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Bestelformulier AVS Jubileumboek 70 jaar ARABISCHE VOLBLOED fokkerij in Nederland
door Paul Rollman
Een fantastisch boek, waarin aan de hand van talloze foto's de geschiedenis van het Arabische
Volbloedpaard in Nederland wordt weergegeven.
Herinneringen van levenskunstenaar, kunstschilder en auteur Paul Rollman aan een tijd die wij ons
nauwelijks meer kunnen voorstellen, hoewel het nog niet zo lang geleden is.
De eerste imports vanuit Engeland en Arabië, de moeilijke jaren vlak na de oorlog, de
schoonmaakwoede van de WAHO, u vindt het allemaal terug in dit boek.
Uiteraard wordt er ook aandacht geschonken aan de diversiteit van de Arabier, de prestaties in
Endurance, rensport, dressuur/springen en Western. Natuurlijk komt ook de nieuwe generatie fokkers
aan bod die, gegrepen door de Arabitis, hun best doen het ras voor de toekomstige generatie te
behouden.
Het boek dat door zijn oude en nieuwe foto's tot een document is geworden, zal voor iedere Arabische
Volbloedfokker en liefhebber een kostbaar bezit zijn.
Het boek, met harde omslag, kunt u ontvangen door dit formulier naar bovenstaand adres van
het AVS te sturen, te faxen of ingescand te mailen. De kosten zijn € 29,95 plus € 9,verzendkosten. Als u de verzendkosten wilt uitsparen kunt u het boek vanzelfsprekend afhalen
tijdens de kantooruren van het stamboekkantoor.

Noteer mij voor dit prachtige boek over 70 jaar Arabische Volbloedfokkerij in Nederland!
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Nadat wij uw bestelling hebben ontvangen ontvangt u van ons een factuur. Na ontvangst van uw
betaling sturen wij u het boek meteen toe. Zoals eerder gezegd kunt u op de verzendkosten besparen
door het boek op te komen halen tijdens kantooruren van het stamboek. Gaarne wel van te voren een
afspraak maken en van te voren het geld overmaken of contant meenemen.

