij de diversiteit aan genen, het vereiste evenwichtsmodel  
en het percentage een weloverwogen rol gaat spelen.  De beste producten komen bijna 
altijd uit de Arabo-Friesian  x Arabo-Friesian waarbij het evenwichtige model met de Araber 
expressie de beste veelzijdige sportpaarden levert.  Die vooruitgang zien we ook steeds meer 
bij het vrijspringen. We moeten er ook meer naar streven dat de Arabo-Friesians niet alleen 
voor het menen en de dressuur maar ook op de springconcoursen en eventing worden 
ingezet.  Wat deze paarden hier op keuring laten zien, kunnen ze in de verschillende 
sportdisciplines ook optimaal waarmaken. Voorwaarde is wel dat ze klassiek en niet volgens 
de moderne en schadelijke trainingsmethode worden geschoold. 

Twee hengsten verkregen het dekbrevet onder voorbehoud dat ze ook qua sperma en 
röntgenologisch goed moeten zijn. Bailey Wanted by Zazou ( B.Gharib Liberator x Dark Ynte) 
fokker A. Landman te Wehe-Den Doorn en eigenaar A. Landman en Stal Berghuis te Beilen is 
een hengst die goed in het evenwichtmodel staat. De verhoudingen zijn goed en de hengst 
heeft een mooie diepe en goed gewelfde romp. Net zoals zoveel hengsten met een 
Araberbloedvoering is ook deze hengsten laatrijp en daarom nog overbouwd.  Dat neemt 
echter niet weg dat hij op de vereiste onderdelen goed te beoordelen is. Het fundament is 
goed gesteld en de voeten zijn goed gevormd. Het voorbeen is lichtelijk terugstaand en dat 
kan bij de latere uitgroei nog iets afnemen. De bewegingen op alle drie onderdelen werden 
met tact en ruimte gepresenteerd waarbij draf met veel expressie wordt uitgevoerd. Hij 
scoorde voor dit onderdeel dan ook een 9. Ook het vrijspringen ging hem zeer goed af en 
daarvoor scoorde hij een 8. 



Op stand is de overbouwdheid bij Baileys Wanted by Zazou nog goed te zien. En dat geldt ook voor zijn uitstekende 
springtechniek. 

De tweede hengst die het voor het dekbrevet in aanmerking kwam was de driejarige Dark 
Julius ( Dark Ynte x Fekke fan é Waldsicht) van fokker/eigenaar A.H. Eichhorn te Klein 
Berssen (Dld).  Dark Julius is een zeer robuuste en harmonieus gebouwde hengst met veel 
Araber uitstraling . Ook hij is nog overbouwd. Hij heeft een zeer goed gevormde en gewelfde 
hals en mooie diep romp met veel “Hinterrippe” . De verhoudingen zijn goed en de enige 
bemerking zou zijn dat hij op de lendenpartij nog iets lang is.  De bewegingen zijn goed met 
tact en ritme waarbij de galop buitengewoon goed wordt gepresenteerd.  Zeer mooi in  
balans, goed gedragen en moeiteloos changerend ging door de baan. Hij scoorde daarvoor 
dan ook een 9. Ook het vrijspringen ging hem zeer goed af.  

Ook de edele Dark Julius verkreeg het dekbrevet. 

De hekkensluiter die vandaag al wel definitief kon worden goedgekeurd  is Hamid 
Maestosos’s Dark Hurricane (Hamid Maestoso x Folkert) van de Fam. Aerst te Neeroeteren 
(BE). Deze hengst kreeg twee jaar geleden voorlopig het groene licht omdat hij destijds nog 
wel erg jeugdig was. De jury had  echter goed gezien dat dit groei-erfenissen zijn die vooral 
met de Araber bloedvoering gepaard gaan.  De hengst is duidelijk in zijn voordeel 
uitgezwaard. Hij heeft veel ras en uitstraling. De bewegingen zijn lichtvoetig verend en ruim. 
Hij verkreeg voor de stap, draf en de galop dan ook terecht een 8. Springen hoefde hij niet 
meer omdat aan deze verplichting al eerder had voldaan (HK verslag 2016). Ook het 
spermaonderzoek  en de  röntgenologische  verplichting heeft hij reeds met goed gevolg 



afgelegd. De hengst is bovendien genetisch interessant omdat hij weer een heel andere 
Shagya-Araber bloedvoering meebrengt.   

Hamid Maestoso’s Dark Hurricane begint steeds meer uit te zwaren. Ook de overbouwdheid  verdwijnt geleidelijk en het 
ras en adel beginnen toe te nemen. 

Showblok 

In het showblok liet de EPS-D- pony Constantijn TG (Cindy’s Chevy TG x Orchard 
d’Avranches) met Sien Westerhof te Noordwijk zien wat hij in huis heeft. Constantijn is mooi 
uitgezwaard, opgedroogd en volwassen geworden. Hij is inmiddels  L2 –dressuur met 11 
winstpunten en dat tussen de paarden!!! Springen doet ze nog weinig met hem maar ook 
daar heeft hij geen enkele moeite mee. Het mooie van Constantijn is ook dat we zijn goede 
fokresultaten kennen. Op de nationale keuring te Heeteren in 2017 leverde hij de nationale 
veulenkampioen.  

Constantijn laat hier de fraai gedragen galop met een dalende achterhand zien. Op de rechterfoto zijn zoon Constantijn’s 
Con Dios WN die vorig jaar het nationaal veulenkampioenschap veroverde. 


