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Het eerste prijzengeld voor fokkers

‘Vele pleiten er al jaren 
voor, Z doet het’

Heel veel voor de fokkers organiseren en nog meer teruggeven. Dat zit bij Zangersheide in de 
genen. Het is niet anders als er een standpunt wordt ingenomen over een tegemoetkoming van het 
prijzengeld. Z geeft het voorbeeld. Tijdens de Z-Tour werd het prijzengeld van de rankingproeven met 
2% opgetrokken en integraal gereserveerd voor de fokker. Het was de eerste maal dat een fokker kon 
delen in het prijzengeld van zijn prijsbeestje.

Connelly Z (Calvados Z) werd tweede in de GP en dat 
leverde € 120 op. De vennootschap EAC is de fokke-
rij achter Connelly Z en daar zijn ze opgetogen met de 
leuke attentie. Al delen ze zelf nog in de kosten en op-
brengsten, want EAC is nog steeds mede eigenaar van 
Connelly Z: ‘Omdat wij nog mede eigenaar zijn, weten 
we welk lang traject een paard moet afleggen. Succes is 
het resultaat van een hele ketting en een heel team, waar 
de fokker een schakel in is. Al is het uiteraard leuk mee-
genomen dat de fokker er op die manier bij betrokken 
wordt.’

Amberlina sprong met Piet Raijmakers jr. veelvuldig in 
de prijzen tijdens de Z-Tour en dat werd op de voet ge-
volgd door Simone en Nico van Maaswaal van de ge-

lijknamige stoeterij, waar ze drie decennia geleden mee 
begonnen. Maaswaal is een fruitteler van appelen en pe-
ren onder de naam Euro Cool. ‘Toch is paarden fokken 
ons leven’, vertelt Simone. Hun paarden dragen vandaag 
allemaal de naam van een appel. ‘Amberlina dateert nog 
van de periode daarvoor.’ Zij is wel de eerste die prijzen-
geld in laatje brengt. ‘Altijd aardig’, glimlacht Simone: 
‘een stamboek is per definitie van de fokker. In het to-
tale plaatje heb je als fokker een ondergeschikte rol, al 
vergeten er velen dat alles begint aan de keukentafel van 
de fokker. Daarom is dit een top initiatief, omdat het de 
fokker stimuleert en hij daardoor in de toekomst nog 
strenger zal selecteren.’

2%, een wereld van verschil

2% is het voorstel. Slechts twee procent van het prijzengeld dat zou terugvloeien naar de fokkers. Voor de 
eigenaars is het verwaarloosbaar, voor de fokkers een wereld van verschil. Het zal de fokkers ertoe aanzetten 
om nog meer in te zetten op kwaliteit en om nog strenger te selecteren. Twee procent van één proef stelt 
misschien niet zoveel voor, maar op jaarbasis kan dat aanzienlijk aandikken. Beeld je in dat je de fokker bent 
van Ursula XII, dan zou haar winstsom van € 1.304.280 je in de laatste twaalf maanden al € 26.085 opgeleverd 
hebben. 
De paarden van Guy De Schuymer, die twee jaar op rij de Z-Ranking won met Don VHP Z en Carlos VHP Z, 
waren goed voor € 460.000 prijzengeld over één jaar of € 9.200 ‘fokkerspremie’. De paarden van Haras de la 
Pomme waren goed voor € 441.300. Er worden op jaarbasis een slordige 700 internationale wedstrijden geor-
ganiseerd, waarvan een tachtigtal op vijfsterren niveau. Daar gaat het vlot over een half miljoen prijzengeld.
De paarden van de tien hoogst gerangschikte stamboeken verdienden het voorbije jaar € 85.181.543. Dat zou 
een fokkerspremie vertegenwoordigen van € 1.703.630!
Het zijn maar enkele voorbeelden die aantonen welke extra financiële stimulans een klein procentje kan bete-
kenen. En hoe het de fokkers nog meer zou motiveren.

De familie Greeve was alvast opgetogen. Michael Greeve 
werd vijfde met Withney. De papa was opgetogen: ‘hart-
stikke leuk wat Z allemaal doet voor ons. Als er een 
nieuwe initiatief komt, komt het steevast uit de hoek van 
Zangersheide’, glimlacht Greeve: ‘en nu verdien ik zelfs 
iets zonder iets te doen’, lacht Greeve, die uit de moeder 
van Withney een veulen van Comilfo Plus Z gefokt heeft.
Sonia Lason treffen we in Tenerife met het goede nieuws. 

Gewonnen? In de prijzen mogen delen? Daar gaan we 
meteen op klinken. We zitten al in de ideale setting. 
Bedankt Zangersheide en op jullie gezondheid. Zizi 
Donaldson werd tweede tijdens de Z Tour en dat bracht 
€ 100 in het laatje. De fokkerij van Donald en Sonia 
werd samen Donaldson en heeft naast Zizi ook Quite 
Donaldson I & II opgeleverd.
 


