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Assence Z (Aganix du Seigneur Z)

De Nederlander Winkelmolen hoefde je niet te overtui-
gen van nieuwkomer Aganix du Seigneur Z; genetisch 
zeer interessant materiaal’, zegt hij meteen ‘ik ben al en-
kele jaren helemaal gek van Aganix. Een paard kan niet 
beter gefokt worden. Aganix heeft alles wat een spring-
paard moet hebben en ik ben ook weg van de inteelt 
op de eigen moederlijn. In het verleden wou ik ook al 
fokken met Aganix, wat niet lukte. Wat was ik blij toen 
ik vernam dat Zangersheide hem aanbiedt. Ik heb geen 
seconde geaarzeld en ben heel tevreden met het resultaat. 
De moeder van Assence Z is C’est Jolie Z (Chopin x 
Ramiro Z). De merriestam werd door mijn vader opge-
richt. De stammoeder werd speciaal gekocht om te krui-
sen met Ramiro Z. Daaruit kwam Jamorka, die op haar 
beurt de moeder is van C’est Jolie Z. Haar grootmoeder 
Gamorka is onder meer de moeder van Nairobi, die in-
ternationaal bekend werd met Leon Thijssen. Jamorka 
werd echter verkocht en resideerde in Oostenrijk, waar 
Winkelmolen haar na veel omzwervingen teruggevon-
den heeft. Ze was toen al 21 jaar. Na veel overleg kon hij 
haar kopen, samen met haar dochter C’est Jolie Z. ‘Met 
de moeder hebben we nog enkele malen ET geprobeerd 
maar dat was tevergeefs. Vrij snel nadat we haar hadden 
aangeschaft, is ze overleden. Haar dochter is inmiddels 
vijf jaar en groeide aardig uit, al is ze nooit gesociali-
seerd. Ze liep in de bergen enkel met haar moeder en 
kent weinig andere paarden of mensen. Ze gaf al een 
merrieveulen van Erco vh Roosakker en nu eentje van 
Aganix. Winkelmolen fokt drie tot vier veulens per jaar, 
fokt ze zelf op en rijdt ze aan. In het verleden heeft hij 
al eens een veulens via de Z-Quality Auction verkocht, 
of we Assence Z in juli op het Z-Festival zien, weet 
Winkelmolen nog niet: ‘de kans is groot dat ik met haar 
naar het Z-Festival kom, al weet ik nu echt nog niet of 
ik ze zal opgeven voor de veiling. Zeg nooit nooit, maar 
ze is top gefokt uit een bewezen stam. Ik wil ze graag 
voorstellen aan de jury, om te vergelijken, verder ben ik 
er nog niet uit’.

Nieuw leven… 
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Arlecchino du Soleil Z (Atomic Z) 

Dark Angel van ’t Imdehof (Dominator Z) 

& Lachouffe van ’t Imdehof Z (Levisto Alpha Z)

Voor Brusselaars is het Hof ter Imde geen onbekende naam. Het res-
taurant in Imde, deelgemeente van Meise is bekend in de streek. De 
fokkerij van het Imdehof is minder bekend, al kan daar vrij snel ver-
andering in komen. En nota bene, het Imdehof is geen familie van het 
Hof ter Imde. Dat het Imdehof nog onbekend is, ligt voor de hand. In 
maart werden er de allereerste veulens geboren. Niet van de minste 
overigens; Dark Angel vh Imdehof Z is een dochter van Dominator Z 
uit een Nabab de Reve moeder (Danae d’O). Lachouffe vh Imdehof Z 
is een dochter van Levisto Alpha Z uit Pimindou (Popcorn x Silvio I). 
Toon Maes is de trotse eigenaar en hij is met zijn 18 jaar misschien wel 
de jongste Z fokker? Toon rijdt zelf regionaal en maakt in de vakantie 
meerdere paarden zadelmak. Hij kon zijn vader overtuigen om te inves-
teren in een eigen fokkerij, al is Toon niet de echte fokker van zijn eer-
ste veulens: ‘we hebben die twee merries drachtig gekocht. De fokkerij 
heeft me altijd al aangesproken. Ik bestudeer al langer de afstammingen 
van de paarden. Zo waren we ons zeer zeker bewust van de aanwezigheid van Dominator Z en ook het veulentje van 
Levisto Alpha Z valt bijzonder goed mee. Die eerste keer was wel spannend, we waren bij de geboorte van het Levisto 
Alpha veulen. Het Dominator veulen was op een half uur geboren, daar waren we te laat bij, maar alles is goed ver-
lopen.’ En nu? ‘Moeilijke vraag. Het zijn onze eerste veulens. Kan je die zomaar verkopen? Het is allemaal nieuw 
voor ons, wij hebben totaal geen ervaring. Hoeveel is zo’n veulen waard? Voor welke prijs laat je het gaan. Vorig jaar 
heb ik enkele veilingen bezocht en het is moeilijk om er een lijn in te trekken. Er is nu al vraag naar het Dominator 
veulen. Ik wil beide veulens op het Z-festival voorstellen in de hoop dat er eentje geselecteerd wordt voor de veiling.’ 
Ondertussen heeft Toon de smaak te pakken, zijn drie merries zijn nu drachtig van Taloubet Z, Cicero Van Paemel Z 
en Corico Z. De trein is vertrokken aan het Imdehof.

een hengstenveulen is, mag het verkocht worden, al gaat 
er een strenge selectie vooraf aan de Z-Quality Auction. 
Slechts tien procent wordt geselecteerd voor de veiling.’

Culine Z (Comilfo Plus Z)  

Solid Camillo Z (Solid Gold Z)

Charlotte Nijssen uit Sint Truiden kocht ooit Bonita 
vh Lessenhof voor de sport. Ze is nu 15 jaar en mocht 
aan haar nageslacht denken. Haar eerste veulen werd in 
maart geboren; Solid Camillo Z. ‘Ze heeft het goed ge-
daan voor haar eerste veulen, het is een trotse mama en 
ze doet het werkelijk goed met haar eerste spruit’, lacht 
Charlotte. Dat ze aan fokken dacht, lag voor de hand: 
‘omdat Bonita zo’n goede papieren heeft, een dochter 
van Kannan uit een Darco moeder. Ze is zeer braaf in de 
omgang en omdat ze een grote stevige merrie is, viel de 
keuze op een iets fijnere hengst. Mijn voorkeur ging naar 
Levisto Z, het is finaal Solid Gold Z geworden en ik ben er heel blij mee.’ Charlotte werkt voltijds, heeft thuis 20 paar-
den en fokt een viertal veulens per jaar. Die ze bij voorkeur aanhoudt en opleidt. ‘Ik maakte kennis met Zangersheide 
omdat ik in het verleden al eens met Crown Z gefokt heb en ik was heel tevreden over het verloop en de afhandeling. 
Solid Gold Z heb ik via de website ontdekt. Zo heb ik fokadvies gevraagd aan Zangersheide en ben ik uitgekomen bij 
Solid Gold, een geslaagde keuze’, vertelt Charlotte Nijssen. Met het Z-festival en de Z-Quality Auction heeft ze geen 
ervaring, omdat ze in de eerste plaats fokt voor eigen gebruik.

Bij de familie De Boer fokt de vader en rijden dochter 
en schoonzoon hun fokproducten aan, waarmee me me-
teen begrijpen dat hun veulens niet verkocht worden. 
Jaarlijks verwelkomen ze drie tot vier veulens. Culine 
Z heeft Comilfo Plus Z als vader, een bloederig veulen, 
weet De Boer. Moeder Uline DB Z (Utrillo Z x Lux Z) 
fokte hij ook en liep in de sport met zijn dochter: ‘zij 

was op dat ogenblik nog te jong voor Uline, die zelf te 
heet was voor haar. Vandaar dat ze nu de fokkerij dient.’ 
Vorig jaar gaf ze een veulen van Atomic Z. ‘We kozen 
ditmaal voor Comilfo Plus Z omdat het bloed van Balou 
du Rouet ons aansprak. Bij uitbreiding is dat één van de 
reden waarom we bij Zangersheide zitten, omdat hun 
aanbod hengsten ons wel aanspreken’, aldus De Boer.

Chantal Coutant uit Moorsele kan je tijdens de week-
ends terugvinden op de Westvlaamse springwedstrijden. 
Paardrijden is haar geliefkoosde hobby. Champagne 
Soleil Z (Caritano Z x Kannan) kocht ze als vierjarige 
voor de sport. Enkele jaren later kreeg ze een ongeluk-
je, waardoor haar sportieve ambities werden terugge-
schroefd. Gelukkig kan Champagne ook ingezet wor-
den in de fokkerij. Fokken was nieuw voor Chantal en 
ze hoopte op een merrieveulen… het werd een hengst-
je; Arlecchino du Soleil Z, een zoon van Atomic Z: ‘ik 
zag een foto van Atomic in de hengstencatalogus en was 
meteen verkocht’, vertelt Chantal: ‘ik heb me vervolgens 
geïnformeerd en me laten adviseren. Onder andere bij 
Gaby Vandaele van Keros, hij heeft Atomic Z nog ver-
wekt. Atomic Z past bij mijn merrie. Arlecchino is een 
mooi bloedveulen geworden, maar ja, eigen kind schoon 
kind zeker’, glimlacht Chantal, die de smaak te pakken 
heeft en nu gaat voor Corico Z. Zal ze haar veulen op 
het Z-festival laten zien? De kans is groot: ‘vermits het 

Seven Days of Glory V&V Z (Sir Obolensky Z)

Herman en zijn zoon Daniel zijn de trotse fokkers van 
Wereldkampioen en Europees kampioen Zenith van 
Jeroen Dubbeldam. Ze fokten Zenith uit Sascha (Fugeo 
du Prelet x Burggraaf) en diezelfde Sascha werd vorig 
jaar voorgesteld aan Sir Obolensky Z. Het resultaat 
is een hengstenveulen dat luistert naar de naam Seven 
Days of Glory V&V Z. Hoe kom je aan zo’n naam? 
Herman lacht: ‘onze mannelijke veulens krijgen alle-
maal een naam van een rockgroep. Dit veulen moest 
met de letter ‘s’ beginnen en vermits we christelijk zijn, 
kwamen we uit bij de gospelgroep Seven Days of Glory. 
Zo blijven we in de muzieklijn. Herman is van oudsher 
een KWPN-fokker, al bekijkt hij het de laatste jaren al-
lemaal wat breder: ‘ik denk dat we inmiddels al vier of 
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De dochters van Sascha dienen zijn fokkerij, haar zonen 
gaan in de sport en dan verwijst Herman naar een be-
loftevolle vijfjarige Cardento die bij VDL Stud staat en 
een zesjarige Padinus staat in Rusland bij een internati-
onale amazone. Waarom kozen Herman en Daniel dit-
maal voor Sir Obolensky Z? ‘omdat het een interessant 
gefokte hengst is en we op die manier ander bloed in 
onze fokkerij invoerden. Sascha is tevens een grote lange 
merrie die bloed doorfokt en dat zou allemaal wel eens 
kunnen passen met Sir Obolensky. De eerste bezichtiging 
wijst alvast in die richting.’ Vermits het een hengstenveu-
len betreft, mag het verkocht worden. ‘Als het voor het 
Z-Festival niet verkocht is, komen we zeker langs om 
deel te nemen aan de selectie voor de veiling’, besluit 
Herman Voort.

vijf jaar lid zijn van Zangersheide. In de fokkerij draait 
het finaal toch om de sport, daar evolueren we naartoe 
en dat heeft Zangersheide al langer begrepen. De keuze 
voor Z lag voor de hand en het is ook een particulier 
bedrijf, waar we ons ook in kunnen terugvinden. Vooral 
dan in de efficiënte werking. Herman en Daniel Voort 
runnen een legpluimveebedrijf, de paardenfokkerij is 
verweven in hun bedrijfsstructuur. Jaarlijks worden er 
een 25 tal veulens geboren. Sascha kochten ze in het jaar 
dat ze maar één veulen hadden voor de opfok. Hij is ui-
teraard trots met Zenith als uithangbord, al kan hij het 
ook relativeren: ‘Zenith zal wel een goed paard zijn, al 
moet een goed paard ook goed terecht komen en Zenith 
heeft het geluk gehad dat hij Jeroen Dubbeldam als rui-
ter heeft en dat Jeroen er veel geduld mee gehad heeft. 

For Fomia Z (For Pleasure)  

 
Het is pas lente als het eerste veulen geboren wordt, lacht 
Anja Aerts. Zij is de fokker van Quolita Z (Quasimodo 
Z x Ramiro Z), die met de Fransman Harold Boisset van 
de ene naar de andere overwinning springt. Vorig jaar 
boekte hij zes internationale overwinningen. Anja Aerts 
is ook gekend van haar Fomia stam en die Fomia lijn 
is herkenbaar: ‘door hun bloedhoofdje en lange hals. In 
de omgang herken je ze door hun specifiek karakter. Ze 
geven zich niet snel gewonnen, maar als je hun vertrou-
wen kan winnen, gaan ze voor jou door het vuur.’ De 
fokkerij van Anja Aerts fokte aanvankelijk voor eigen 
gebruik. De dochter bracht de paarden uit, tot ze zelf 
moeder werd en de sport voor bekeken hield. ‘Nu fokken we een vijftal veulens per jaar met de bedoeling ze te verko-
pen’, weet Anja. En die verkoop lukt vrij aardig. Uit moeder Tille Fomia (Ahorn x Ramiro Z) werd dit jaar, in com-
binatie met For Pleasure, For Fomia Z geboren en die was in oktober al verkocht. Tille Fomia was het duurste veulen 
dat ze ooit kocht: ‘we kochten ze als springpaard voor onze dochter. Op de leeftijd van twee jaar kreeg ze ongewenst 
bezoek van het paard van de buurman. Ze incasseerde een trap en maakte een koprol. Haar sportcarrière was al ge-
daan voor ze kon beginnen. Gelukkig kreeg ze een succesvolle loopbaan in de fokkerij. Zo kennen we van dezelfde 
moeder Zero (Tangelo vd Zuuthoeve) die internationaal sprong met Erica Lickhammer. Quasi Fomia (Quasimodo Z) 
sprong tijdens de Z Tour met de jonge Duitse amazone Zoe Osterhoff. Anja Aerts moet in de ontmoeting met heng-
sten en paarden in het algemeen een goed gevoel overhouden. ‘Mijn man doet het studiewerk, hij zoekt en vergelijkt 
de bloedlijnen. Ik moet in de eerste plaats kippenvel krijgen. Met mensen is het niet anders.’ Zo kwamen ze ook bij 
Zangersheide terecht: ‘we zijn al sinds het tweede jaar dat Zangersheide bestaat lid van het stamboek. Ik herinner 
me nog dat we een bezoek brachten aan Zangersheide. We parkeerden onze wagen een beetje verderop aan de kin-
derboerderij. We stapten naar Zangersheide en kwamen mijnheer Melchior tegen, te paard. Het klikte meteen en we 
zijn lid geworden. Ik ga altijd af op mijn gevoel en intuïtie en bij Zangersheide is het altijd een beetje thuiskomen.’

Babacar Z (Baloubet du Rouet)

 
De gemotiveerde jonge fokker Tobias Ibing uit Hessisch 
Oldendorf, in de buurt van Hannover, schreef dit jaar 
voor het eerst een veulen in bij Zangersheide. Babacar Z, 
op 6 april geboren, zat een weekje later al in onze data-
bank. ‘Ik ben nochtans al tien jaar lid bij Zangersheide, 
maar ik heb mijn paarden vroeger altijd bij Hannover 
geregistreerd. Nu ben ik ervan overtuigd dat het com-
mercieel veel interessanter is om er een Z-papier bij 
te hebben. Vanaf dit jaar kies ik alleen nog maar voor 
Zangersheide. Uit de moeder van Chiara van Ludger 
Beerbaum heb ik ook al een aantal veulens gefokt. Ik 
heb al spijt dat die niet Zangersheide zijn geregistreerd. 
Binnenkort begin ik met de dochters te fokken en zij 
zullen alleen nog Z-veulens geven. Zo veel is zeker! Ik 
heb een tweejarige Embassy II uit de moeder van Chiara 
die straks perfect kan passen bij allerhande hengsten zo-
als Cicero Z, Aganix du Seigneur Z of zelfs Chellano 
Z. Zangersheide heeft het beste van het beste in huis en 
daaraan is hun succes van vandaag te danken.’ Tobias, 
die ooit sperma kocht van tophengsten als Diamant de 

Semilly, Cornet Obolensky, Chacco Blue en For Pleasure, 
kreeg dit jaar een veulen van Baloubet du Rouet en gaf 
het hengstje de naam Babacar Z. ‘Ik heb nooit zo’n 
mooie Baloubet gezien! De moeder is dan ook een typi-
sche jonge merrie van Levisto Z. Haar grootmoeder van 
Calato is de volle zus van Index, ooit winnaar van de 
GP van Neumünster en destijds deel uitmakend van de 
topvijftig van de wereldranglijst.’ Tobias Ibing is semi-
professioneel paardenfokker naast zijn activiteiten in de 
immobiliënsector. Zijn meest spraakmakend fokproduct 
tot nog toe is Catch me if you can, de achtjarige GP-
belofte van Laura Klaphake.

Donatella Z (Dominator Z)  
 

Rolf Hollenbeck is zo’n doorwinterde fokker uit de 
paardenregio Osnabrück. Al die jaren keek hij niet over 
de landsgrenzen heen, tot vorig jaar. ‘Toen ben ik heng-
sten van Zangersheide beginnen gebruiken. Duitsland 
moet beginnen op te passen. Als Westfalen Cornet 
Obolensky niet had gehad, was het al van de kaart ver-
dwenen. Bij OI lagen de registratiekosten veel hoger dan 
bij Zangersheide. In Duitsland is jarenlang een te geslo-
ten politiek gevoerd. België is ons voorbij gestoken en 
om al die redenen, ben ik naar Zangersheide gegaan. 
Mijn eerste veulens waren van Asca Z en Atomic Z. Dit 
jaar heb ik er twee te verwachten van George Z en dit 
merrieveulen is een Dominator Z. Hoogbenig uiteraard, 
echt het verhoopte resultaat. Ik heb al een paar men-
sen over de vloer gehad en die waren allemaal even en-
thousiast. Intussen heb ik weeral twee merries drachtig 
van Dominator voor 2017.’ De moeder van Donatella Z, 
Cosma, een merrie van Chacco-Blue, raakte als driejari-
ge geblesseerd en ging daarom definitief de fokkerij in. 
‘Ik had ze een paar keer zien vrij springen. Abnormaal!’ 
Rolf Hollenbeck, een landbouwer, runt de fokkerij sa-

men met zijn zoon Sebastien, die de paarden opleidt. Ze 
fokken al twee decennia lang plusminus vijf veulens per 
jaar. No Father’s Girl is uit hun kroost de bekendste telg. 
De merrie, waarvan de vader een niet-gekeurde hengst 
is, heeft met Gilbert Böckmann jarenlang op GP-niveau 
geacteerd.
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Air Love Bullseye Z (Air Jordan Z) 
 

Mathias Ockerman uit Opwijk combineerde vroeger een actieve 
sportloopbaan met zijn studies. Vandaag werkt hij voltijds als IT 
Manager en krijgt zijn professionele loopbaan voorrang. ‘Ik moet me 
nog bewijzen in mijn job en dan tel je geen uren’, begint Mathias: ‘het 
gevolg daarvan is wel dat de sport teruggedraaid werd. Ik heb nog 
twee jonge paarden in de cyclus. Omdat ik in de paarden wil blijven, 
heb ik me enkele jaren geleden een fokmerrie aangeschaft. Zo blijf ik 
actief in de paardenwereld en paarden fokken is minder intensief en 
tijdrovend dan paarden opleiden en rijden.’ Drie jaar geleden werd 
zijn eerste veulen geboren. ‘Air Love Bullseye Z is dus niet het eerste, 
maar met voorsprong wel het mooiste veulen dat ik al gefokt heb. De 
reacties op Facebook liegen er niet om. Ik fok om te verkopen en heb 
begrepen dat een mooi veulen niet volstaat. Het moet uit een bewe-
zen bloedlijn komen en daar ben ik naar op zoek gegaan bij de aankoop van mijn merries. De moeder van Air Love 
is een dochter van Echo vh Spieveld uit Canturo uit de stam van Danny van Lombergen. Hij fokte haar, ze kwetste 
zich en was verloren voor de sport. Zo heb ik haar als driejarige kunnen kopen. Vorig jaar gaf ze haar eerste veulen, 
van Colman, en dat is verkocht naar Zweden omdat die kopers al paarden uit dezelfde lijn hebben.’ Omdat Mathias 
zo opgetogen is met het resultaat, overweegt hij om opnieuw Air Jordan Z te gebruiken, al komt ook Aganix Z in 
aanmerking. ‘Langs moederskant heb ik zeker prestatiebloed en ook de nakomelingen van Air Jordan Z komen steeds 
vaker bovendrijven.’ Air Love Bullseye Z zien we in juli op het Z-Festival, met de bedoeling om geselecteerd te wor-
den voor de veiling.

Cizano Z (Cicero Z)

De Deense stoeterij Assendruplund is bijzonder trots met Cizano Z, 
een hengstenveulen van Cicero Z uit een moeder van Diarado. ‘Op 
de foto zie je Cizano Z als hij één dag is. We lieten hem in de binnen-
piste en hij zocht meteen de hindernissen op. Nog nooit gezien. We 
hebben de hindernissen eerst uit de piste moeten halen om het veulen 
eens goed te bekijken, want hij had enkel oog voor de balken. Als dat 
geen goed voorteken is’, lacht de mama: ‘we hebben thuis een 25-tal 
paarden, mijn dochter rijdt professioneel. Zij is de baas en ik betaal’, 
lacht ze. Haar dochter Shannon won vier jaar geleden brons op het 
EK juniors en werd vorig jaar derde in een 1.40m proef tijdens de 
Z-Tour. Dit jaar verbleef ze met haar jonge paarden in Oliva en werd 
ze eerste en tweede met Can’t Catch Me DB Z, van Candillo Z, die 
ze kocht op de Z Quality Auction. ‘We hebben inmiddels een zestal 
Z-paarden. We leiden ze op en verkopen ze op jonge leeftijd.’ De 
moeder van Cizano Z is Hayat’s J’Adore (Diarado x Caletto I) die ze 
kocht als driejarige. Twee jaar later kreeg ze een ongelukje, waardoor 
de sport voorbij was en ze de fokkerij mocht dienen. ‘Bij de keuze van 
de hengsten moet het liefde op het eerste zich zijn, pas nadien bestu-
deer ik de bloedlijnen en nafok van de hengst. Zo ben ik ook verliefd geworden op Cicero Z. En het resultaat valt 
zo goed mee dat ik dit jaar driemaal Cicero wil gebruiken. We fokken tussen de twee en vijf veulens per jaar, die we 
zelf opleiden en het is de bedoeling om kwaliteitsvolle sportpaarden te fokken. Daarom kwamen we bij Zangersheide 
terecht. Omdat die hengsten zich ook bewezen hebben in de sport en als je je paarden zelf wilt opleiden, kan je maar 
beter voor de betere paarden gaan.’ De veulens van Assendruplund zien we niet op het Z-Festival, al hopen we wel 
om eens te kunnen deelnemen aan het WK Jonge paarden.’
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Aktion’s Dame Z

Als eerste kwam dit jaar Aktion’s Dame Z, een dochter van onze superster Aktion Pur Z uit de jonge Talou’s Dame Z. 
Talou’s Dame Z is een bloedgemaakte merrie van Taloubet Z uit Judy Ann’s voormalige GP-merrie Grande Dame Z 
(Grannus). Aktion’s Dame Z is bloedgemaakt veulen met een bijzonder sterke galoppade. Haar pedigree is om van te 
dromen; Aktion Pur Z, Taloubet Z en Grande Dame Z zijn stuk voor stuk GP-paarden zoals er per jaargang slechts 
enkele gemaakt worden. Eentje om op te volgen dus… 

Souplesse Z 

Moeder Charcolle Z is een dochter van Caritano Z en 
werd in 2010 aangekocht nadat ze het vrijspringen voor 
3-jarigen won tijdens het Z-Festival. Een blessure haalde 
ze vroegtijdig uit de sport waardoor ze naar de fokke-
rij-afdeling van Zangersheide verhuisde. Solid Gold Z 
werd gekozen als partner voor de grootramige merrie 
om extra bloed en soepelheid toe te voegen. 

Freaky Dancer Z

Aktion’s Dame Z werd geboren op 28/03, de eerste dag 
van onze Z-Tour. Exact 14 dagen later, op 10/04 en dus 
de laatste dag van de Z-Tour werd het tweede veulen van 
het seizoen geboren. Freaky Dancer Z is een flinke zoon 
van For Pleasure uit de Cha Cha Z, de geniale Carthago-
merrie waarmee Judy Ann Melchior ondermeer de 
Bronzen teammedaille won op de wereldruiterspelen in 
Lexington en de Nation’s Cup in Gijon wist te winnen. 
‘Het is hoogst uitzonderlijk dat we op Zangersheide met 
vreemde hengsten fokken, maar wanneer mijn ex GP-
merries enkele veulens gegeven hebben van onze heng-
sten wil ik af en toe ook eens vreemd bloed gebruiken. 
Wanneer uit deze combinatie dan een gekeurde hengst 
volgt is dit goed voor de bloedspreiding in onze heng-
stenstal en binnen ons stamboek. We hebben nog geen 
zoon van For Pleasure in de dekdienst, misschien is deze 
zoon van Cha Cha Z er wel eentje voor de catalogus in 
2019 of 2020.’ aldus Judy Ann. 

Cil Z

De vijfde in rij is Cil Z, een bijzonder grote en atleti-
sche dochter van Chellano Alpha Z en de merrie Cecilia. 
Cecilia Z is een merrie uit de fokkerij van de familie 
Ahlmann die 4 jaar geleden de fokkerij in Lanaken ver-
voegde en vorig jaar tijdens het Z-Festival nog opviel 
met een bijzonder mooi veulen van Solid Gold Z, Solar 
Gold Z. 

In ons volgende magazine volgt deel twee van het 
geboorteseizoen op Zangersheide. Wij kijken al-
vast erg uit naar de volgende veulens. Het eerste 
dat er nu aan komt is een veulen van onze GP-
hengst Asca Z uit Lirrya Z (Levisto Z – Carthago 
Z) en een Dominator Z uit Ascaïne Z (Asca Z * 
Cocaïne Z).

Ook op Stoeterij Zangersheide zijn inmiddels de eerste veulens geboren. Jaarlijks 

worden er embryo’s gespoeld uit Judy Ann’s ex GP-merries en worden ook de 3-jarige 

merries geïnsemineerd om zelf een veulen te dragen voor ze aan hun sportcarrière 

beginnen. We zetten voor u de eerste op een rijtje:


