Egyptian
Event
Europe

Op 31 juli en 1 augustus vindt in het kasteel van Pietersheim opnieuw het
paardenevenement Egyptian Event Europe plaats. Paardenliefhebbers
herinneren zich ongetwijfeld de succesvolle editie van vorig jaar, die heel
wat kijklustigen trok. Ook ditmaal zijn heel wat Arabische volbloeden of
straight Egyptian horses van de partij. Tijdens dressuur, shows en parades
zullen deze paarden het beste van zichzelf laten zien.

of uit de zee zijn ontstaan. Concreet
is het wilde paard waarschijnlijk enkele duizenden jaren voor onze jaartelling in het Nabije Oosten getemd
en zijn de Arabische volbloeden
rechtstreekse afstammelingen van
die eerste wilde paarden.

wezig zullen zijn, is vereist dat ze
een stamboek hebben. Niet elk
paard mag zich zomaar een
Arabische volbloed noemen.

Op het kasteel Pietersheim in
Lanaken zijn Arabische volbloeden
van alle leeftijden te bewonderen,
gaande van jonge veulens tot veteranen van 17 jaar en ouder. De
deelnemende paarden worden
opgesplitst in 26 categorieën. De
internationale jury, bestaande uit
kenners uit Zwitserland, Brazilië,
Italië, Duitsland en Denemarken zal
de paarden quoteren op basis van
een aantal kenmerken, zoals type,
nek, hoofd, schouder, top-line,
benen, beweging enzovoort.

Arabische volbloeden of straight
Egyptian horses zijn, volgens de
definitie van de Pyramid Society Europe, paarden die door de
WAHO zijn erkend. Ze moeten aan
een aantal voorwaarden voldoen
alvorens als Arabische volbloed te
worden erkend. Hun stamboom
moet terugvoeren naar de Arabische woestijn, waar deze paarden
al duizenden jaren worden gefokt.
Prachtexemplaren van het ras
zijn de trots van menig Arabisch
paardenliefhebber. Maar ook buiten het Midden-Oosten zijn er duizenden liefhebbers die dit paard
fokken.
De definitie van de Pyramid Society
Europe van een “echte” Arabische
volbloed is aan heel wat voorwaarden verbonden. Bij voorkeur
gaat het om paarden wiens stamboom is terug te voeren tot de
legendarische stallen van Abbas
Pasha I of Ali Pasha Sherif. Van de
paarden die in Pietersheim aan-

De oorsprong van het ras
gaat terug tot het Nabije
Oosten en tot Noord-Afrika.
Volgens de legende had de
profeet Mohammed op zijn
vlucht van Medina naar Mekka paarden bij. Die gingen
op een bepaald moment
drinken, maar Mohammed was
gehaast. Hij riep de paarden
terug en zeven merries gaven
gehoor aan zijn oproep. Het is
van deze zeven merries dat de
echte Arabische volbloeden
zouden afstammen.
Uiteraard bestonden Arabische volbloeden al veel eerder
in de geschiedenis, maar over
hun oorsprong is niet zo veel
geweten. Naargelang de bron
zou dit paardenras uit de wind

We nodigen u uit op deze exclusieve
event op 31 juli en 1 augustus in de
tuinen van het kasteel van Pietersheim.
De toegang is gratis, al wordt aan
elke bezoeker één symbolische
euro gevraagd ten voordele van
een goed doel.
U kunt zich ook inschrijven voor
een VIP arrangement om alles
te aanschouwen vanaf de beste
plaatsen langs de paddok.

Hiervoor kunt u contact
opnemen met de organisatoren,
TOM OBEN,
obentom@hotmail.com,
+32 (0) 479 954 467
GEERT OBEN,
obenge@hotmail.com,
+32 (0) 474 415 862

Meer informatie over
het Egyptian Event Europe
is te vinden op
www.egyptian-event-europe.com.
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