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en het begin van een sprookje dat hem dit jaar misschien 
zelfs tot in Rio de Janeiro brengt voor de Olympische 
Spelen? Ook ditmaal kwam Guery met Papillon Z naar 
de plaats waar het voor hem allemaal begon en hij won 
de tweede week met Papillon Z de rankingproef. Ook 
Karel Cox zweert bij de Z-Tour. Hij werd vorig jaar op 

In september zie je op het Wereldkampioenschap de 
 jonge paarden van overmorgen. In april zie je tijdens de 
Z-Tour de paarden van morgen. Herinner je bijvoorbeeld 
Papillon Z. Vorig jaar werd hij met Jerome Guery vierde 
in de GP. Jerome en Papillon Z sprongen voor het eerst 
samen in de Z-Tour. Het was een kennismakingsronde 

Het mag gezegd; er zijn weinig vijfsterren wedstrijden die het deelnemersveld van de driesterren 
van de Z-Tour evenaren. Het zegt veel, zo niet alles over de reputatie van Zangersheide en haar 
wedstrijden. De Z-Tour begon een dag nadat de wereldbekerfinale was beklonken en toen al reisden 
wereldbekerruiters van Göteborg naar Lanaken. De tweede etappe van de Z-Tour leek op een 
blauwdruk van de WB finale, met kersvers wereldbekerkampioen Steve Guerdat, bronzen medaillist 
Daniel Deusser, nummer één van de wereld Simon Delestre, Marcus Ehning en dan vergeten we 
nog Penelope Leprevost, Rolf-Göran Bengtsson, Gregory Wathelet, Marco Kutscher, Denis Lynch en 
Christian Ahlmann.

‘De aanwezigheid van topruiters en dito paarden zegt alles      over de accommodatie en organisatie’

Z-Tour
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inzetten. ‘Dit is het resultaat van een goed geolied team’, 
begint Ahlmann bescheiden: ‘en ik heb momenteel het 
geluk dat alle paarden in goede vorm zijn en we zitten 
allemaal in een positieve flow.’ Reavnir is misschien het 
minst bekende paard van zijn stal? ‘Eigenlijk is Reavnir 
een dressuurpaard dat ik als zevenjarige kocht van 
mijn oom. Het was meer een vriendendienst, om hem 
te plezieren. Onze allereerste wedstrijd was trouwens in 
Lanaken. Reavnir leek springkwaliteit te hebben, al kon 
ik toen niet vermoeden wat hij nu kan. Drie jaar gele-
den sprongen we op dezelfde piste 1.20m parcours, nu 
winnen we er de 1.50m GP. Een ruiter heeft hem thuis 
anderhalf jaar opgeleid, toen nam ik hem over en in de 
vijfsterren GP van Barcelona, eind september, werden 
we derde. Het verliep allemaal goed, enkel indoor vielen 
de resultaten tegen. Reavnir komt buiten beter tot zijn 
recht, vandaar dat ik hem specifiek in Lanaken startte 
en dat hij buiten beter presteert heeft hij weer eens be-
wezen’, lacht Ahlman: ‘Het was een bewuste keuze om 

Tour in Miami en toch zochten en vonden de topruiters 
een gaatje om halt te houden in Zangersheide. ‘Omdat 
we de goede reputatie van de Z events inmiddels ken-
nen en waarderen’, klonk het unaniem bij de toppers. Ze 
kwamen met nieuwe of jonge talenten of hervatten in de 
Z-Tour de outdoor competitie, zoals Flora de Mariposa 
met Penelope Leprevost of Ryan, die vorig jaar met 
Simon Delestre brons won op het EK. ‘Die toppaarden 
en prijsbeestjes springen niet op elke concours, als ze een 
bepaalde wedstrijd uitpikken, zegt dat veel over het ni-
veau van die wedstrijd, de faciliteiten, accommodatie en 
organisatie, want dit heeft niks met geld te maken.’ 
Christian Ahlmann (Reavnir) wint de tweede GP van 
de Z-Tour en dat was allerminst een verrassing. Met 14 
mochten ze na een foutloze basisomloop naar de barrage 
en daar was Ahlmann bij. Met hem ben je nooit klaar, re-
ageerden zijn collega’s laconiek en zo bleek het ook. Wist 
hij zelf hoeveel GP’s hij al won dit jaar? Ahlmann lacht 
verontschuldigend; ‘was het mijn derde? Of vierde? Zijn 
vierde en dan was er nog zijn tweede plaats in Göteborg 
en twee derde plaatsen in Doha en Parijs. Je zou voor 
minder de tel kwijt geraken.
En of het met de Zangersheide hengst Taloubet Z is, of 
met Codex One of zoals in de Z-Tour met Reavnir, als 
Christian Ahlmann in de barrage zit, kan je er geld op 

teen wonnen. Van Gent ging het naar Lanaken, waar het 
nieuwe koppel opnieuw won.
Caroline Poels heeft haar paard blijkbaar goed ingeschat, 
Apart wint zijn drie laatste grote wedstrijden op rij. ‘Fijn 
hé’, lacht Pieter: ‘in Gent kon je misschien nog spreken 
van toeval, in Zangersheide volgde de bevestiging. Dit 
was onze eerste buitenwedstrijd en deze zege geeft een 
goed gevoel. Drie overwinningen op rij zijn veelbelo-
vend voor dit seizoen. Apart wordt een volwaardige ver-
sterking van mijn vijfsterren paarden. Toegegeven, tot 
nu springen we op tweesterren niveau, maar als je twee 
GP’s op rij wint, weet je dat je kwaliteit onder het zadel 
hebt, dat er meer in zit.’ Vorig jaar werd Pieter Devos in 
Zangersheide vice Belgisch kampioen. Misschien heeft 
hij met Apart al een paard voor het BK van dit jaar? 
‘Dat zou zomaar eens kunnen’, besluit Pieter met een 
knipoog.

Is het nog een verrassing als Christian 
Ahlmann wint? 
Het moet een leuke erkenning zijn voor het organise-
rend team van Zangersheide dat ’s werelds beste ruiters 
een tussenstop maken in Lanaken en dat ze de Z-Tour 
expliciet in hun drukke agenda opnemen. Na de wereld-
bekerfinale in Götbeborg was er de Global Champions 

dezelfde piste Belgisch kampioen. Nu eindigde hij twee-
de met Attitude Z, een dochter van Air Jordan Z, waar 
Alexander Liefsoens vorig jaar vice Belgisch kampioen 
mee werd bij de zevenjarigen. Diezelfde Liefsoens is ove-
rigens ook de fokker van Papillon Z. De man in vorm 
tijdens de Z-Tour was ongetwijfeld Albert Zoer. Hij won 
twee rubrieken en sprong quasi onafgebroken op het po-
dium. Daarbij vielen zijn prestaties op met Gigolo, van 
Cicero Van Paemel Z.

Tweede GP op rij voor Pieter Devos en Apart
De eerste GP van de Z-Tour was voor Pieter Devos 
met Apart. Zijn echtgenote Caroline Poels won op de 
Kerstjumping in Mechelen met Apart de felbegeerde 
Queens Cup, nadien nam Pieter haar paard over. ‘Omdat 
ik ervan overtuigd ben dat Apart een paard is voor het 
echte grote werk en dan komt hij beter tot zijn recht 
bij Pieter’, oordeelde Caroline. Apart en Pieter debuteer-
den in februari in de indoor GP van Gent, die ze me-

Penelope Leprevost Karel Cox Simon Delestre

Pieter Devos Christian Ahlmann
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(Vigo  d’Arsouilles) haalden de barrage net niet na 
één strafpunt tijd in de basisomloop. Pieter Clemens 
(Corradina) werd nog negende met één balk. In de twee-
de GP bleven ze met vier foutloos in de barrage. Ditmaal 
won Leonie Peeters met twee seconden voorsprong van 
Jens Van Grunsven (Cika) en Kim Colaers (Evita), die we 
ook kennen als de amazone die Dominator Z zadelmak 
gemaakt heeft en er zijn eerste parcours mee gesprongen 
heeft. De grote winnaar van de jeugd GP was met veel 
overtuiging Leonie Peeters.

tijd kunnen overleggen. In alle bescheidenheid mag ik 
stellen dat Cas de Liberté Z selecties verdient op vijfster-
ren niveau. Daar hoort ze met haar kwaliteit thuis en 
dan denk ik vooral aan landenwedstrijden. Maar laten 
we eerst de vijfsterren van Antwerpen afwachten.’ Denkt 
Niels dat hij met Cas kans maakt op een Olympisch tic-
ket? ‘Daar ben ik eerlijk gezegd helemaal niet mee be-
zig. Cas is tenslotte nog maar tien jaar en proefde een 
half jaar geleden pas van het hoogste niveau. Als ik een 
Olympische selectie krijg, zal dat betekenen dat ik ze 
verdiend heb, al ben ik daar helemaal niet mee bezig. Als 
sportruiter wil je uiteraard naar de Olympische Spelen, 
ooit eens, vandaag is dat zeker niet aan de orde. Daar is 
nog met niemand over gepraat. Afgemeten op onze re-
sultaten van het voorbije half jaar verwacht ik veel van 
dit seizoen, maar laten we stap voor stap gaan. Ik hoop 
in de eerste plaats dat ik Cas nog lang mag rijden’, be-
sluit Niels Bruynseels.

Leonie Peeters wint twee U25 GP’s
Eigenaardig verloop van de eerste U25 GP; slechts drie 
deelnemers haalden de barrage, waarin niemand fout-
loos bleef. Leonie Peeters (Sunny Girl) kwam er wel 
als snelste uit. Ze won met exact drie seconden voor-
sprong van Maksymilian Wechta (Quintus) en Abbe 
Burchmore (Wilandri). Zoe Conter en Irenice Horta 

Cas de Liberté Z, revelatie van dit jaar?
Het is bijna een jaar geleden dat Niels Bruynseels Cas 
de Liberté Z (ex. Cas de Liberté Kelfshof Z) (Cracky Z 
x Chellano Z) voorstelde. Het was in de tweesterren GP 
van Bonheiden, waar ze tweede eindigden. In diezelfde 
maand mei won hij enkele weken later de driesterren GP 
van Kapellen. Sindsdien kan je hun springfouten op één 
hand tellen en als er al balken vielen, was het in de barra-
ge. Ze wonnen de viersterren van Luik, bleven foutloos 
in de GP’s van Oslo en Helsinki en besloten het jaar met 
een tweede plaats in de wereldbeker van Mechelen, na 
de ongenaakbare Christian Ahlmann en Taloubet Z.

Ze reden in Zangersheide hun eerste buitenwedstrijd en 
kregen ook nu weer enkel in de barrage van de GP een 
foutje. Wat mogen we dit jaar van dit gouden duo ver-
wachten? ‘Ik wou zeker niet voluit gaan in de barrage, al 
kan je ook niet achteruit rijden’, lacht Niels: ‘dit was voor 
Cas een voorbereidende wedstrijd op het nieuwe seizoen 
en ik kijk verder dan de wedstrijd van Lanaken. Er ko-
men nog belangrijke afspraken.’ Heeft Niels Bruynseels 
met Cas de Liberté Z het beste paard dat hij ooit onder 
het zadel had? ‘Met voorsprong; dat weet ik zeker. Ik 
verneem wel of onze bondscoach me nodig zal hebben 
voor een plaats in het nationale team. Er is nog niet over 
gesproken, maar ik verwacht wel dat we over afzienbare 

Reavnir buiten te starten, maar dat hij meteen zou win-
nen, heeft me aangenaam verrast, want dat had ik niet 
meteen verwacht, omdat hij zo weinig ervaring heeft. 
Het was onze eerste buitenwedsstrijd van het jaar, beter 
starten kon hij niet’, lacht Christian. Hij reed een snel-
le barrage zonder de laatste risico’s te nemen. Het kon 
sneller, maar niet zonder springfouten, dat ondervonden 
Eva Bitter met de sprankelend springende Perigueux 
(Perpignon) en Daniel Deusser (Toulago, Toulon). Zij fi-
nishten sneller, maar lieten ook de laatste balk vallen. 
Evi Bengtsson, vrouw van, werd tweede met La Pasion 
de Caballo Ulika), Penelope Leprevost derde met Flora 
de Mariposa.

Gert-Jan Bruggink
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op het EK. Uiteindelijk leer je toch meer op die senior-
wedstrijden en dat leerproces is mijn doel voor dit jaar’, 
besluit Leonie Peeters.

Gert-Jan Bruggink wint voor het tweede jaar 
op rij GP
De laatste zondag van de Z-Tour was van Gert-Jan 
Bruggink. ’s Morgens reed hij in de eerste proef als eerste 
deelnemer de piste in. ’s Avonds reed hij als laatste deel-
nemer de piste uit, na de ereronde die hij mocht afsluiten 
als winnaar en zo wint Bruggink voor het tweede jaar op 
rij een GP van de Z-Tour.

In februari werd Bruggink met Vampire al eens twee-
de in de GP van Neumünster, gewonnen door Christian 
Ahlmann en wat was Gert-Jan nu blij dat Christian niet 
op de startlijst stond. ‘Dit was een mooie opener van het 
buitenseizoen’, begint Gert-Jan: ‘ik deed daarvoor met 
andere paarden een tour in Italië, voor het goede weer. 
Italië was goed, al prefereer ik toch Lanaken.’ Hoezo? 
‘Vanwege het rimpelloze verloop. Alles verloopt vlekke-
loos in Zangersheide, dat is een simpele vaststelling. De 
startlijsten zijn correct en op tijd, en alles verloopt vol-
gens plan in een strak tijdschema. Klinkt allemaal van-
zelfsprekend, maar dat is het niet met zoveel pistes en 
zoveel paarden. Voor mij is dit de ideale voorbereiding 
en als je kijkt naar het aantal deelnemers en wie er hier 
aan de start verschijnt, ben ik niet de enige die er zo over 
denkt.’ Zijn prestatie vorig jaar ging niet onopgemerkt 
voorbij. Bruggink en Vampire werden op basis van hun 
resultaat in de Z-Tour geselecteerd voor de landenprijs 
van La Baule. Vampire werd echter ziek en het duo mist-
te zijn start. Hopelijk herhaalt dat scenario zich niet dit 
jaar. Voor veel Nederlanders geldt de Z-Tour ook als 
voorbereiding op het Nederlands kampioenschap. Gert-
Jan Bruggink beaamt: ‘in die zin was de Z-Tour een ge-
slaagde generale repetitie en ik hoop enkel dat ik het 
NK de laatste dag op dezelfde manier kan afsluiten, als 
laatste die de ring verlaat’, lacht Bruggink. 

Leonie Peeters sprong tijdens de Z-Tour haar eerste GP 
van het jaar en dat ze won was een opsteker. ‘Na de ind-
oor van Gent in februari kreeg Sunny Girl rust. Dit was 
haar eerste buitenwedstrijd en we weten dat ze na een 
rustperiode altijd goed voor de dag komt. Sunny Girl 
is inmiddels al 17 jaar en wordt spaarzaam ingezet. We 
proberen met haar altijd te pieken naar de mooiere wed-
strijden en in Lanaken is dat duidelijk gelukt. We verko-
zen de Z-Tour in de eerste plaats om onze jonge paarden 
te trainen. Voor hen was het een leerconcours. Met de 
17 jarige Sunny Girl weet ik dat ik in de prijzen kan 
springen’, glimlacht Leonie: ‘zij kent het spelletje. En de 
Z-Tour zagen we ook wel een beetje in voorbereiding 
van Antwerpen en het BK.’ Met Catho sprong Peeters 
de driesterren, omdat ze dit jaar vooral hoger en breder 
wil springen. ‘Dat is het plan. Dit seizoen wil ik door-
groeien bij de seniors op 1.50m niveau. Catho kan dat 
aan en het is nu de bedoeling om ervaring op te doen op 
de grotere wedstrijden. Het is een leerproces en ik besef 
dat het moeilijk wordt om op driesterren vooraan te ein-
digen. Catho wil ik opbouwen, Sunny Girl reserveer ik 
voor de U25 rubrieken, omdat ik met haar in de prijzen 
kan rijden en dat werkt motiverend. Opbouwen is goed 
en nodig, al is het ook altijd fijn als je een paard hebt 
waarmee je in de prijzen kan springen en daarvoor heb 
ik Sunny Girl.’ Leonie Peeters combineert haar sportcar-
rière met hoger onderwijs. Als jeugdamazone werd ze 
vijf jaar onafgebroken geselecteerd voor het EK. Aan die 
reeks kwam vorig jaar een einde. Leonie werd niet gese-
lecteerd. Wil ze dit jaar revanche? ‘Ik ben voor het eerst 
niet bezig met het EK. Tot vorig jaar was het EK mijn 
jaarlijks doel en stem ik mijn seizoen en wedstrijden af 
in functie van het EK. Nu zie ik dat anders. Nu wil ik 
met Catho vooral doorgroeien naar seniorwedstrijden. 
Antwerpen is nu mijn eerste doel, dan het BK en nadien 
eventueel de landenprijs van Opglabbeek. Als blijkt dat 
ik goed genoeg ben, wil ik zeker naar het EK, maar enkel 
als we goed genoeg zijn. Laten we ons eerst maar bewij-
zen op die andere wedstrijden, zonder ons te focussen 


