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De medailles zijn verdeeld, de hengsten gekeurd. De veulens bereikten recordbedragen, kopers en verkopers hebben elkaar weer gevonden 

rond de piste. Meer dan ooit was Zangersheide gedurende vijf dagen de spiegel en een afspiegeling van de sport en de fokkerij. 

Misschien wordt Claire Z wel de ambassadrice van Zangersheide? Als veulen werd ze dertiende op het Z Festival en werd ze verkocht op de Z 

Quality Auction. Een week na het WK won ze de vijfsterren GP van Barcelona. Chaqui Z sprong als jong paard drie jaar na elkaar de finale van 

het WK. Dit jaar won hij bij de seniors goud op het EK. Van veulen tot zevenjarige, het WK is dé parameter geworden van de toekomst. Yvan 

Serrano reisde met één paard van Spanje naar Lanaken. Hij had tijdens de Sunshine Tour zo’n goed gevoel bij zijn zevenjarige, dat hij alles zette 

op het WK. Hij werd beloond met brons. Voor de Colombiaan Dayro Arroyave is de cirkel rond, hij werd wereldkampioen bij de zevenjarigen en 

behaalde die titel eerder al bij de vijf en zesjarigen. De Ier Gerald O’Neill wint voor het tweede jaar op rij goud. Het was meteen zijn laatste rit 

met zijn wereldkampioen. Handel is onlosmakelijk verbonden met sport, fokkerij en Zangersheide.
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fact and figures WK 2017 
 
• 120.000 Kijkers volgde live via Clip my horse de 

gebeurtenissen in Lanaken 

• 449 Ruiters uit 43 landen namen deel aan het WK  

• 36 Stamboeken waren vertegenwoordigd op het WK 

• 66 Veulens werden verkocht tijdens de Zangersheide 
Quality Auction voor een recordbedrag van bijna 

 1,5 miljoen Euro 

• Meer dan 264 medewerkers, officials en 
vrijwilligers werden ingezet om het evenement in 
goede banen te leiden.  

• 380.000 Kijkers bekeken de herhaling van de finales 
via Eurosport 

• Naast de 200 paarden die altijd op Zangersheide 
verblijven werden er tijdens deze 5 dolle dagen in 
september nog eens bijna 1000 stallen bijgebouwd 
om onze gasten op 4 benen onderdak te kunnen 
bieden.  

• In totaal werd er bijna 30.000m2 tenten gebouwd 
 (dat zijn dus 6 voetbalvelden vol!)  

• In de maand september mocht de website van 
Zangersheide meer dan 237.000 bezoekers 
verwelkomen op het Wereld Wijde Web.


