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Gefokt om te springen
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Paard in the Picture Door: Björn Van BunDer

Artuur JH Z

Twintig jaar geleden kocht de Belg Herman Beazar, be-
kend van de fokkerij ’t Glemhof, in Holstein de merrie 
Sandy (Calando I x Consul). Ze was zeventien en vol-
gens de Brusselaar bijzonder interessant voor de fokke-
rij. ‘Het ging om de stam 890, één van de bekendste in 
Duitsland. Ze had een Capitol I-dochter, Casharee, die 
op het Bundeschampionat in Warendorf bij de zesjarigen 
een proef had gewonnen. Later zou die merrie met Aloïs 
Pollmann-Schweckhorst ook internationaal doorbreken 
en nog vele proeven winnen. Casharee is net als haar 

Dirk Slootmaeckers is niet de grootste, maar wel één van de bekendste 
Zangersheide fokkers. Met Artuur JH Z heeft hij alweer een product op 
topniveau meedraaien. Onder Thierry Goffinet van Star Horses pakt Artuur 
de ene Longines Rankingproef na de andere. ‘Hij kan alles springen’, aldus 
eigenaar Albert Peffer. Fokker Slootmaeckers heeft het hart op de tong en 
reageert: ‘Hij was dan ook niet gefokt voor de keuringen, maar voor de sport! 
Het mooiste veulen was het niet...’
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moeder Sandy nog in België beland bij Harrie Theeuwes 
en Harrie Reyntjens.’ Vandaag kunnen we bevestigen dat 
deze Casharee moeder is van Iron Man 111 van Sergio 
Moya en grootmoeder van het Amerikaanse GP-paard 
Win For Life 111 Z (Christine McCrea). De verdere 
moederstam Holstein 890 is trouwens dezelfde als die 
van de tophengsten Casall en Berlin.

In België, bij Herman Beazar, gaf de Holsteinse fok-
merrie Sandy vervolgens nog Cacharel Z (Carolus II) 
en dat zou de grootmoeder worden van ons paard “in 
the picture” Artuur JH Z. Herman Beazar: ‘Drie veu-
lens heb ik nog uit Sandy gefokt. De eerste was een 
Duitse Landadel. Ik verkocht dat paard terug aan de 
Duitser waarvan ik Sandy had gekocht. Het ging om 
Lacanda, die voor Groot-Brittannië nog brons won op 
het EK Young Riders in Athene. Het tweede veulen, een 
Galoubet A, werd dood geboren. Het derde en laatste 
veulen was Cacharel Z, de merrie waarmee ik de stam 
heb verdergezet.’ Cacharel Z is vandaag negentien en 
drachtig van Ducati van ’t Schuttershof. Ze heeft er al 
een serieuze loopbaan op zitten. ‘Ze sprong nationaal en 
internationaal onder José Thiry. Op 1.40-1.45m-niveau 
won ze regelmatig. Ze was onwaarschijnlijk voorzichtig, 
maar voor 1.50m en meer had ze net niet genoeg ver-
mogen. Ze heeft ook nog internationaal Young Riders 
gesprongen op het eind van haar carrière.’

Voor haar sportcarrière gaf Cacharel het merrieveulen 

Babelou JH Z (Baloubet du Rouet), trouwens niet gebo-
ren bij eigenaar Beazar. ‘Af en toe wisselde ik met mijn 
goede vriend Dirk Slootmaeckers merries uit om aan 
nieuw bloed te komen in de fokkerij. Dat jaar mocht 
hij mijn Cacharel gebruiken. Hij zou er de moeder van 
Artuur uit fokken.’ Na haar sportcarrière nam Cacharel 
Z de draad van de fokkerij weer op. Herman Beazar is 
laaiend enthousiast over een vijfjarige dochter van Verdi, 
die de fakkel moet doorgeven. Een jaarlinghengst van 
Nabab de Rêve is de laatste grote belofte uit deze merrie.

Slootmaeckers: ‘Kleinschalige fokkerij’
Beazar is nog gemotiveerd aan het fokken. Bij Dirk 
Slootmaeckers, meermaals winnaar van de Z-Ranking 
dankzij topproducten als Nabab’s Son Z (Ludger 
Beerbaum) en Beowulf (William Funnell), ligt het iets 
anders. ‘We hebben nu ook andere passies. Ik fiets veel, 
help mijn dochters en we hebben ook nog onze bakke-
rij. Er rest nog weinig tijd voor de paarden. Ik ben seri-
eus verminderd met fokken, al probeer ik toch nog ieder 
jaar één of twee veulens op de wereld te zetten. Nu mijn 
dochters niet meer rijden, werk ik voor de verdere oplei-
ding van de paarden samen met familie Van Der Wegen, 
van wie de drie kinderen rijden. We hebben een goede 
overeenkomst, alleen zou ik wat meer naar mijn paarden 
moeten gaan kijken.’

Omdat hij het destijds wat rustiger aan ging doen met de 
paarden, verkocht Dirk Slootmaeckers iets te makkelijk Met amper enige wedstrijdervaring liep Artuur JH Z als zesjarige 

reeds verdienstelijk op het WK in Lanaken onder zijn ontdekker 

Thiago Ribas da Costa.

 Artuurs fokker Dirk Slootmaeckers (2e van rechts) was ook verdienstelijk met zijn producten 

Nabab’s Son Z (Ludger Beerbaum) en Beowulf (William Funnell).

Artuur JH Z was finalist op zijn eerste BK in Lanaken vorig jaar.
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de merrie Babelou JH Z. ‘Ik had die gefokt uit Cacharel 
Z van Herman Beazar. Het was echter een zeer tempera-
mentvol jong paard. Ik fokte er twee veulens uit. Artuur 
was de oudste. De tweede, een Indoctro, had ook veel 
kwaliteit, hoorde ik achteraf van Luc Ruant. Die hadden 
hem als zevenjarige op stal, maar blijkbaar was zijn ach-
terstand in de opleiding te groot.

Ook moeder Babelou JH Z was niet echt een makke-
lijk paard. Mijn dochters konden er niet mee overweg, 
waardoor ik besloot te verkopen. Ludo Rombouts heeft 
haar destijds gekocht. Nu heb ik natuurlijk spijt dat ik 
dat toen gedaan heb. Een Baloubet-merrie en dan nog 
de moeder van Artuur… Daar had ik vandaag graag 
nog wat mee gefokt. Die veulentjes had ik wel kunnen 
verkopen!’ 

Enkele jaren later verkocht familie Slootmaeckers ook 
Babelou’s eerste veulen Artuur JH Z. ‘We hadden geen 
tijd meer om genoeg te rijden. Mijn dochter startte een 
eigen zaak en zou stoppen met rijden. Ik heb daarom 
Artuur en nog een andere toen vijfjarige Andiamo Z 
verkocht, allebei samen aan Herman Beazar, van wie ik 
destijds Cacharel had mogen lenen. Artuur was onge-
twijfeld de beste van die twee Andiamo’s. Dat had ik zelf 
ook wel door. Het was zeker geen mooi paard. Ik herin-
ner me dat ik het een lelijk veulen vond. Daar heb ik wel 
nooit wakker van gelegen. Ik heb in heel mijn carrière 
altijd gefokt om te springen, niet om vooraan te staan op 
de keuring. Wie kruist anders Andiamo Z met Baloubet 

du Rouet… Het was een risicovolle combinatie, zeker 
omdat de moederstam ook al veel bloed doorgeeft. Het 
bleek wel de juiste keuze. Meer en meer vragen mensen 
me hoe het komt dat ik zo’n goede paarden heb gefokt. 
Ik wist het antwoord niet, maar ben erover gaan naden-
ken. Misschien is het omdat ik altijd kleinschalig heb ge-
werkt. Ik heb steeds in ieder paard en ieder veulen mijn 
ziel gestoken.’

Beazar: ‘Artuur was toen al de beste’
Artuur JH Z kwam dus samen met een even oude half-
broer bij Herman Beazar terecht. Die liet in die tijd zijn 
paarden rijden door Thiago Ribas da Costa. De ruiter 
geloofde ook in deze twee paarden en investeerde mee. 
Herman Beazar: ‘Ik deed het natuurlijk ook omdat die 
paarden uit deze stam kwamen. Ik had er al een band 
mee. Artuur viel wel op, maar lang heb ik hem niet ge-
had. Misschien hebben we te vroeg verkocht, maar je 
kent dat, als je met twee eigenaars bent. Als de ene wil 
verkopen, heb je geen keuze. Thiago werkte toen voor 
Albert Peffer van Star Horses en had verteld dat we 
twee goede Andiamo’s hadden. Die had met An Sidec 
al een super Andiamo gehad en was gek van de hengst. 
Peffer kwam naar de paarden kijken op de piste van 
Vanderhasselt in Ternat en kocht ze allebei. Veel hadden 
ze niet gedaan. We zijn er vooral mee op training geweest 
en lieten hem maar een paar wedstrijden lopen dat jaar.’

Vanaf toen ging het snel. Bij Peffer komen de paarden 
in een wedstrijdstal en dan doen ze ervaring op. Artuur 

Artuur’s grootmoeder Cacharel Z won diverse 1.40m en 

1.45m-proeven onder José Thiry.

Ook de tophengsten Casall en Berlin zijn afkomstig van de zeer 

breed vertakte Holsteinse Stamm 890.
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JH Z liep als zesjarige het wereldkampioenschap met 
Thiago, al was hij toen nog extreem groen. Albert Peffer: 
‘Hij kon het gelukkig allemaal verwerken, maar voor 
Ariano JH Z, de andere Andiamo die ik daar kocht, was 
de achterstand te groot. Hij was snel onder de indruk 
en is later verkocht. We zijn selectief op vlak van paar-
den. Anders krijg je het allemaal niet geregeld. In Artuur 
zijn we wel altijd blijven geloven, ondanks zijn soms nog 
jeugdige fouten. In het begin was hij vaak kijkerig en 
zoekerig in het parcours. Hij had dat veel te weinig ge-
daan. Stilaan is hij gegroeid, eerst met Thiago, daarna 
met Neriske Prinsloo. De echte doorbraak is er echter 
gekomen twee jaar geleden met Thierry Goffinet. De klik 
was er meteen.’

Wat als je Baloubet du Rouet kruist met Andiamo Z?

Wanneer je paarden fokt, krijg je niet altijd wat je 
denkt. Sommige fokkers proberen alles te compens-
eren, andere focussen zich enkel op de belangrijkste 
factoren, in dit geval het springvermogen. Zo kwam 
fokker Dirk Slootmaeckers erbij zijn temperament-
volle, maar tegelijk ook kwaliteitsvolle jonge merrie 
Babelou JH Z aan te paren met Andiamo Z, gekend 
als een vererver van top springpaarden, maar eve-
neens niet de makkelijkste…

Het resultaat is Artuur JH Z, vandaag één van de 
beste paarden van Studbook Zangersheide. Zijn 
karakter is volgens eigenaar Albert Peffer goed, al 
moet je hem met zachtheid aanpakken. ‘Het is een 
perfect normaal paard in de omgang, ondanks zijn 
afstamming. In de omgang moet je wel zacht met ‘m 
zijn. Hij is lichtjes gevoelig, maar niets is onmogelijk. 
Als je hem in zijn waarde laat, is hij een aangenaam 
paard.’ 

Wat betreft de rijdbaarheid moeten we ons oor 
natuurlijk ook te luisteren leggen bij ruiter Thierry 
Goffinet. ‘Artuur heeft bloed. Dat kan niet anders 
met die afstamming. Elke dag moet ik hem serieus 

werken. Minstens één uur dressuur. Springen doen 
we thuis maar weinig. Het komt erop aan de controle 
onder de knie te krijgen, want het is niet alleen een 
bloedpaard, maar ook een groot en sterk paard! Die 
combinatie maakte het aanvankelijk soms nog moeil-
ijk om hem bij mij te houden. Sinds dit jaar heb ik het 
onder de knie, wat meteen ook de doorbraak verk-
laart. Ik kan hem nu voluit laten gaan in de barrages, 
zonder in te boeten op controle. Ik rijd hem met een 
ophaaltrens. Die geeft me de perfecte aanleuning.’

Een zeer belangrijk pluspunt van Artuur is zijn ge-
zondheid. Peffer: ‘Gezondheid kan je best testen 
door op concours te gaan. Artuur was zes toen hij bij 
ons aankwam en had een serieuze achterstand op 
zijn leeftijdsgenoten. Hij heeft veel moeten lopen om 
de achterstand weg te werken. Dan moet je een ge-
zond paard hebben. In Lummen liep hij daags voor de 
Grand Prix nog de Six Bars. We zagen het als oefen-
ing, maar hij bleef maar foutloos over die hoge steil-
sprongen gaan. Uiteindelijk won hij na vier rondes de 
Six Bars en de dag erna stond hij in de toptien van 
de GP.’

Albert en Agnes Peffer

Thierry Goffinet: ‘Sterk paard!’
Ruiter Goffinet: ‘Een maand nadat ik op Star Horses 
ben begonnen, won ik met Artuur al een nationale Gold 
League Grand Prix in Lier over 1.45m. Dat niveau had 
hij al wat gelopen, maar hoger was aanvankelijk nog 
moeilijk. Artuur stond dressuurmatig nog niet goed af-
gericht en werd soms te sterk als hij het niet vertrouwde. 
Ik ben daarvoor nog te rade gegaan bij Jos Kumps, die 
me enkele weken heeft geholpen en er zelf ook een paar 
mee gereden heeft. De resultaten volgden veel sneller dan 
verwacht. Een maand later wonnen we de 1.60m Grand 
Prix van Maubeuge. We kenden direct enkele mooie 
momenten, maar de resultaten bleven toch wat wisse-
lend. Artuur had bloed, was gevoelig, maar tegelijk ook 
1.75m groot. Hij maakte zich soms sterk, waardoor we 
niet voluit konden gaan. Vorig jaar werd ik nog vaak 
tweede en derde daardoor. Dit jaar is de doorbraak er 
echt gekomen en begon hij makkelijker te winnen.’

Albert Peffer is duidelijk: ‘Dit jaar is Artuur echt doorge-
broken. Hij won maar liefst vijf Longines Rankingproeven 
in Vilamoura en twee CSI3* Grote Prijzen. We kregen 
daardoor selecties voor de CSI5* van Antwerpen en 
Lummen en ook daar haalden we de toptien, ondanks 
één fout in de Grote Prijs. We werken verder om ook 
die laatste fouten in de toekomst te vermijden.’ Thierry 
Goffinet: ‘Ik zoek nog een trainer om me op dit nieuw 
niveau bij te staan. Hier kan je het niet meer allemaal al-
leen. We hebben uitzicht op nog enkele CSI3*, CSI4* en 
zelfs CSI5*-wedstrijden. Ook het CSIO van Rotterdam 
is in aanvraag. We hopen op selecties, want we willen 
graag naar het hoogste niveau met Artuur. In afwachting 
rijden we verder op CSI3* en CSI4*-niveau. We probe-
ren hoger op de Ranking te komen en leiden de jongere 
paarden verder op om Artuur bij te staan. Alleen kan hij 
de kar niet trekken.’

Albert Peffer: ‘Artuur JH Z is in staat de 
Global Champions Tour te springen’
Albert Peffer is al even gemotiveerd. ‘Om in het aller-
hoogste circuit mee te draaien, moet je meer paarden 
hebben die die proeven aankunnen. Momenteel zijn die 
nog volop in opleiding. Als de paarden er klaar voor 
zijn, sluit ik niets uit. Wie weet rijden we dan wel Global 
Champions Tour. Met Artuur zou het zeker kunnen. Die 
kan een speedproef winnen, maar ook de Masters, zoals 
in Beervelde, de Six Bars, zoals in Lummen en de gro-
te prijs, zoals in Maubeuge, Roosendaal of Vilamoura. 
Laten we nu vooral nog even rustig blijven en ver-
der doen zoals we bezig zijn. We mogen ons ook niet 
vergalopperen.’


