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Z-Festival: 
verlengd wegens succes
Voor Z-fokkers is het Z-Festival hét stamboekevent van 
het jaar en wordt voor velen als vakantie bekeken. Het 
evenement combineert het veulenkampioenschap, de 
wedstrijd vrijspringen voor 3-jarigen alsook de selec-
ties voor het Belgisch Kampioenschap van de 4-jarigen 
en het WK voor 5- en 6-jarige Z-paarden. Ook worden 
tijdens het Z-Festival de veulens geselecteerd voor de 
Online Veiling en de Quality Auction. Omwille van de 
successen van de afgelopen jaren worden dit jaar dan 
ook meer veulens dan ooit verwacht.

De gemiddelde prijzen van onze veilingen overstegen alle 
internationale records waarmee Zangersheide en haar 
fokkers wereldwijd in de media kwamen. Nooit eerder 
was een veulenveiling zo succesvol, uitschieters van meer 
dan € 25.000 waren eerder regel dan uitzondering. We 
zijn vastberaden om dit succes ook dit jaar te evenaren, 
maar dat kan natuurlijk enkel door de steun van onze 
fokkers! Het zijn immers de veulens die de veiling ma-
ken, en dus zijn onze fokkers het basisingrediënt van het 
succes.

Om de selecties dit jaar nog vlotter te laten verlopen 
en elk veulen correct te beoordelen werd beslist om het 
concept iets aan te passen. Waar traditioneel de hengst-
veulens op vrijdag komen en de merrieveulens op za-
terdag zullen we het kampioenschap dit jaar spreiden 
over 3 dagen. Op donderdag starten we met de jongste 
veulens, op vrijdag de middelste groep en op zaterdag 

zullen de oudsten aantreden. Telkens beginnen we met 
de hengstveulens in de voormiddag en de merrieveulens 
in de namiddag. Dit is meteen de eerlijkste vorm van ju-
reren. De veulens komen voor in omgekeerde volgorde 
van geboortedatum waardoor elk veulen dus evenveel 
kans krijgt voor zijn veilingselectie.

Online Auction
Onze Online Auction is al aan haar 3de editie toe 
en bewees vorig jaar haar doel niet te missen. 
Veulens werden online verkocht voor bedragen 
waar weinig Europese veilingen aan kunnen tip-
pen. Het is vroeg in het seizoen maar van overal 
ter wereld komt vraag naar Zangersheide veu-
lens. Wij verwachten dan ook dat dit platvorm 
enkel gaat groeien en de editie 2016 alle records 
zal verbreken. Vandaar ook dat we het aantal veu-
lens dat geselecteerd wordt voor de online auc-
tion aanzienlijk zullen optrekken.
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• vrijdagmiddag (22 juli) kwalificatie middelste 
 categorie hengstveulens - aansluitend de finale

• zaterdagmorgen (23 juli) kwalificatie oudste 
merrie veulens - aansluitend de finale

• zaterdagmiddag (23 juli) kwalificatie oudste 
hengst veulens - aansluitend de finale

De definitieve indeling zal per email aan u bekend 
 gemaakt worden na de sluitingsdatum! 

8. De uitspraak van de jury is bindend. De eigenaar van een 
veulen aanvaardt deze als definitieve uitspraak, waartegen 
geen bezwaar mogelijk is.

9. Het prijzengeld bedraagt € 9.000,-. In het prijzengeld is 
een fokkerspremie van 20% begrepen zodat, indien ei-
genaar en fokker van het veulen niet dezelfde persoon 
zijn, de fokkerspremie op het prijzengeld in mindering zal 
worden gebracht en aan de fokker ter beschikking wordt 
gesteld.

10. Tijdens het kampioenschap vindt tevens de selectie plaats 
voor de veilingen van Studbook Zangersheide V.Z.W.. 

 Op het  inschrijfformulier moet aangegeven worden of 
de inschrijving ook een aanmelding is voor de selectie 
voor de online veiling in augustus 2016 en/of de veiling in 
september 2016.

11. De selectie gebeurt onafhankelijk van het veulen-
kampioen schap en aan de hand van andere criteria. Een 
gunstige plaatsing tijdens het veulenkampioenschap leidt 
niet vanzelfsprekend tot selectie voor de veiling.

12. Eigenaren van geselecteerde veulens zijn verplicht mee te 
werken aan de fotosessies ten behoeve van de veilingca-
talogus. Indien wordt nagelaten naar de fotograaf te gaan 
die aanwezig is tijdens het Z-festival, zijn de kosten van 
het laten terugkomen van de fotograaf voor rekening van 
de eigenaar.

Veulenkampioenschap (donderdag 21 t/m zaterdag 23 juli 2016)
1. De inschrijving voor deelname aan het kampioenschap 

gebeurt door het opsturen van bijgaand ingevuld 
inschrijfformulier en door betaling van het inschrijfgeld. 
Sluitingsdatum is 6 juli 2016.  De formulieren dienen te 
worden opgestuurd naar:

 Voor België: Studbook Zangersheide V.Z.W., 
 Domein Zangersheide, 3620 Lanaken.

 Voor overige landen: Studbook Zangersheide V.Z.W.,
 Postbus 2066, 6201 CD Maastricht / Nederland. 
 
 Of per email: studbook@zangersheide.com

2. De paarden die deelnemen aan het Z-Festival dienen na 
hun geboorte bij Studbook Zangersheide V.Z.W. te zijn 
geregistreerd en momenteel in eigendom te zijn van een 
lid van Zangersheide.  

3. De organisatie behoudt zich het recht voor om een 
inschrijvingsstop in te lassen indien het deelnemersaanbod 
te groot wordt. Inschrijving gebeurt in volgorde van 
binnenkomst.

4. Alle deelnemende paarden dienen te zijn geënt tegen 
influenza en tetanus. Inentingsbewijzen dienen ter plaatse 
op verzoek te worden voorgelegd.

5. De voorbrenger c.q. begeleider dient de correcte Z-outfit 
te dragen (blauw T-shirt en blauwe jeans). Deelnemers 
aan de springwedstrijden worden in correcte ruiterkleding 
verwacht.

Z-Festival  21 t/m 24 juli 2016

Algemene voorwaarden en richtlijnen
6. Reis- en verblijfskosten tijdens het Z-Festival zijn voor 

rekening van de eigenaar. Tegen betaling van € 20,- per 
dag kan een stal gereserveerd worden. Er zijn maar een 
beperkt aantal stallen beschikbaar, wij bevelen dan ook 
aan tijdig te reserveren. Eigenaren die van ver moeten 
komen hebben voorrang bij het verkrijgen van een box. 

7. Aanwezigheid en deelname aan het Z-Festival zijn 
geheel voor eigen risico. De medewerkers van de 
organisatie, inclusief artsen, dierenartsen etc., kunnen 
niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of 
ongevallen tijdens het evenement.

8. Over kwesties waarin de reglementen niet voorzien, 
beslist de organisatie bindend. De organisatie behoudt 
zich tevens het recht voor om naar eigen inzicht de 
programmabepalingen te wijzigen, de presentatie te 
annuleren, te onderbreken en/of te beëindigen indien men 
dit om enigerlei reden noodzakelijk acht. Voor mogelijke 
nadelige gevolgen/kosten voor deelnemers als gevolg 
hiervan kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld 
worden.

9. Door ondertekening en inzending van het inschrijfformulier 
verklaren de eigenaars/inzenders zich akkoord met deze 
voorwaarden en richtlijnen voor het Z-Festival en de 
algemene en de online veilingvoorwaarden die terug te 
vinden zijn op www.zangersheide.com en/of te bekomen 
bij Studbook Zangersheide VZW.

Schrijf nu in:
www.zangersheide.com

1. Inschrijfgeld bedraagt € 75,- per veulen. 

2. Inschrijving voor het veulenkampioenschap is definitief na 
bevestiging door het Studbook. In deze bevestigingsbrief 
zal tevens het tijdstip van aanvang medegedeeld worden.  

3. Deelname staat open voor veulens die in 2016 geboren 
zijn en waarvan de originele geboorteaangifte voor deze 
inschrijving in het bezit is van het Studbook. 

4. Alle deelnemende veulens moeten vergezeld zijn van hun 
moeder. Zowel merrie als veulens (van 3 maanden en 
ouder) dienen te zijn geënt tegen influenza en tetanus. 
Inentingsbewijzen dienen ter plaatse op verzoek te wor-
den voorgelegd.

5. De veulens worden door de keuringscommissie van 
Studbook Zangersheide beoordeeld op hun toekomstige 
gebruiksmogelijkheden als (spring) sportpaard. De totale 
beoordeling geschiedt aan de hand van vier criteria, na-
melijk: type, correctheid, beweging en algemene indruk. 
Voor elk van deze onderdelen/criteria kunnen maximaal 10 
punten worden behaald. 

6. De veulens worden individueel met de merrie aan de hand  
in stand aan de jury voorgesteld, waarna ze in vrijheid 
stap, draf en galop moeten laten zien. Per catalogusnum-
mer wordt één begeleider in de keuringsbaan toegelaten. 
De jury beoordeelt de veulens zolang zij dit nodig acht.  

 
• NIEUW:
7. Het kampioenschap vindt plaats in zes fasen:

• donderdagmorgen (21 juli) kwalificatie jongste 
 merrieveulens - aansluitend de finale    

• donderdagmiddag (21 juli) kwalificatie jongste 
 hengstveulens - aansluitend de finale     

• vrijdagmorgen (22 juli) kwalificatie middelste 
 categorie merrieveulens - aansluitend de finale
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Z-Springwedstrijd voor 4-jarige Z-paarden (24 juli 2016)
1. Inschrijfgeld € 50,- per paard. 

2. Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen 
die in 2012 geboren zijn. 

3. De vierjarige Z-paarden springen een barema A zonder 
barrage en worden op stijl beoordeeld.

4. Het prijzengeld bedraagt  € 2.000,-. In het prijzengeld is 
een fokkerspremie van 10% inbegrepen zodat, indien 
eigenaar en fokker van het paard niet dezelfde persoon 
zijn, de fokkerspremie op het prijzengeld in mindering zal 
worden gebracht en aan de fokker ter beschikking wordt 
gesteld.  

5. De eerste drie paarden mogen naar het Belgisch 
Kampioenschap voor Jonge Paarden in Gesves.

Z-kwalificatiewedstrijden voor 5- en 6-jarige Z-paarden 
voor de FEI World Breeding Jumping Championships 
for Young Horses 2016 (23 en 24 juli 2016)
1. Inschrijfgeld bedraagt € 100,- per paard. 

2. Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen 
die in 2010 of 2011 geboren zijn. 

3. De 5- en 6-jarige paarden zullen een barema A springen 
met barrage.

4. Het prijzengeld bedraagt € 500,- per selectiewedstrijd. In 
het prijzengeld is een fokkerspremie van 10% inbegrepen 
zodat, indien eigenaar en fokker van het paard niet 

dezelfde persoon zijn, de fokkerspremie op het prijzengeld 
in mindering zal worden gebracht en aan de fokker ter 
beschikking wordt gesteld.  

5. De eerste 3 paarden na twee manches van iedere 
leeftijdscategorie mogen starten tijdens de FEI World 
Breeding Jumping Championships for Young Horses 2016 
mits het inschrijfgeld voor het WK is voldaan. De nummers 
vier en vijf in iedere leeftijdscategorie mogen naar het 
Belgisch Kampioenschap voor Jonge Paarden in Gesves.

Kampioenschap vrijspringen driejarige Z-paarden (24 juli 2016)
1. Inschrijfgeld bedraagt € 50,- per paard

2. Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen 
die in 2013 geboren zijn. 

3. De driejarige Z-paarden worden door de keuringscommissie 
van Studbook Zangersheide beoordeeld op springaanleg. 
Hierbij worden het onderbrengen van het achterbeen, 
vermogen, ruggebruik, beentechniek, kwaliteit, type en 
elasticiteit gewaardeerd. Elk van deze onderdelen/criteria 
worden op 10 punten beoordeeld.

4. De driejarige paarden worden individueel aan de hand, in 
stand en stap voorgesteld waarna in vrijheid draf, galop en 
springen getoond moeten worden. Het vrijspringen houdt 
het springen in vrijheid van een lijntje in (m.n. insprong 

over een kruisje met drafbalk ervoor en daarna op één 
galopsprong een steilsprong, die dan omgebouwd wordt 
tot een opgaande oxer).

5. De uitspraak van de jury is bindend. De eigenaar van 
de driejarige Z-paarden aanvaardt deze als definitieve 
uitspraak, waartegen geen bezwaar mogelijk is.

6. Het prijzengeld bedraagt € 2.000,- hetgeen wordt 
uitgekeerd aan de tien paarden met de hoogste 
puntenaantallen in de finale. In het prijzengeld is een 
fokkerspremie van 10 % inbegrepen zodat, indien eigenaar 
en fokker van de driejarige niet dezelfde persoon zijn, de 
fokkerspremie op het prijzengeld in mindering zal worden 
gebracht en aan de fokker ter beschikking wordt gesteld.

Naam eigenaar :

Adres :

Postcode / woonplaats :    Land :

Telefoon / faxnummer :

Emailadres :

BTW nummer :

AANMELDING VOOR (Gelieve aankruisen wat van toepassing is)
  Veulenkampioenschap

  Aanmelding veulen voor de online veiling

  Aanmelding veulen voor de veilingselectie

  Aanmelding kampioenschap 3-jarige Z-paarden

  Aanmelding Z-springwedstrijd voor 4-jarige Z-paarden

  Aanmelding Z-kwalificatiewedstrijd voor 5- en 6-jarige Z-paarden

Naam veulen c.q. paard  : 

Z-stamboeknummer (indien bekend) :

Kleur :

Geslacht :   hengst   ruin   merrie,  drachtig van :      

Geboortedatum :  

Vader :     Levensnummer :

Moeder :    Levensnummer :

Vader van de moeder :     Levensnummer : 

Naam fokker :

Naam ruiter: (indien van toepassing) : 

Bijzonderheden / relevante sportgegevens van de moederlijn :

Stal gewenst (€ 20,- per dag) :   Ja   Nee

Aankomst datum :     Vertrek datum : 

VERGEET U NIET : het originele geboortebericht mee te sturen als dit nog niet in het bezit is van het Studbook 
Veulens waarvan het originele geboortebericht niet in ons bezit is zullen worden geweigerd!

Plaats en datum :    Handtekening :

Dit formulier dient vóór 6 juli 2016 in het bezit te zijn van het Studbook!
Adres: voor België: Studbook Zangersheide, Domein Zangersheide, 3620 LANAKEN
Overige landen: Studbook Zangersheide, Postbus 2066, 6201 CD MAASTRICHT (Nederland). 
Of per email: studbook@zangersheide.com
Bankgegevens: IBAN: BE31363106517255 / BIC: BBRUBEBB
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