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De fokkers en hun paarden

‘Dat pakt u’
De stoeterij van Klapscheut van de familie Van Rossem 
is een bekende naam in de fokkerij. Coriana van 
Klapscheut is de bekendste in de sport. Ze sprong met 
Olympisch kampioen Eric Lamaze en Pilar Cordon, die 
met Coriana zelfs het EK sprong. Een topmerrie dus en 
haar zevenjarige zoon, Koriano (Lord Z), werd wereld-
kampioen. Emile Van Rossem werd als fokker naar het 
podium gevraagd voor de fokkersbonus. Hij betrok er 

Ad Roefs (vice wereldkampioen Flash)

‘Bij Zangersheide krijgen fokkers de aandacht 
die ze verdienen’
Ad Roefs fokt met vijf tot zes merries per jaar, dressuur 
en springveulens. Hij houdt ze aan en rijdt ze aan, tot de 
leeftijd van drieënhalf, vier jaar. Op die leeftijd worden 
zijn fokproducten doorgaans voor de helft verkocht. Het 
is met vice wereldkampioen Flash niet anders gegaan. 
‘Mijn springpaarden gaan allemaal naar René Poels. 
We werken al jaren op een constructieve wijze samen. 
Logisch dat ook Flash bij René Poels terechtkwam. Als 
veulen was Flash niet speciaal, eerder normaal. Enkele 
jaren later zag ik hem wel apart losspringen. Anne 
Marie, de dochter van René, heeft zich, zoals altijd, goed 
ontfermd over Flash. Maar Anne Marie was zwanger en 
toen zijn we rond de tafel gaan zitten. Pieter Devos, de 
schoonzoon van René Poels, werd erbij betrokken en 
hij zag Flash wel zitten. Pieter kocht in april mijn deel 
van Flash over.’ De rest is geschiedenis. Ad komt elk jaar 
naar de finale van het WK kijken, al was het nu toch 
net iets anders. Die namiddag zag hij ‘zijn’ Flash zowaar 
zilver winnen op het WK! ‘Onvoorstelbaar! Daar kan je 
toch enkel van dromen’ Dat live beleven, dat doet iets 
met een mens’, reageert Ad: ‘in die finale moest er best 
wat gesprongen worden hé! Ik dacht alsmaar mocht het 
nu maar eens lukken, mocht het nu eens meezitten. En 
het lukte en het zat mee’, lacht Roefs. Het was de eerste 
maal dat een paard uit zijn fokkerij het WK sprong! Niet 
veel later stond hij mee op het podium. ‘Wat een fijne 
attentie van Zangersheide. Echt super. Die fokkersbonus 
is mooi meegenomen, het belangrijkste is dat fokkers bij 
Zangersheide de aandacht krijgen die ze verdienen’, be-
sluit Ad Roefs.
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Familie Van Rossem (wereldkampioen Koriano van Klapscheut)

van zijn jaargang is’, vertelt Emile. Of hij vervolgens be-
paalde verwachtingen had? ‘Je verwacht dat het behou-
dens pech goed zal gaan, maar aan goud durf je niet te 
denken. Het is te zeggen, je droomt daar wel eens van, al 
zal je dat vooraf nooit uitspreken. Want laten we eerlijk 
zijn, om te winnen, om echt wereldkampioen te worden, 
moet je altijd een beetje geluk hebben. Een plaats in de 
barrage van de finale vond ik al een succes op zich. Elk 
paard dat op het wereldkampioenschap de finale haalt, 
wacht een mooie internationale toekomst. Kijk maar 

meteen de ganse familie bij: ‘omdat de fokkerij nu een-
maal een familie aangelegenheid is. Mijn zonen leiden 
onze fokproducten op. Onze Geert nam met Mugano 
van Klapscheut deel aan het WK voor vijfjarigen.’ Emile 
en familie waren vier dagen in Zangersheide en volgden 
de ontknoping op de voet. Begrijpelijk; ‘op het BK was 
Koriano ook al goed, ook al viel er een balkje. Iedereen 
is het er over eens dat Koriano één van de beter paarden 

Podium 7-jarigen

naar Coriana, de moeder van Koriano, zij haalde ooit 
ook de finale van het WK in Zangersheide. Als een je ei-
gen fokproduct op het podium van het wereldkampioen-
schap springt, pakt je dat. En dat je als fokker daarbij 
betrokken wordt, is een mooi gebaar en een mooie er-
kenning. En dan die fokkersbonus, tja, aan Zangersheide 
kan niemand aan hé’, glimlacht Emile Van Rossem.
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Joris Vermeulen (Halland van de Mispelaere)

‘Prachtige ervaring!’
Bij de zesjarigen was er brons voor Halland vd 
Mispelaere. Joris Vermeulen is de man achter de ge-
lijknamige fokkerij en hengstenhouderij, die niet on-
bekend is op het WK in Zangersheide. Wandor van de 
Mispelaere (Landor S x For Pleasure) werd voor enke-
le jaren derde in de Zangersheide Sires, Kadans van de 
Mispelaere (Wandor van de Mispelaere x Lux Z) sprong 
vorig jaar de finale van het WK. Net als Halland nu, 
die zelfs brons won. Joris verkocht Halland op drie jaar 
aan Sam Van Den Abeele. ‘Ik stelde Halland voor in 
Oldenburg, maar daar werd hij niet weerhouden, waar-
na ik hem verkocht’. Joris fokt tussen de tien en vijftien 
veulens per jaar en geloofde altijd in Halland. ‘Dat is 
het mooie aan het WK geweest. Niet iedereen geloofde 
in dit paard. Halland zou te weinig vermogen hebben. 
Halland is inderdaad geen showspringer, maar heb je de 
finale van het WK gezien? Dat zijn serieuze hindernis-
sen hé! Ach, het gaat niet over wat de mensen zeggen, 
het gaat over wat de paarden doen. En Halland heeft 
het gedaan, in de ring. Dan moet je weten dat hij nog 
maar drie maanden bij Caroline De Laet staat. Halland 
had zo goed als geen ervaring op dit niveau. Die me-
daille was dus een bijzonder mooi moment. En dat ik 
daar bij betrokken werd en deel mocht uitmaken van 
de huldiging, was echt prachtig. Alle fokkers appreciëren 

Cynthia Murphy (wereldkampioen 

Columbcille Gipsy)

 ‘Niet te geloven’
Eamon Murphy zag het niet gebeuren, althans niet live, 
zijn dochter Cynthia was wel in Zangersheide toen haar 
Columbcille Gipsy (Toulon) wereldkampioen werd. 
‘Niet te geloven, werkelijk ongelooflijk’ was haar eerste 
reactie: ‘we kochten de moeder van Columbcille tien jaar 
geleden en zij is haar eerste dochter. Ik ben sprakeloos. 
Over alles. Het is de eerste maal dat ik het wereldkam-
pioenschap bezoek en ik ben werkelijk onder de indruk. 
Ik ben speciaal voor Columbcille naar hier gekomen.’ 
Murphy volgde het van dag één op de voet. Ze is naast 
fokker ook eigenaar. Voorlopig toch: ‘het is voorbarig 
om me daar nu over uit te spreken, al is het WK niet en-
kel een sportief, maar ook een commercieel hoogtepunt’, 
grijnst Murphy: ‘er is een grote kans dat ze hier verkocht 
wordt. Hopelijk zien we haar volgend jaar terug bij de 
zevenjarigen, al is er een reële kans dat het met een ande-
re ruiter zal zijn. Ik kom zeker terug, want dit event heeft 
me omver geblazen en dat heeft niks te maken met de 
gouden medaille. Dit is in alle opzichten een leerrijke er-

wat Zangersheide voor ons doet! Dat geldt niet enkel 
voor de fokkersbonus, maar over het totale plaatje! Dit 
was voor iedereen een prachtige ervaring; voor Halland, 
voor Caroline, Sam (de voormalige eigenaar) en mezelf. 

varing. We hebben thuis nog de volle zus van de wereld-
kampioene. Ze is twee jaar nu. Het zou mooi zijn als ze 
hier ooit het voorbeeld van haar grote zus van volgen’, 
lacht Cynthia. Haar reis werd ruimschoots vergoed door 
de fokkersbonus. ‘Ook dat is uniek. Heel fijn dat je als 
fokker hierbij betrokken wordt’, besluit Cynthia Eamon.
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