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Wat heeft het 
dit jaar gegeven?
Een nieuwe lente, een nieuw veulen…. en nieuwe fokkers. Z bestaat 
inmiddels een kwarteeuw en zit zelf nog maar in haar lente. Fokkers van 
het eerste uur blijven trouw, simultaan is er een aangroei van nieuw bloed. 
Jonge fokkers en beginnende fokkers kiezen heel vaak voor Zangersheide. 
Omdat ze kiezen voor een sportpaard, omdat ze een keuze hebben gemaakt 
uit het hengstenaanbod, omdat ze de initiatieven appreciëren, omdat ze zich 
gesteund en gewaardeerd voelen. Er is duidelijk meer dan één reden om te 
kiezen voor Z, zo blijkt.

Door: Kris van Loo

         Taloubet Z  -  Corico Z  -  Take a Chance on me Z  -  Comilfo Plus Z  -  Levisto Z  -  Aganix du Seigneur Z 

                     -  Dominator 2000 Z  -  Cornado II Z   -   Diamant de Semilly  -  Chippendale Z  -  Cicero Z
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Touch of Gold & Charmeur vh Imdehof Z

Toon Maes uit de Brusselse rand is met zijn 19 jaar zelf 
nog een veulen in de fokkerijwereld. Vorig jaar werden 
zijn eerste veulentjes geboren; 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). 
Dit jaar verwelkomde hij uit Danae d’O een zoon van 
Taloubet Z. Touch of Gold vh Imdehof Z. ‘Ik werd al ge-
contacteerd door een Nederlandse veiling, specifiek van-
wege Taloubet Z’, vertelt Toon: ‘ik koos voor Taloubet Z 
omdat ik altijd zot geweest ben van die hengst. En mijn 
Nabab moeder mocht meer bloed en vermogen krijgen. 
Daarom leek Taloubet geschikt. Het was het veulen waar 
ik het meest naar uitkeek en als ik het nu in de weide vol 
leven zie spelen, ben ik er heel blij mee.’ Touch of Gold 
Z zien we binnenkort op het Z-Festival: ‘als het een mer-
rieveulen was geweest, had ik het bijgehouden. Nu wil 
ik het presenteren aan de jury voor een veilingselectie’, 
aldus Toon, die ook nog een veulen van Corico Z heeft, 

Het Kraaienbos in Maaseik is een bijzonder bos met 
weelderige fauna en flora en daar ligt ook het gelijkna-
mige Hof. De boerderij dateert van 1430 en is van de 
dierenartsenfamilie Simons. Hun fokkerij begon drie de-
cennia geleden. De varkens zijn verdwenen, enkele koei-
en zijn gebleven en nu zijn het de veulens en paarden die 
een hoofdrol spelen. Zoals That’s Me vh Kraaienboshof 
Z, een zoon van Take A Chance on Me Z (Taloubet Z x 
Aldatus Z). 
‘Mijn drijfveer is dat ik alles verderzet waar mijn ou-
ders mee begonnen zijn’, begint Roeland, die net als zijn 
vader dierenarts is en net als zijn vader in de fokkerij 
gestapt is. Al houdt Roeland het bij paarden. ‘Ik stap in 
de voetsporen van mijn vader, al leg ik toch vooral mijn 
eigen accenten’, voegt hij daar subtiel aan toe. Roeland 
begon met trekpaarden en stapte nog niet zo lang ge-
leden over op sportpaarden. Paarden nemen zo’n 80% 
van mijn praktijk in beslag en het is via mijn cliënteel 
dat ik enkele fokmerries kon aanschaffen, zoals Venetia 
(Indoctro x Corrado I). Haar familie droeg al meerde-
re erelinten. That’s Me vh Kraaienboshof Z is haar eer-
ste veulen. ‘Venetia is bloedgemaakt en heeft snelle re-
flexen. In de sport stond ze vaak vooraan, maar ze kon 
wat vermogen en massa gebruiken. Daarom is mijn oog 
gevallen op Take A Chance on Me Z (Taloubet Z) en ik 

ben zo tevreden met het resultaat dat ik de combinatie 
dit jaar opnieuw gebruik. We zien That’s Me in juli op 
het Z-Festival: ‘en dat is voor mij al vakantie. Ik heb 
een drukke praktijk en het Z-Festival is op zich al een 
hoogdag. Ik ga er zonder verwachtingen naartoe. Ik ben 
een beginnende fokker en heel realistisch.’ Roeland fokt 
tussen de drie en vijf merries per jaar. ‘Als fokker en bij 
uitbreiding ook als mens moet je altijd je gevoel volgen. 
Dat vertel ik ook aan de klanten. Ik volg mijn gevoel 
bij de hengstenkeuze en bij de keuze van het stamboek. 
Vroeger kwam ik met mijn vader al naar de Z evenemen-
ten en ik heb er me altijd thuis gevoeld. Dat maakt het 
fokken ook zo aangenaam.’

Charmeur vh Imdehof Z. Voor Corico koos hij voor zijn 
model en springtechniek.
Toon rijdt zelf regionaal en maakt in de vakantie meer-
dere paarden zadelmak. Zijn veulens van vorig jaar lo-
pen nog op de weide.

Naam : That’s me vh Kraaienboshof Z
Geboren : 02/3/2017
Afstamming : Take a Chance on me Z x Indoctro
Geslacht : hengst
Fokker : Roeland Simons (Maaseik, België)

Naam : Touch of Gold van ’t Imdehof Z
Geboren : 11/04/2017
Afstamming : Taloubet Z x Nabab de Reve
Geslacht : hengst
Fokker : Toon Maes (Wolvertem, België)

Naam : Charmeur van ’t Imdehof Z 
Geboren : 10/04/2017 
Afstamming : Corico Z x Popcorn
Geslacht : hengst
Fokker : Toon Maes (Wolvertem, België)

Touch of Gold van ’t Imdehof Z

Charmeur van ’t Imdehof Z

That’s Me vh Kraaienboshof Z
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Het Kasteel van Wijnendale in Torhout is een imposante 
waterburcht uit de twaalfde eeuw, waar de graven van 
Vlaanderen resideerden en later werd ingenomen door de 
hertogen van Bourgondië. Of de veulens van Wijnendale 
even adellijk zijn, moet nog blijken. Miriam Blondeel 
is de kasteelvrouw van dienst: ‘ik woon in Wijnendale, 
maar helaas niet in het kasteel’, lacht Blondeel, die in de 
jaren ’90 een gekende naam was in het internationaal 
circuit. En ze heeft het nog niet afgeleerd. Op de recente 
Z-Tour zat ze zelf nog op het paard.
‘We fokken en leiden onze paarden op en ik moet zeggen 
dat ik altijd goed geweest ben met de Z hengsten, zowel 
in de sport als in de handel’, begint Miriam: ‘ik woon 

wel aan de andere kant van het land, al heeft me dat 
nooit belet om naar Zangersheide te trekken.’ En daar 
werd ze door het lot voor beloond! Miriam is een vaste 
bezoeker van de Open Dagen en voor enkele jaren reed 
ze terug naar Torhout met € 1.000, gewonnen dankzij de 
Z-Loterij. ‘Mooi meegenomen’, lacht Blondeel: ‘ik kom 
elk jaar naar de Open Dagen, omdat de jonge hengsten 
me kunnen bekoren en die wil ik specifiek zien. Mijn oog 
viel dit jaar op Darco For Fun Z, Brunetti Z, Colombus 
Z en Comilfo Plus Z. Ik heb zeven fokmerries, al had 
ik vorig jaar uitzonderlijk veel tegenslag met de dracht. 
Calisto is een zoon van Corico Z en die koos ik van-
wege zijn ruggebruik en braaf karakter. Mijn merries 
hebben voldoende bloed. Het resultaat stellen we voor 
op het Z-Festival, samen met ons andere veulen, van 
Dominator Z. Het is de eerste maal dat we hieraan deel-
nemen. Ik ben vorig jaar komen kijken, niet normaal hé! 
Ik was onder de indruk van de kwaliteit en de kwantiteit 
en wil mijn veulens eens tonen. 

Naam : Calisto de Wijnendale Z
Geboren : 28/02/2017
Afstamming : Corico Z x Galopin de Cappell
Geslacht : hengst
Fokker : Stal Blondeel BVBA (Torhout, België)

Calisto De Wijnendale Z

Carife Rose Z
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Cipressa Z

Kruiwagens, voederwagens, schepwagens, wie met regel-
maat in de stal werkt, zou wel eens beroep kunnen doen 
op het rollend materiaal van Chris Van Eynde, fabrikant 
van stalbenodigdheden. Chris sprong 25 jaar regionaal, 
tot hij zijn constructiebedrijf startte en het rijden moest 
wijken voor het werk. De paardenmicrobe bleef in zijn 
bloed en Chris stapte over naar de fokkerij. ‘Het is een 
hobby, omdat ik nog altijd graag tussen de paarden ben. 
Ik fok een tweetal veulens per jaar en ze blijven bij mij 
tot ze drie jaar zijn. Vervolgens gaan ze naar een vriend 
die ze opleidt en in de sport uitbrengt. Al gebeurt het 
steeds vaker dat ze al verkocht worden voor ze goed en 
wel in de sport komen.’ Van Eynde kon bij Isabelle Van 
Eeckhout van stal d’IVE Berlizza d’IVE kopen: ‘Berlizza 
kwetste zich toen ze drie jaar was. Sport was geen optie 
meer. Ik kocht ze vanwege haar uitzonderlijke bloedlijn, 
met vader Berlin, grootvader Chin Chin en overgrootva-
der Quidam de Revel. Drie jaar geleden gaf ze een veulen 
van Gemini CL xx en dat werd op de Z Quality Acution 
verkocht voor € 15.000. Zoveel geven ze je niet op je 
hof. Ik fok inmiddels al zo’n 15 jaar en de laatste vijf jaar 
schrijf ik mijn veulens consequent in bij Zangersheide. 

Omdat je er nu eenmaal de beste service krijgt. Ook de 
veiling van het Gemini veulen is correct afgehandeld en 
het online registreren verloopt vlekkeloos.’ Cipressa Z 
zien we dit jaar op het Z-Festival: ‘vorig jaar had ik uit 
dezelfde moeder een merrieveulen van Aktion Pur Z en 
dat sprak me zo aan, dat ik het aanhoud voor mijn fok-
kerij. Met Cipressa ga ik wel naar het Z-Festival, met 
de bedoeling ze te veilen. Cipressa is een dochter van 
Comilfo Plus Z. Die koos ik omdat ik hem zag op het 
WK Jonge Paarden en in Mechelen. Een topsporter en ik 
ben er zo weg van, dat ik dit jaar opnieuw voor Comilfo 
Plus kies. Vandaar dat Cipressa wel in de etalage staat’, 
vertelt Chris.

Naam : Cipressa Z 
Geboren : 09/3/2017
Afstamming : Comilfo Plus Z x Berlin
Geslacht : merrie
Fokker : Chris van Eynde (Putte, België)



Magazine mei 2017 1514

Double Trouble Hop Z

Veel mooier kan je een stal niet noemen; Hemel op (p)
aarde, vandaar de Hop voor de Z. En Double Trouble 
is al even ludiek en uniek gekozen. Het verwijst naar de 
tweeling van Els Mevis, de bezieler van Hemel op (p)
aarde. Els is Nederlandse en vond haar stekje in Dworp, 
aan de Brusselse rand. ‘Eén dochter studeert dit jaar af 
aan de paardenhumaniora en de fokkerij is haar eerste 
projectje.’ Stal Hemel op (p)aarde is een kleinschalige 
manege met 16 schoolpaarden en biedt plaats voor 30 
pensionpaarden. ‘Onze fokkerij staat nog in haar kinder-
schoenen. We kochten de Big Star jr K Z merrie drach-
tig van Dominator 2000 Z. Haar veulen is geboren op 

de eerste dag van de lente. De geboorte was een apart 
gevoel. Het was de eerste maal dat we dat meemaakten 
en daarom heel speciaal en bijzonder. En we zijn alle-
maal verliefd geworden op Double Trouble’, vertelt Els: 
‘bedoeling is dat moeder Balou nu zadelmak gemaakt 
wordt en in de sport gaat. Het is allemaal nieuw voor 
ons. We wikken en wegen en overwegen veel. Een em-
bryo spoelen behoort zeker tot de mogelijkheden. En we 
komen met ons veulen naar het Z-Festival. Niet met de 
intentie om te verkopen, gewoon voor de ervaring en het 
leerproces van het veulen.’

Ascendance de 

Aganix VS Z

tie. Eén van de fokmerries is Darling Z, van Diarado uit 
Charlotte Z (Carthago Z x Caridor Z). ‘Mijn vader was 
een echte Z aanhanger en ook die lijn trekken wij door. 
In regel kiezen we zelfs een Z-hengst. We verwachten 
nog een Levisto Z veulen uit een Carthago Z moeder. 
Ascendance is een dochter van Aganix du Seigneur Z. 
Darling is nu vier jaar, gaf haar eerste veulen en zal wel-
dra onder het zadel lopen met onze dochter. Momenteel 
fokken we nog op gevoel en zit er niet veel logica achter. 

Ik besef dat onze fokkerij voor verbetering vatbaar is en 
daar proberen we telkens aan te werken. En we moeten 
nog veel leren; omdat we hebben begrepen dat het Z 
stamboek echt sport geënt is. Onze merries moeten het 
dus maar bewijzen. Ascendance zien we wellicht op het 
Z-Festival. ‘En dan hopen we op een veilingselectie. Ik 
meen te mogen zeggen dat we mooie papieren kunnen 
voorleggen en Ascendance voldoet aan al onze verwach-
tingen. Vingers kruisen voor de veiling.’

Levique du Noir Z

Willem Louw komt van Zuid Afrika en woont in 
Duitsland, waar hij werkt als IT Consultant. In Zuid 
Afrika liet hij zich ook in met paarden en sport: ‘in 
Duitsland stelde ik twee dingen vast, dat de paarden 
duur zijn en dat de Europese manier van paarden op-
leiden en trainen niet strookt met mijn beleving. Dat is 
de reden waarom ik zelf ben beginnen fokken. Ik wil 
mijn eigen fokproduct opleiden en die opleiding leunt 
meer aan bij de Amerikaanse manier. Ik heb nu een vier-
tal paarden. Hallo Dolly (Hampton x Lauries Crusador 
xx) heeft dressuurbloed langs vaderskant en springbloed 
langs moederskant. Ze is grootramig en aan de keu-
ze van de hengst is een jaar studie aan voorafgegaan. 
Finaal ben ik bij Levisto Z uitgekomen. Hij kan elegan-
tie, stijl en zijn zalig karakter toevoegen aan mijn mer-
rie. Ik ben zeker geen professional en wil paarden oplei-
den, waar iedereen mee kan rijden.’ Het resultaat heet 
naar de naam Levique du Noir Z. Een Zuidafrikaan in 

Duitsland die kiest voor een Franse naam? Willem lacht: 
‘ik wou een speciale en unieke naam. Ik hou niet van 
een naam met een nummer achter. En ik weet zeker dat 
er maar één Levique du Noir Z is. En zijn nickname is 
Levi. Het klinkt dus allemaal’, lacht Willem, die ook al 
nadacht over volgend jaar. ‘Ik ben er nog niet helemaal 
uit, al is mijn oog gevallen op Solid Gold Z en Copycat 
Z. Dominator Z ligt heel goed in de markt, al zou hij 
niet passen bij mijn merrie, die zelf al bijzonder groot is.

Naam : Levique du Noir Z 
Geboren : 11/03/2017
Afstamming : Levisto Z x Hampton
Geslacht : hengst
Fokker : Willem Louw (Schwabach, Duitsland)

Naam : Ascendance de Aganix VS Z
Geboren : 20/02/2017
Afstamming : Aganix du Seigneur Z x Diarado
Geslacht : merrie
Fokker : Victoria Stables B.V. (Veghel, Nederland)

Bij Victoria Stables verkopen ze aanhangwagens, paar-
dentrailers en tractoren. Je kan er ook terecht voor veu-
lens. Het rollend materieel is de afdeling van de man, de 
vrouw ontfermt zich over de fokkerij, die ze zo’n vier 
jaar geleden overnam van haar vader. ‘Hij fokte geduren-
de twintig jaar en wij doen verder met de vierde genera-

Naam : Double Trouble Hop Z 
Geboren : 21/03/2017
Afstamming : Dominator 2000 Z
Geslacht : merie
Fokker : Stal Hemel op (p)aarde (Dworp, België)
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Carife Rose Z

De veulens van Dennis Scholten herken je aan de Rose 
en dat verwijst naar een stam van tuigpaarden, waarmee 
de fokkerij van Dennis begon: ‘ik ben een gewezen voet-
baller, gescheurde kruisbanden zorgden voor een streep 
door die carrière. Ik heb ooit wel op een paard gezeten, 
maar nooit echt gereden. In tegenstelling tot mijn vrien-
din en zo ben ik in de fokkerij beland, inmiddels tien jaar 
geleden. Mijn eerste fokmerrie was Orifé Rose en voerde 
tuigbloed, al wist ik dat toen niet echt. Ik kocht ze met 
een veulen van Quasimodo Z, Quidor Rose Z, die inter-
nationaal 1.45m springt. Ik heb ze nog steeds. Eigenlijk 
heb ik het geluk gehad dat mijn eerste merrie meteen een 

schot in de roos bleek. Voor mijn eerste echte keuze viel 
mijn oog op Asca Z. Ik herinner me nog dat de dieren-
arts op een zondag zei dat vandaag de dag was. Ik belde 
voor sperma, maar s’ zondags werd er niet geleverd. Ik 
heb toen drie uur van Deventer naar Lanaken gereden 
en nog eens drie uur terug. Voor een rietje Asca. Het zegt 
alles over mijn gedrevenheid en passie. Ik ben maar een 
hobbyist, al betekent dat niet dat ik minder gedreven 
ben.’ Uit de combinatie kwam Arife Rose Z en zij is de 
moeder van Carife Rose Z, met Cornado II Z als vader. 
‘Ik wou Cornet Obelensky bloed, maar niet rechtstreeks. 
Omdat ik van mening ben dat het Cornet bloed al ver-
zadigd is.’ Naast een Cornado II Z veulen, verwacht 
Scholten nog een George Z veulen. Dat hij voor Z kiest, 
ligt voor de hand: ‘mijn hart ligt meer bij Zangersheide 
omdat het stamboek naar mijn aanvoelen veel toeganke-
lijker is. Ik ben tenslotte maar een kleine fokker en toch 
voel je je thuis in Zangersheide’, besluit Dennis.

Naam : Carife Rose Z
Geboren : 06/04/2017
Afstamming : Cornado II Z x Asca Z
Geslacht : merrie
Fokker : D. Scholten (Wijhe, Nederland)

Paul Schockemöhle kiest voor 
Dominator Z en Cicero Z

Paul Schockemöhle is wellicht ’s werelds grootste fok-
ker en verwelkomde tot nu toe dit jaar drie veulens van 
Dominator 2000 Z en Cicero Van Paemel Z. Hengsten 
die ze ook in 2017 gaan gebruiken, evenals Taloubet Z. 
De veulens beantwoorden aan de verwachtingen, ver-
telt Heinz Meyer; voldoende maat en sprekende types.’ 
Dominator was overigens al op de radar van ‘PS’ geko-
men voor hij naar Zangersheide verhuisde: ‘we zagen 
hem op een video toen hij zijn eerste parcours sprong. 
Onze insteek loopt parallel met die van Zangersheide, 
wij zoeken ook combinaties en genen die corresponde-
ren met een sportpaard, want daar gaat het vandaag om. 
In regel kiezen we voor bewezen hengsten, zoals Cicero 
Z. Dominator heeft op zijn leeftijd evenwel al overtui-
gend laten zien wat hij kan in de piste. Het is een hengst 
met uitzonderlijke sportkwaliteiten en dat combineert 
hij met een uitzonderlijke pedigree. Diamant de Semilly 
is actueel één van de beste, zo niet de beste hengst. Het 
volstaat om naar zijn zonen en dochters in de sport te 
kijken. Dominator heeft alles mee om het te maken.’ 
Schockemöhle heeft zelf voldoende hengsten in het aan-

bod, als hij dan toch een externe hengst gebruikt, moet 
hij per definitie meer dan goede geloofsbrieven hebben. 
Een aantal van die uitzonderlijke exemplaren staan 
blijkbaar in Zangersheide. Heinz Meyer beaamt dat hij 
als jury van onder meer het Z Festival veel nakomelin-
gen heeft gezien en beoordeeld van Dominator. En die 
konden hem overtuigen. De veulens van ‘PS’ gaan we 
niet zien op het Z Festival: ‘Paul Schockemöhle verkoopt 
geen veulens. De jongste die bij ons vertrekken zijn twee 
jaar.’ 
Meyer stelt tenslotte vast dat Zangersheide elke jaar 
meer en meer Duitse fokkers weet aan te trekken: ‘we 
hebben een sterk traditie in Duitsland van fokkers die 
gebonden zijn aan hét Verband. Toch zie je dat steeds 
meer en vooral jonge fokkers hun blik op de wereld wer-
pen en verder kijken dan het Verband. Een gezonde evo-
lutie. De fokkerij is nu eenmaal een wereldwijd gegeven 
en daar kan Studbook Zangersheide een belangrijke rol 
in spelen.’
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Chance des Natices Z

Chance des Natices Z (Corico Z) werd geboren in het 
Waalse Bouge bij Raphael Docquier, die dit jaar twee 
veulens van Corico Z en één veulen van Dominator 2000 
Z verwacht. ‘Ik heb vroeger zelf wedstrijd gereden. Aan 
die actieve periode is door een ongevalletje een einde ge-
komen en nu laat ik me in met de fokkerij. Het is een 
hobby, al kruipt er veel tijd in’, vertelt Raphael, die zijn 

Caprice Orange Z

Patrick De Roeck is een bekende naam in de sportwe-
reld. Zijn paarden worden op wedstrijd uitgebracht 
door Gregory Wathelet, Katharina Offel en Lauren 
Hough. Beroepshalve is hij handelaar in sinaasappelen. 
‘Ik zit inderdaad al langer in de sport en ik hoef je niet 
te vertellen hoe moeilijk de zoektocht is naar het betere 
sportpaard. Dat heeft me er toe aangezet om het zelf te 
proberen via de fokkerij. Ik doe dit nog maar vier jaar 
en ben er concreet ingerold via LVP Stables. Ik kocht on-
der andere de zus van Arko III en Air Jordan Z.’ Caprice 
Orange Z is een dochter van Cicero Van Paemel Z: ‘ik 
kies nog op buikgevoel, als sportman gaat mijn voorkeur 
uiteraard uit naar hengsten die zelf top gelopen hebben 
in de sport. De moeder van Caprice Orange Z is Joblesse 
vh Ravennest (Clinton). Caprice is een chic veulen, de 
moeder is inmiddels via Henk Nooren verkocht naar 
Lauren Hough, die er 1.50m mee springt in Amerika. 
Caprice was dus haar eerste en enige veulen.’ We gaan 
ze zien op het Z-Festival: ‘omdat ik dat ook eens wil 
beleven, gewoon om te proberen.’ Patrick schreef zijn 

veulens van meet af aan in bij Zangersheide: ‘omdat het 
nergens zo eenvoudig en gemakkelijk is. Je krijgt nergens 
betere service als fokker, al zeg ik daar niks nieuw mee 
zeker? Ik heb recent op de Z online veiling een fokmerrie 
gekocht, Carice Z (Chellano Z x Stakkato) en daar ben 
ik heel, heel tevreden mee. Schrijf maar op dat dat ook 
een pluim is op de hoed van Z. Voor zo’n merrie mogen 
ze me altijd bellen, die moeten ze zelfs niet veilen’, lacht 
Patrick, die de smaak van de fokkerij te pakken heeft: ‘ik 
heb dit jaar zelfs mijn eerste hengst gekeurd, New Star 
Quality (Nabab de Reve x Quidam de Revel) en hij mag 
nu mijn merries eens dekken. Hij moet die kans krijgen. 
En ook die veulens krijgen een Z achter hun naam.’

Naam : Diddl van het Kapelhof Z
Geboren : 25/03/217
Afstamming : Diamant de Semilly x Balou du Rouet
Geslacht : merrie
Fokker : Johan Saelmans (Dilsen, België)

Naam : Caprice Orange Z 
Geboren : 12/3/2017
Afstamming : Cicero Z x Clinton
Geslacht : merrie
Fokker : Patrick de Roeck

Naam : Chance des Natices Z  
Geboren : 11/02/2017
Afstamming : Corico Z x Nabab de Reve 
Geslacht : merrie
Fokker : Raphael Docquier (Bouge, België)

Diddl & Champ vh Kapelhof Z

Naam : Champ van het Kapelhof Z  
Geboren : 03/04/2017
Afstamming : Chippendale Z x Clinton II
Geslacht : hengst
Fokker : Johan Saelmans (Dilsen, België)

Wie denkt aan het Kapelhof, denkt meteen aan Chloé en 
zij maakte de droom waar van elke fokker. In haar geval 
de droom van Johan Saelmans. Twee jaar na elkaar haal-
de Chloé met Janne Friederike Meyer een tweede plaats 
in Aken. ‘En dat heb ik allemaal te danken aan Leon 
Melchior’, begint Johan: ‘mijnheer Melchior gaf ons de 
kans om met Chloé deel te nemen aan het WK van de 
zesjarigen. Daar verkocht ik ze aan Stephan Conter.’ De 
rest is geschiedenis. Conter bracht Chloé naar Pénélope 
Leprevost en zij won er een jaar later het Belgisch kampi-
oenschap voor zevenjarigen mee. Niet veel later verkocht 
Conter haar aan Janne Friederike Meyer. Chloé heeft 
Becky vh Kapelhof (Quicksilver) als moeder en Becky 
is tevens de grootmoeder van de twee kersverse veulens 
Diddl (Diamant de Semilly) en Champ (Chippendale Z). 
‘Ze noemen me inmiddels ook Mister Chippendale, al 
heeft dat vooral te maken met de hengst’, lacht Johan: 
‘Chippendale Z kon me meteen bekoren, voor zijn galop 
en vermogen. Ik vind het een zeer ondergewaardeerde 
hengst. Ik heb nog diepvries en laat dit jaar opnieuw een 

merrie dekken van Chippendale Z. Hij heeft me nooit 
teleurgesteld, al moet ik  ook toegeven dat vooral Bianca 
(moeder van Becky) de stammoeder is van mijn fokke-
rij. Balou en Cabana, de moeders van Diddl en Champ, 
zijn halfzussen van Chloé.’ Johan Saelmans is Z fokker 
van het eerste uur. ‘Zangersheide betekent sowieso een 
meerwaarde voor de fokker. Ik ging in de jaren ’90 naar 
Zangersheide omdat ze toen Calato Z aanboden. De ser-
vice is altijd onberispelijk gebleven. Om een voorbeeld 
te geven, Balou gaf vorig jaar een veulen van, jawel, 
Chippendale, en die werd via de Z Online Veiling ver-
kocht naar Zwitserland. Ik ben maar een kleine amateur 
en wist niets van de gezondheidspapieren en exportfor-
maliteiten. Ik belde naar Zangersheide en enkele uren 
later was alles geregeld. Dat typeert de werking van 
Zangersheide. Niks is te veel.’  Diddl en Champ zien 
we in juli op het Z-Festival. Vooral het hengstenveulen 
Champ mag eventueel naar de veiling’, zegt Saelmans, die 
al een idee voor volgend jaar heeft: ‘ik denk aan Comilfo 
Plus Z en ben ook gecharmeerd door Sir Obolensky Z. 
Ik ben er nog niet helemaal uit, al is de grote selectie al 
gemaakt. En Chippendale Z zit er zeker tussen.’
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Diddl van het Kapelhof Z

Champ van het Kapelhof Z
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Crazy Love Devil Z

Fabrice Perrin runt ten noorden van Lyon een ponyclub. 
Zijn fokkerij catalogeert hijzelf onder de noemer hobby: 
‘het is perfect te integreren in de club. Ik fok twee tot 
maximum vijf veulens per jaar.’ Alles is altijd te koop, 
lacht Perrin, die zijn paarden de eerste jaren graag ziet 
opgroeien: ‘ik breng ze onder bij een goede vriend die 
hun opleiding verzorgt en ze uitbrengt op wedstrijd.’ Dat 
een fokker uit Lyon kiest voor een stamboek dat 800 
kilometer verder gelegen is, vindt Perrin doodnormaal: 
‘we kunnen toch niet meer spreken van een Frans paard? 
Wat is dat? Vandaag hebben we het over een Europees 
springpaard. Ik deel wat dat betreft dezelfde visie als 
Zangersheide. En nog een niet minder belangrijke reden 
waarom ik mijn veulens Z registreer, is dat het stamboek 
erg commercieel is. In Frankrijk is er weinig tot geen 
cliënteel voor veulens of echt jonge paarden. Daarvoor 
moet je in België zijn. Als ik jong bloed verkoop, is het 
quasi altijd naar België. Karel Cox bijvoorbeeld koopt 
regelmatig paarden. Hij kocht bijvoorbeeld een tweeja-
rige. Die leeftijd krijg je in Frankrijk nooit verkocht.’ Dat 
hij koos voor Comilfo Plus Z is evident: ‘kijk naar de 
springpaarden die er achter zitten; Cornet Obolensky, 
Ratina Z,  Baloubet du Rouet. Stuk voor stuk wereld-
sterren. Comilfo Plus Z is een moderne hengst met de 
beste sportgeschiedenis.’ En dat Perrin het meent is dui-
delijk, want volgend jaar verwacht hij opnieuw veulens 
van Comilfo Plus Z

Naam : Crazy love Devil Z
Geboren : 02/04/2017
Afstamming : Comilfo Plus Z x Nabab de Reve
Geslacht : hengst
Fokker : Fabrice Perrin (La Tour de Salvagny, Frankrijk)

opleiding kreeg in de school van Gesves. ‘Ik fok nu vijf 
jaar. Het eerste jaar schreef ik mijn veulens in bij SBS, 
al stelde me dat teleur. Ik weet niet of je dit mag schrij-
ven, want ik wil zeker niet natrappen, al won ik eens een 
kampioenschap met een veulen. Iedereen vertelde me dat 
ik een premie kreeg van het stamboek. Ik was vereerd en 
opgetogen. Alleen, de premie bedroeg 37 euro en ik heb 
er twee jaar op moeten wachten. Begrijp je waarom ik 
ben overgestapt naar Zangersheide?’ Docquier kan zich 
ook vinden in de sportgeest van Z: ‘ik ben zelf compe-
titief en verkies jong talent. Die vind je bij Z, omdat de 
jonge hengsten ook sporthengsten in wording zijn. De 
eerste hengst die ik zelf bij Z voorstelde was Daedelos 

Z (Der Senaat), die ik kocht als jaarling. Hij werd ge-
keurd door Z en daar verkocht aan François Mathy, 
die hem doorverkocht naar Canada. Het beweegt in Z 
en dat staat me wel aan lacht Raphael: ‘Comilfo Plus 
Z heb ik ook geprobeerd in mijn fokkerij, al was mijn 
merrie niet drachtig. En een Chellsini veulen overleed. 
Daar had ik echt spijt van, want in Wallonië stonden 
dit jaar twee Chellsini’s op het podium bij de twee en 
driejarigen.’ Raphael komt zeker naar het Z-Festival, hij 
vindt het een leerrijke waardemeter. Het transport met 
zijn veulens vindt hij te risicovol, al zal hij er wel zijn 
driejarige Ice Watch des Natices Z (Inshallah de Muze) 
laten vrijspringen.’
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Dream Girl Z & La Belle Z

Hein Simons (61) noemt zichzelf een hobbyist en ide-
alist. In een vorig leven was hij bekend als de zanger 
Heintje. Zijn grootste hit was ‘Mama’ dat in ons collec-
tief geheugen is gegrift. Hij verkocht wereldwijd meer 
dan 60 miljoen platen. Zijn merries liepen en lopen 

in de sport. Na hun actieve carrière mogen ze de fok-
kerij dienen: ‘ik kende Léon Melchior al voor hij met 
Zangersheide begon. Eén van mijn eerste paarden vond 
ik trouwens bij hem, ééntje van Almé Z en nu heb ik een 
fokmerrie van Chellano Z, die ooit tweede werd op het 
vrijspringen in Lanaken. Ik zie die paarden graag en ben 
bij elke geboorte aanwezig. Dat is altijd een bijzonder 
mooi moment’, vertelt Hein: ‘ach, ik ben geen hele goede 
fokker hoor. Daarvoor studeer ik te weinig op de afstam-
ming. Ik luister veel naar andere doorwinterde fokkers. 
Uiteraard hou ik wel rekening met enkele wetmatighe-
den, zoals maat, karakter, bloed. Voor het overige be-
kijk ik het vooral gevoelsmatig en zo is het goed.’ De 
zoon van Hein is hoefsmid en in de paarden gebleven. 
Zijn dochter heeft vroeger gereden. Zijn twee veulens 
zijn we niet op het Z Festival: ‘ik ben opa geworden en 
heb ze gereserveerd voor mijn kleinkinderen. De veulens 
zijn voor hen. Wat niet betekent dat ik de volgende ja-
ren eens naar het Z Festival kom met een jaargang. Het 
zijn altijd fijne evenementen in Zangersheide en wil zo’n 
kampioenschap wel eens meemaken.’

Cameo Gay Z

Camille Baum is de professionele drijvende kracht ach-
ter de Haras de la Font in Poitiers, waar jaarlijks tussen 
de acht en tien veulens geboren worden. Cameo Gay Z 
is er eentje van Comilfo Plus Z en ook al komt ze let-
terlijk van ver, ze wil het graag eens aan de jury van het 
Z Festival voorstellen: ‘omdat Cameo alle verwachtin-
gen inlost.’ De moeder van Cameo is C Jewels Cameo 
en Camille kocht haar drie jaar geleden in België. Haar 
fokmerries dragen veel internationaal bloed, onder an-
dere van Cassini, Clinton, Chippendale Z, Robin II Z, 
Zandor Z, Quick Star. In regel worden haar veulens op-
geleid in de Haras, al zijn er inmiddels al klanten die de 
weg naar Haras de la Font gevonden hebben: ‘en ik moet 
objectief vaststellen dat Z toch een kwaliteitslabel is. Ik 
heb klanten die enkel Z paarden of veulens willen ko-
pen, net omdat het een Z-paard is. Ik kijk al jaren streng 
toe op de genetica en de sportprestaties van zowel mijn 
merries als hengsten. Dat is één van de reden waarom 
ik voor Z gekozen heb, vanwege de sportieve historiek 

Naam  : Dream Girl Z
Geboren  : 15/03/2017
Afstamming : Dominator 2000 Z x Chellano Z
Geslacht : merrie
Fokker : Hein Simons (Moresnet, België)

Naam : La Belle Z
Geboren : 15/03/2017
Afstamming : Levisto Z x Cornetto
Geslacht : merrie
Fokker : Hein Simons (Moresnet, België)

Naam  : Cameo Gay Z
Geboren : 10/04/2017
Afstamming : Comilfo Plus Z x Dominard
Geslacht : hengst
Fokker : Camille Baume (Vendeuvre du Poitou, Frankrijk)

en de bewezen sportprestaties. Dat weten de klanten in-
middels ook, en dan is dat extraatje, die ene letter Z die 
veel potentiële kopers overtuigt.’ Cameo Gay Z zien we 
in juli op het Z-Festival: ‘dat is althans de intentie, al 
heb ik thuis een veertigtal paarden staan en die zijn in 
regel allemaal voor mijn rekening. Ik ga me moeten or-
ganiseren. Al vind ik het de moeite om te komen’, lacht 
Camille Baum

Dream Girl Z

La Belle Z

La Belle Z & Dream Girl Z
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Op Stoeterij Zangersheide worden dit jaar 28 veulens verwacht. 
Op het moment van schrijven zijn de eerste 7 geboren. 

Dominator Z
Het geboortejaar 2017 werd op de stoeterij in Lanaken 
geopend met een hengst- en een merrieveulen van 
Dominator Z. De allereerste kwam er op 21 maart, een 
stoere en bijzonder goed gemodelleerde bruine hengst 
uit de GP merrie Carry Z (Caretano Z). Een halfbroer 
dus van onder andere de gekeurde dekhengst Copycat Z 
(Comilfo Plus Z). Enkele weken later, tijdens de finale van 
het eerste event van de Z-Tour werd een tweede veulen 
geboren. Het werd een merrieveulen uit Nations Cup en 
World Cup-winnares Grande Dame Z (Grannus). Het 
4de merrietje op rij voor Grande Dame Z die werkt aan 
de uitbouw van haar eigen merrielijn en tot nu toe nog 

je hem gebruikt kan je rekenen op een ongekende kwa-
liteit, reflex en bloed. Van hem worden op Zangersheide 
nog 7 andere veulens verwacht dit seizoen. 

Cocaïne Z
Na enkele jaren van embryotransfer mocht stammerrie 
Cocaïne Z dit jaar zelf haar veulen dragen. Ze werd ge-
insemineerd met het sperma van Comilfo Plus Z en het 
resultaat is magistraal. De zus van ondermeer Tabou Z, 
Crowntano Z en Corico Z is mooi, groot en bijzonder 
goed ontwikkeld. In elk opzicht een aanwinst voor de 
toekomst!  Na een jaar van zelf dragen zal Cocaïne Z 
in 2017 opnieuw geïnsemineerd worden met het oog op 
embryotransfer. In het fokprogramma van de stoeterij 
staan de twee jonge beloftes Columbus Z en Cornet’s 
Fire Z als volgende partners naast haar naam.

De veulens van    Stoeterij Zangersheide

geen enkel hengstveulen bracht. Op 2 mei werd de jonge 
merrie La Blanca Z (Larson) moeder van een gitzwart en 
bijzonder bloedgemaakt hengstveulen van Dominator 
Z. Een relatief nieuwe stam op Stoeterij Zangersheide 
waarvan erg veel verwacht wordt. Grootmoeder van dit 
hengstveulen Verona I is immers ook de grootmoeder 
van Meredith Michaels’ merrie Bella Donna 66!

Asca’s en Alpha’s
Na de Dominators was het de beurt aan Ratina Alpha Z 
en haar dochter Taltina Z (Taloubet Z) om via embryot-
ransfer elk voor een hengstveulen te zorgen. De oudste 
kloon van de legendarische Ratina Z en haar oudste 
dochter werden vorig jaar gepaard aan de modern fok-
kende Asca Z die steevast maat en bloed toevoegt aan 
zijn veulens. Ook de oudste gekloonde hengst, Chellano 
Alpha Z, krijgt op Stoeterij Zangersheide alle kansen. 
Zijn eerste dochter van het jaar komt uit de grootra-
mige Charcolle Z (Caritano Z – Calvaro Z). Chellano 
Alpha Z is waarschijnlijk een van de modernst fokkende 
hengsten in de huidige springpaardenfokkerij. Wanneer 

Dominator Z x La Blanca Z

Dominator Z x La Blanca Z

Comilfo Plus Z x Cocaine Z Chellano Z x Charcolle Z


