
De DAWRA is opgericht in 1998 en stelt zich als doel het 

stimuleren en ontwikkelen van het Arabisch Volbloed 

paard in de westernsport. Paarden met Arabisch bloed 

zijn namelijk meer dan alleen showpaarden.  

 

De afgelopen jaren hebben veel combinaties laten zien 

hoe geschikt het Arabisch Volbloed paard is voor de 

westernsport. Met zijn zachte, trouwe en eerlijke 

karakter is het Arabisch Volbloed ‘willing to please’. Het 

is intelligent en lichtvoetig, lenig en wendbaar en heeft 

de ideale maat en gangen voor het beoefenen van de 

westernsport. Arabische Volbloeden worden met 

regelmaat Nederlands kampioen Western Riding en 

Versatile Horse.  

De DAWRA organiseert het hele jaar door op centrale 

locaties wedstrijden voor Beginners Walk & Jog tot en 

met Open ruiters. De DAWRA werkt samen met andere 

westernverenigingen en het Arabisch Volbloed Paarden 

Stamboek. Sinds 2004 mogen ook paarden met 

minimaal 50% Arabisch Volbloed meedoen aan DAWRA 

wedstrijden. Daarnaast biedt de DAWRA ook 

interessante activiteiten voor recreatieve ruiters, zoals 

de oefenwedstrijd en de clinics 

De DAWRA start het 

s e i z o e n  m e t  e e n 

o e f e n w e d s t r i j d  v o o r 

(recreatieve) beginners en 

ruiters met een groen 

paard. De deelnemers 

krijgen van een erkend 

jurylid uitleg over de 

verschillende onderdelen en 

wedstrijdtactiek.  

De DAWRA organiseert ook clinics tijdens het 

inmiddels traditionele DAWRA weekend. De DAWRA 

Western Snuffeldag is een ideale gelegenheid voor 

ruiters om kennis te maken met het western rijden. De 

DAWRA zorgt deze dag voor een western optoming. 

Tijdens de oefenwedstrijd, clinics en Snuffeldag zijn 

ruiters met alle paarden welkom.  

Tijdens het DAWRA NK wordt gestreden om de 

nationale titels. Maar DAWRA leden starten niet alleen 

op DAWRA wedstrijden, zij gaan daarbuiten de 

competitie aan in all breed shows. En ook op het EK 

voor Sportarabieren behalen 

DAWRA leden uitstekende 

resultaten.  

 

 

Of je nu een ambitieuze 

wedstrijdruiter bent of puur 

recreatief rijdt, de DAWRA is 

er voor jou. Bezoek voor 

meer informatie onze 

website www.dawra.nl.  

 Passie voor het Arabisch paard, plezier in 

western rijden  

 Let’s go and ride … our greatest pride  

 

www.dawra.nl 




