
Fokkersportret Door: Dinette neuteboom

In de Verenigde Staten iemand tegenkomen die weet wat de afstamming is van zijn of haar paard 
is zeldzaam. Iemand tegenkomen die heel bewust bezig is met het fokken van kwaliteitsvolle 
springpaarden en daarvoor bewezen sportlijnen en tophengsten gebruikt, is helemaal bijzonder. 
Maar in het gehucht Geneva, iets ten noordoosten van Orlando, in Florida, is dat precies wat de 
familie Peralta aan het doen is. Wendy en Ezequiel Peralta weten heel goed met welke springpaarden 
ze successen behalen in zowel de sport als in de fokkerij; vooral met Z-paarden.
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Zo komt de winnaar van de zevenjarige paarden op 
Sentower Park (Opglabbeek, B), Armani SL Z (Asca 
Z x Cumano Z), bij de familie Peralta vandaan, reed 
Wendy Peralta de laatste jaren succesvol op nationaal 
Grand Prix-niveau met Cruz Z (Crown Z x Coriall Z), 
won Ezequiel Peralta een internationale proef op Spruce 
Meadows met Allain Z (Alnok Z x Zebulon) en reed 
hij hetzelfde paard in de Nations Cup op het Winter 
Equestrian Festival in Wellington. Daarnaast schaften 
ze vorig jaar op de veulenveiling in Lanaken samen met 

Willem Greve Acqua di Gioa Second Life Z aan, de vol-
le zus van Armani SL Z. Dit jaar gaan ze samen met 
Rodrigo Pessoa embryo’s spoelen uit de Levisto-merrie 
Levade 35 (mv Kolibri) die met Rodrigo’s vrouw Alexa 
op het allerhoogste niveau heeft gesprongen.

Zangersheide-paarden
Wendy Peralta-Ritter runt al vele tientallen jaren haar ei-
gen Seabreeze Farm in Florida. Het is een drukke stal op 
meer dan 10 hectare grond waar klanten en hun paar-

den getraind worden en waar de verkoop van paarden 
een belangrijke plaats inneemt. De sport staat centraal. 
Wendy en haar echtgenoot Ezequiel Peralta springen 
beide op hoog niveau. Ook Wendy’s zonen Trevor en 
Nikko werken professioneel in de paarden en Catalina, 
de twaalfjarige dochter van Wendy en Ezequiel, is één 
van de grootste talenten van Amerika. Zo vertegen-
woordigde ze Amerika al twee jaar achter elkaar in de 
Nations Cup voor Kinderen op het Winter Equestrian 
Festival in Wellington.

Een jaar of acht geleden begon de familie Peralta actief 
met het fokken van paarden. Wendy Peralta vertelt hoe 
dat zo is gekomen. “Door de jaren heen hebben we op 
Seabreeze ontzettend veel paarden verkocht, waaronder 
meer dan honderd Zangersheide-paarden. Zangersheide 
staat goed bekend omdat ze veel internationale spring-
paarden voortbrengen, maar wij hebben heel veel 
Z-paarden als goede hunters en equitation paarden ver-
kocht. Want de Zangersheide paarden waren erg mooi, 
nobel en commercieel. Ze onderscheidden zich van de 
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Andere markten
“We gingen eerst altijd naar Europa om paarden te ko-
pen, hier verder op te leiden en klaar te maken voor de 
Amerikaanse markt en dan weer door te verkopen aan 
klanten” vervolgt Wendy. “Maar op een gegeven mo-
ment gingen de mensen met hun cliënten naar Europa 
om daar rechtstreeks te kopen dus ze hadden ons niet 
meer nodig. Daardoor gingen de prijzen van de Europese 
paarden zoveel omhoog, dat wij dat niet meer konden 
of wilden betalen. We hebben toen nieuwe bronnen ge-
zocht zoals Argentinië, maar de paarden waren eigenlijk 
nergens zo goed opgeleid als in Europa. Wel hebben we 
een heel stel goede Zangersheide-paarden gehad vanuit 
Argentinië, via Marleen Melchior en haar echtgenoot 
Ricardo Kierkegaard. Sommige van die paarden waren 
in Argentinië gefokt en geboren, anderen waren geïm-
porteerd uit Europa”.

“Maar toen de handel met Argentinië minder werd en 
toen bleek dat we nog veel aan de opleiding van de paar-
den moesten doen als we de paarden hier kregen van-
uit Argentinië, vroeg Wendy zich af waarom we dat hele 
proces zouden doorlopen en het niet allemaal in eigen 
handen zouden nemen”, vervolgt Ezequiel Peralta, de 
Argentijnse ruiter die nu bijna vijftien jaar met Wendy 
samen is. “Dus we hebben toen bedacht om geld in een 
goede fokmerrie te stoppen om het hele proces zelf in 
handen te hebben. Onze hele familie rijdt immers profes-
sioneel, dus waarom zouden we niet zulke paarden gaan 
fokken die we zelf heel graag rijden? De meeste mensen 
fokken om de toekomstige Olympisch kampioen te fok-

rest. De meeste paarden die hier heel beroemd werden 
of het heel goed hebben gedaan, waren Zangersheide ge-
fokt. Zo hadden we bijvoorbeeld een hele goede hunter, 
Akito Z (Atlantus Z x Landgraf I). Ik heb de Z-paarden 
altijd bewonderd omdat ze zijn gefokt voor de sport. 
Léon Melchior was een pionier in zoveel aspecten. Hij 
was de eerste die OCD-vrij sperma aanbood en hij heeft 
de beste paarden van verschillende stamboeken bij el-
kaar gebracht. Veel andere stamboeken waren er erg 
op gefocust om hun bloedlijnen puur te houden, ter-
wijl Léon Melchior alles wilde doen om maar een beter 
springpaard te fokken. Dus ik ben altijd gek geweest van 
Zangersheide paarden. En zeg nou zelf: wie heeft er nou 
geen zwak voor Ratina Z?”, lacht Wendy. 

De hunter- en equitationrubrieken kennen wij nau-
welijks in Europa, maar in Amerika is deze wereld 
groot. Hunters zijn over het algemeen mooie 
paarden met vlakke bewegingen, een comforta-
bele, rustige en gelijkmatige galoppade met een 
goed changement en een springtechniek waa-
rbij de voorknie voor de borst wordt gebracht. 
Equitationpaarden lijken een beetje op hunters, 
maar hebben vaak iets meer oprichting. Het grote 
verschil is echter dat bij de hunters de paarden 
beoordeeld worden en bij de equitation de wijze 
van rijden door de ruiter.

De tweejarige Verdon Z, een Vegas uit Qroqant Z (v.Quick Star), die op haar

beurt weer een dochter is van Roxan Z, de volle zus van Ratina Z.
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Wonderkind Armani SL Z en familiepaard Carambo Z

Eén van de talentvolste paarden die bij Seabreeze van-
daan komen is de nu achtjarige Armani SL Z. “Het is 
een grappig verhaal hoe we aan hem zijn gekomen”, ver-
telt Wendy. “We gingen in Argentinië paarden kijken en 
kochten het schattige vijfjarige schimmeltje Carambo Z 
(Charming Z x Akito Z). Zijn vader, Charming Z, heb ik 
opgeleid en de moeder van Carambo is een Akito Z, die 
ik ook gereden heb. Dus het was direct al een soort 
familiepaard en dat is hij altijd gebleven. Onze klant-
en, de familie Bakker, kochten Carambo Z en dochter 
Katie won met hem de finale voor zesjarige paarden op 
de Hampton Classic. Ze versloeg daar als amateur alle 
grootheden zoals Mc Lain Ward. Naar aanleiding van 
die overwinning werden we uitgenodigd om mee te 
doen aan het WK voor jong paarden op Zangersheide. 
Dus we hebben Carambo op een vliegtuig gezet en we 
zijn gegaan. Het WK leverde geen bijzondere resultat-
en op, maar het was een goede en leerzame ervaring 
voor Katie”, herinnert Wendy zich. “Het was uiteraard 
erg gezellig met de familie Bakker en we kwamen op de 
veiling terecht waar we twee veulentjes kochten. Eén 
daarvan was Armani SL Z. Armani bleek een soort won-
derkind te zijn. Hij deed vanaf het begin alles geweldig, 

hij sprong uit de wei, was enorm atletisch, hij was mooi, 
maar had een maanoog, dus in Europa zou hij weinig 
waard zijn, zeker niet als hengst. Maar hij was een win-
naar vanaf de eerste dag dat hij op concours kwam. Hij 
heeft zoveel gewonnen. Hij won een vrijspringcompeti-
tie, was de beste driejarige in Amerika, was de beste 
vierjarige in de vierjarigenfinale etcetera. Armani heeft 
zich super verder ontwikkeld en is een paard met in-
ternationale potentie. We hebben hem als zevenjarige 
verkocht aan Eugenio Garza uit Mexico, een jonge tal-
entvolle ruiter die wordt getraind door Eddie Macken.

Katie bleef Carambo Z rijden in de Medium Amateurs, 
op 1.30m-1.35m-niveau totdat ze zwanger werd. Hij 
moest dus verkocht worden. We besloten dat onze 
dochter Catalina Carambo Z een tijdje zou gaan rijden 
om te laten zien dat hij kindvriendelijk en erg mak was. 
Catalina was toen erg klein, maar ze had zo’n speciale 
band met hem, dat we besloten hebben dat hij voor 
haar zou blijven. Ze is gewoon op 80 cm begonnen en 
het paard heeft haar helemaal meegenomen naar de 
junioren”.

ken. Wij zouden dat ook graag doen, maar we willen 
ook graag paarden waar we plezier aan hebben om te 
rijden. Dat is dan ook het belangrijkste criteria waarop 
we onze bloedlijnen uitkiezen. En sommige paarden heb-
ben we zelf in de sport uitgebracht”.

Secratariat xx
“Op een gegeven moment hadden we twee Z-merries 
voor de fokkerij, Athina Z (v.Artos Z) en Qroqant Z 
(Quick Star x Roxan Z van Ramiro Z x Almé). Roxan Z, 
de moeder van Qroqant, is een volle zus van Ratina Z.”, 
vervolgt Wendy. “Qroqant Z was een geweldig paard, ze 
had een ongelooflijke wedstrijdmentaliteit en een enorm 
groot hart. Ze heeft heel veel gewonnen en werd onder 
andere Argentijns Nationaal kampioen. We hebben haar 
naar Silver Creek in Oklahoma gestuurd om haar drach-
tig te krijgen want dat lukte ons thuis niet. We hebben 

Grote weilanden op Seabreeze Farm. Hier de gepensioneerde 

Classic Crown Z met de  tweejarige Verdon Z.

Armani SL Z was net verkocht aan Eugenio Garza toen hij de finale van de 7-jarigen won op Sentower Par.

Op de laatste Zangersheide Quality Auction heeft de familie Peralta samen met Willem Greve Acqua di Gioa SL Z gekocht, 

een volle zus van Armani SL Z.

Acqua di Gioa Second Life Z

“Wendy en Ezequiel belden mij vorig jaar op of ik voor hen wilde bieden op een veulentje, Acqua di Gioa 
Second Life Z”, vertelt topruiter Willem Greve als hij een weekje op het Winter Equestrian Festival in Wellington 
is om klanten op te zoeken. “Ik vond het wel een grappig veulentje en het is de volle zus van Armani SL Z die 
het heel goed doet in de sport. Dus ik wilde graag meedoen. Dat vonden ze goed en uiteindelijk hebben we 
samen dat veulentje gekocht. Ze loopt nu bij Anton Dekkers in Winterswijk in de opfok. Dit is in mijn ogen 
ook een goede manier om aan klantenbinding te doen. Het was best een duur veulentje. En of dit op de lange 
termijn een heel goed paard wordt, is afwachten, maar de relatie met Wendy en Ezequiel is belangrijk”.

haar het tweede jaar bij Vegas gedekt, waar we een hele 
mooie tweejarige van hebben lopen, Verdon Z. Daarna 
besloten we dat we de aantallen wat op moesten voeren 
want Qroqant Z was al oud. We kregen zes embryo’s van 
verschillende tophengsten zoals Presley Boy en Clinton. 
We zijn blij dat we dat gedaan hebben, want Qroqant Z 
overleed vorig jaar. Ze was toen 21 jaar.
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Catalina Peralta en Cruz Z in de Nations Cup voor kinderen tijdens 

het WEF 2016.

Cruz Z en Catalina Peralta

De twaalfjarige dochter van Wendy en Ezequiel Peralta, Catalina, is één van de grootste talenten van 
Amerika. Ze heeft al twee Children Nations Cups gereden, waarvan de laatste met Cruz Z (Crown Z x 
Ciao Otto Z van Coriall Z x Tivonne van Farn), een interessant gefokte voshengst die uit dezelfde moe-
derlijn komt als It’s Otto, het internationale springpaard waar Geof Billington enorm succesvol was. 
Cruz’ grootmoeder Tivonne is de moeder van It’s Otto.

We hebben nu ook de zeer interessant gefokte merrie 
Citizen Z (Catango Z x Simone Z van Seclusive Zxx) 
in de fokkerij. Seclusive Z xx heeft als vader één van de 
beroemdste renpaarden allertijden: Secretariat xx. Met 
deze merrie hebben we ICSI gedaan en we krijgen er dit 
jaar drie hele bijzondere veulens van: een Vagabond de 
la Pomme (v.Vigo d’Arsouilles), een Big Star (v.Quick 

Star) en een Copin van de Broy (v.Darco). En ik denk dat 
de volle zus van Armani, Acqua di Gioa Second Life Z, 
een hele waardevolle toevoeging wordt voor ons fokpro-
gramma. Ze gaat wel de sport in, maar via embryotrans-
plantatie willen we toch graag nakomelingen van haar”.

De mooie twaalfjarige vos werd tot dit 
jaar nog door Wendy Ritter uitgebracht 
op 1.50m-niveau. Samen wonnen ze 
drie nationale Grand Prix’ en behaalden 
ze vele goede andere klasseringen. 
“We hebben Cruz Z als vierenhalfjari-
ge gekocht in Argentinië. Hij was daar 
toen net aangekomen uit Europa. Cruz 
Z is, net als Carambo Z, een echt fami-
liepaard geworden. Ezequiel reed hem 
als jong paard, Nikko reed hem als vijf-
jarige en ik heb hem vanaf zijn zesde 
doorgereden. Hij heeft een geweldi-
ge mentaliteit, is erg gezond, heeft 
een prachtig sprongverloop en is ach-
ter heel goed. Daarnaast is hij erg be-
trouwbaar, nooit lomp en gedraagt hij 
zich nooit als hengst”, vertelt Peralta. 
“Het is fantastisch dat Catalina hem 
nu rijdt. Dat zij op hem in Wellington 
meedeed aan de Nations Cup was een 
soort droom voor iedereen”.
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