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Zangersheide Sires of the World

Door: Kris Van Loo

Sire Jérôme Guery wint 
voor het tweede jaar op rij

De Zangersheide Sires blijft een aantrekkelijk 
rubriek voor de fokkers. Dat viel af te lezen uit 
de volle tribunes. Het is een leuke proef voor 
de hengsten, een stresserende rubriek voor de 
ruiters, want in de Sires willen ze het beste tonen 
van hun hengst. 
Voor het tweede jaar op rij kwam Jérôme Guery er 
uit als eerste, met twee verschillende hengsten. 
Weinig ruiters zijn in een barrage zo gemotiveerd 
als Jérôme en weinigen kunnen hun paarden zo 
motiveren. Dat zagen we weer eens in de Sires. De 
barrage droeg de handtekening van Guery; voluit 
van de eerste tot de laatste sprong. Niemand 
had het verwacht. Toen Jérôme met Jupiter VH 
(Pommeau du Heup x Heartbreaker) de piste 
verliet, fronste de concurrentie de wenkbrauwen. 
Hoe zou het sneller kunnen? Niet, zo bleek. 

Of ik verrast en verbaasd ben? Toch wel een beetje, lachte 
Guery na afloop: ‘Jupiter is tenslotte nog maar acht jaar 

1. Jupiter VG  -  Jérôme Guery
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en dit is pas onze derde wedstrijd. We sprongen eerder in 
Valkenswaard, begin september op de Brussels Stephex 
Masters en nu hier. Vorig jaar won ik met Alicante, die 
net zoals Jupiter in eigendom is van Tal Milstein. Hij 
bracht Alicante onlangs onder bij Marlon Zanotelli. 
Jammer voor mij, maar Tal gaf me in ruil Jupiter, die hij 
samen heeft met Bart Anthonissen. En ik ben blij met 
Jupiter hoor, zeker na deze overwinning. Je moet weten 
dat Jupiter hier zijn eerste 1.50m proef sprong. De vorige 
twee wedstrijden waren kennismakingsrondjes. Wist ik 
veel hoe het zou uitdraaien’, lacht Jérôme. Voortreffelijk! 
‘Als ik in barrage ben, ga ik er altijd voor. Daarvoor zijn 
we sportmannen zeker. En het draaide goed uit. 

Willem Greve tWeede: 
“Carrera is super Competitief.”

Willem Greve en Carrera waren de laatste starters uit de 
barrage. Michel Hendrix zei hem: “Jérôme kloppen zal 
moeilijk zijn, die anderen moet lukken.” Willem besloot 
zich niet op voorhand gewonnen te geven en haalde alles 
uit de kast. “Jupiter heeft een grote galoppade. Jérôme 
ging voluit, ik ook, want je wil sport maken. Ik probeer-
de, maar was een dikke seconde langzamer. Ach, ik ben 
fier op mijn paard. Carrera is een super concourspaard.”
Willem en Carrera vormen sinds twee jaar een paar. 
Samen behaalden ze al veel knappe resultaten in ran-
kingproeven op een hoogte van 1m45-1m50. In 2017 al-
leen werden ze eerste in Drachten, derde in Kronenberg, 
eerste en tweede in Tubbergen, derde in Münster en 
tweede in Zandhoven. Aan dat palmares kan nu ook een 

tweede plaats bij de Sires toegevoegd worden. “Carrera 
zal misschien niet het allerlaatste gaatje springen, maar 
hij is heel competitief. Met zijn prijzengeld betaalt hij 
bijna alle concoursen. Op een keer zal hij verkocht wor-
den, maar zolang hij er is, geniet ik ervan.” 
Voor Willem is de Sires of the World een mooie proef 
mét naam. In 2001 werd hij ook tweede met Le Bon 
(Guidam). “Een hengst die het goed doet in de Sires 
zorgt voor erkenning voor de hengstenhouders. In de tijd 
van Le Bon nam iedereen deel met hun meest ervaren 
hengsten. Nu is het iets anders. Tegenwoordig vormt de 
Sires of the World de ideale gelegenheid om acht- of ne-
genjarige hengsten te tonen. De hele fokkerswereld volgt 
deze wedstrijd.”

James BillinGton, driemaal sires, 
tWeemaal Brons 

‘ik Wou een medaille, maar nu eens een 
Gouden’

James Billington (31) is de zoon van Geoff Billington 
en zijn naam zal altijd geassocieerd worden met It’s 
Otto, waarmee hij voor Groot-Brittannië deelnam aan 
de Olympische Spelen van Atlanta (1996) en Sydney 
(2000) en brons won op het EK in 1997 in Mannheim 
en eenzelfde medaille behaalde op de WEG in Rome 
(1998). James leerde paardrijden bij zijn vader en ver-
volmaakte zich bij Beezie Madden en Michael Whitaker. 
Toen hij zes jaar jaar geleden vernam dat er een vacature 
vrijkwam bij VDL Stud, aarzelde hij niet. James sollici-
teerde en werd aangeworven. 

2. Carrera  -  Willem Greve

Podium Sires of the World - Jérôme Guery, Willem Greve, 

James Billington
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James ambieerde op voorhand al een podiumplaats. “Ik 
wou een medaille, natuurlijk liefst de gouden.” Hij zag 
Jérôme Guery de barrage openen. “Jérôme reed super-
snel. Ik denk dat ik dat op mijn beste dag nog niet kan 
evenaren”, schaterlacht James. Hij plande om zo snel 
mogelijk te gaan. “Zowel Jérôme als Willem (Greve) zijn 
twee ongelofelijke jockeys. Ik deed wat comfortabel aan-
voelde voor mezelf en voor VDL Cartello. Ik ben zeer 
blij met brons. Cartello sprong ontzettend goed in de 
barrage. Het was niet dat ik geluk had. Hij zette een 
fantastische prestatie neer.” James beschrijft Cartello als 
uitermate dapper en leuk om mee te rijden. “Er is geen 
parcours te hoog of te moeilijk voor hem.” Hij hoopt 
dat Cartello in de VDL-stallen blijft staan zodat ze vol-
gend jaar nog landenwedstrijden kunnen rijden voor 
Groot-Brittannië. 
De Zangersheide-bodem legde James geen windeieren. 
Hij plaatste ook twee vijfjarigen in de WK finale op zon-
dag. Harwich VDL, een Arezzo VDL x Darco, eindigde 
op de achtste plaats met 1 tijdfout in de eerste finaleom-
loop. Heros S (Zirocco Blue x Numero Uno) sprong een 
jammer balkje en eindigde op de 15e plaats. “Harwich 
en Heros zijn beide nog zeer groen, maar ze stonden 
goed hun mannetje in hun jaargang. Ik ben erg blij met 
deze paarden en met alle resultaten die ik behaalde in 
Lanaken”, luidt het. 

katharina offel vierde met een levisto Z: 
“onthoud ZiJn naam: 

Jk horsetruCks leasure Z.” 

Wanneer Katharina Offel de bilboards van Levisto Z 
zag, vond ze het bijna een beetje eng. “Levisto Z en JK 
Horsetrucks Leasure Z zien er identiek hetzelfde uit. Ze 
hebben zelfs dezelfde kapper denk ik”, grapt Katharina. 
Ze heeft gelijk. Leasure Z is net een copy-paste van zijn 
vader. Deze Levisto Z-lookalike behoort toe aan Joan 
Kuijpers, maar werd gefokt door Léon Melchior op 
Stoeterij Zangersheide zelf. In zijn pedigree vind je het 
allerbeste Zangersheide-bloed terug: Levisto Z, Cocaine 
Z, Ratina Z, … Op papier is deze hengst meer dan belof-
tevol, wat hij in de praktijk ook bevestigt. 
Joan Kuijpers van JK Horsetrucks vroeg een tijd gele-
den of Katharina een hengst voor hem wou rijden.  Joan 

Hij rijdt VDL Cartello nu drie jaar en bracht hem naar 
de 1m60-proeven. Cartello en James sprongen al leu-
ke wedstrijden samen, waaronder de landenwedstrijd 
van Drammen en GP’s tot 4*-niveau. Voor dit duo was 
het hun derde deelname aan de Sires of the World. Elke 
keer haalden ze de barrage, tweemaal wonnen ze brons. 
VDL Cartello is een halfbroer van de bekende hengst 
Cardento (Capitol I), die met de zweed Peter Eriksson 
onder andere driemaal teamzilver behaalde op een EK, 
WK en de Olympische Spelen van Athene. 
De Sires of the World staat hoog op de agenda van James 
en VDL Cartello. “Normaal zie je twee of drie hengsten 
in een proef. Het is voor fokkers de enige kans in het 
jaar waarbij ze alle dekhengsten samen zien. Voor VDL 
Stud en voor onze hengsten is het heel belangrijk om er 
goed te presteren, zodat fokkers de kwaliteit van onze 
hengsten ontdekken. Gelukkig werkte het”, lacht James. 
“Het parcours stond hoog en was technisch uitdagend. 
De Sires is gebouwd op het niveau van een goede Grand 
Prix. Met het huidige kaliber hengsten is het nodig een 
moeilijke en uitdagende ronde te voorzien. Hoe moei-
lijker en hoger het parcours, hoe beter VDL Cartello 
springt. Het was een goede ronde om de beste hengsten 
eruit te halen.”
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en Katharina kennen elkaar vanop wedstrijden, maar 
zij zag het paard nooit. In de lente ontmoette Katharina 
Leasure Z voor het eerst tijdens de Z-tour. Hij reed 
toen de 1m40-proeven met Sacha Dito. “Ik was meteen 
verliefd op Leasure Z. Joan en ik maakten een goede 
overeenkomst, waardoor ik zijn nieuwe amazone ben. 
Het is een win-winsituatie voor beide partijen.” Joan 
Kuijpers droomde ervan dat zijn hengst zou deelnemen 
aan de Sires of the World. Wanneer Katharina Leasure 
Z zes maanden geleden begon te rijden, vroeg Joan of 
de Sires een haalbare kaart was. Het bleek zo te zijn. 
JK Horsetrucks Leasure Z toonde zich ontzettend goed. 
Met twee foutloze rondes en net geen podiumplaats 
maakte hij zijn amazone en eigenaar meer dan gelukkig. 

JK Horsetrucks Leasure Z is tien jaar, maar nog erg on-
ervaren in de hoge proeven. Hij sprong in een korte tijd-
spanne van 1m40 naar 1m60. Voor de Sires startten ze 
een 1m50 en 1m55 GP in Knokke. “Toen was het dui-
delijk merkbaar dat Leasure Z weinig ervaring heeft.” 
Hij groeide snel en deed het goed in de Brussels Stephex 
Masters, waar hij onder andere derde werd in 1m45. 
Hun laatste wedstrijd voor Lanaken was de 3*-wed-
strijd in Bonheiden. Nadien volgde een vierde plaats in 
de FEI Sires of the World. “Ik ben nu al blij met de re-
sultaten van dit jaar en ben overtuigd dat we hem in de 
toekomst in alle grote proeven over de hele wereld zullen 
zien. JK Horsetrucks Leasure Z is er eentje om in de gro-
te sport mee te draaien, hopelijk mijn toekomstig Grand 
Prix paard.” 

Alle vrouwen zijn gek van Levisto Z, hoe komt dat toch? 
“Ze zijn ontzettend gemakkelijk te rijden. Heerlijk! 
Leasure Z is net een grote pony. Met hem is trainen elke 
keer opnieuw fijn. Hij heeft een braaf karakter en ge-
draagt zich zo voorbeeldig. Leasure Z is een flinke jon-
gen. Tussen alle andere hengsten kan mijn zoon hem 
simpel meenemen. Hij zal geen domme dingen doen. 
Ik ben zo blij hem te hebben. Hij doet altijd zijn best.” 

Katharina en Leasure Z zetten een puike prestatie neer 
bij de Sires of the World en vervulden zo hun doel. Op 
welke wedstrijden ze zich in de toekomst zullen focus-
sen, moeten ze nog bekijken. Katharina en Leasure Z re-
den samen nog nooit een indoor wedstrijd. Al voorspelt 
Katharina weinig problemen. “Leasure Z is erg handig 
en gemakkelijk. Ik ga ervan uit dat we meteen wereldbe-
kerwedstrijden zullen rijden.”
Over het parcours van de Sires was Katharina enthousi-
ast. “Ik vond het een eerlijk parcours en was een beetje 
verrast dat er slechts zeven foutloze combinaties waren. 
De driesprong stond nogal kort en bleek voor velen een 
struikelblok. Het was geen te hoge barrage, wat altijd 
fijn is. Brons halen zou nog leuker geweest zijn, maar de 
vierde stek is ook fijn. Leasure Z bleef volledig foutloos 
en toonde zich zoals hij is. Het is er eentje voor de grote 
sport. Onthoud zijn naam: JK Horsetrucks Leasure Z.” 
Naast de Sires of the World reed Katharina ook Casper 
J&J Z (Cicero Z x Wiensender) in het WK voor zevenja-
rigen. Een ongelukkig balkje in de eerste kwalificatieron-
de hield hen uit de finale.

3. VDL Cartello  -   
 James Billington

Chat Botte du Ruisseau Z - Johnny Pals

JK Horsetrucks Leasure Z - Katharina Offel


