
30 Magazine april 2018

De Z-Tour als   referentieconcours
In het ruime aanbod van voorjaarswedstrijden, blijkt dat de Z-Tour zich 
onderscheidt als springplank. Voor veel ruiters is het hun ijkpunt voor de 
echte start van het seizoen. Dat verklaart ook waarom veel bondscoaches 
elkaar in Lanaken treffen. De Z-Tour is voor hen het referentieconcours bij 
uitstek.  Christophe Vanderhasselt bijvoorbeeld, maakte een goede beurt 
met Identity Vitseroel (Air Jordan Z) en werd opgevist voor het Belgisch 
team in Samorin. Het wordt hun eerste Divisie I Nations Cup. Ook Frederic 
Vernaet (Just A Gamble, Toulon) viel op in Lanaken en verzilverde er zijn 
eerste selectie voor een landenprijs.

Aikido Z & Nicola Philippaerts

Door: Kris Van Loo
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Gudrun Patteet pakte het duidelijk aan in stijgende lijn, 
ster voor ster. De drie sterren van Lanaken was een eer-
ste, en geslaagde, stap. Vervolgens ging het naar de vier 
sterren van Hagen om finaal te stranden in La Baule, 
waar Gudrun als individuele ruiter aantrad in de Franse 
Divisie I Coupe des Nations. 
 

Het lijstje van ruiters en paarden die tijdens de Z-Tour 
kansen afdwongen is lang. ‘Omdat deze wedstrijd de 
toets met de vijfsterren kan doorstaan. De omstandig-
heden zijn vergelijkbaar’, luidt het bij verschillende 
bondscoaches. Harrie Smolders(de nummer twee van 
de wereld) en Pieter Devos kwamen in Lanaken trainen, 
voor ze naar de wereldbekerfinale afreisden. Samorin en 
Linz waren de eerste landenwedstrijden na de Z-Tour. 
Meerdere ruiters werden tijdens de Z-Tour geselecteerd. 
Ook voor de Global Champions Tour van Shanghai 
hielden menige ruiters proefritten op de Ratina Z pis-
te. Voormalig Belgisch kampioen Karel Cox zag dat het 
goed was met Dublin van Overis Z (Darco), het fok-
product van Gerald Lenaerts. Zij besloten hun GP met 
één strafpuntje tijd. Ook Constant Van Paesschen kwam 
met Jilbert vh Ruytershof (Numero Uno) proefdraaien 
in Lanaken alvorens af te reizen naar Shanghai. 
En dan was er nog Gudrun Patteet en Sea Coast Pebbles 
Z (Picasso Z), vorig jaar winnaars van de vijf sterren 
GP van Knokke Hippique. Gudrun en Pebbles wonnen 
de laatste GP van de Z-Tour en dat was netjes opge-
bouwd. De WB van Bordeaux was hun laatste indoor. 
Daarna stond alles in het teken van het buitenseizoen. 

De comeback van Ludger Beerbaum
Grote wedstrijden strijden om grote namen, in Lanaken 
kwamen ze allemaal over de vloer. Zoals Rolf-Göran 
Bengtsson, al jaren een vaste klant van de Z-Tour. Of 
Malin Baryard, die met een karrenvracht paarden naar 
Lanaken afzakte om zich klaar te stomen voor het buiten-
seizoen. Ook Marco Kutscher zakte twee weken af naar 
Zangersheide. De grootste naam was evenwel Ludger 
Beerbaum. In december kwam Ludger Beerbaum voor 
het eerst in  37 jaar naar Jumping Mechelen. Beerbaum 
was de grote naam op de affiche van Jumping Mechelen 
en hij zal zijn passage in de Nekkerhal evenmin snel ver-
geten. Hij was op weg naar een foutloze wereldbeker, 
tot Chacon na de laatste hindernis verrassend en onge-
vraagd nog een hindernis sprong. Ludger viel en brak 
zijn sleutelbeen op meerdere plaatsen. Hij koos Lanaken 
om de competitie te hervatten en behaalde tweemaal de 
barrage van de GP. ‘Ik ben hier in goede handen’, lach-
te Ludger: ‘de chirurg die me opereerde, is in zijn vrije 
tijd speciaal komen kijken hoe het me vergaat. Toch 
mooi dat die man hier aanwezig was.’ En hoe vergaat 
het Ludger: ‘de revalidatie is net achter de rug en als je 
enkele maanden uit roulatie bent, moeten de spieren op-
nieuw versterkt worden. Het rijden lukt wel, al voel ik 

het ook. Je schouder wordt intensief gebruikt tijdens het 
rijden. Het loopt letterlijk en figuurlijk nog niet helemaal 
gesmeerd, al ben ik blij met wat ik nu al kan. Het komt 
goed, het is een kwestie van tijd.’ 
 
De doorbraak van Frederic Vernaet
De tweede GP van de Z-Tour ging naar Frankrijk, dank-
zij Romain Potin en Impresario vd Heffinck (Diabeau x 
Cartier vd Heffinck). Hij kwam als eerste aan de start 
in de barrage en zette een onklopbare tijd neer. Enkel 
Frederic Vernaet en Just A Gamble (Toulon x Corofino). 
kwamen in zijn buurt. Een sterke prestatie van Vernaet 
die onderstreepte dat hij klaar is voor zijn sportieve door-
braak. De GP was op zondag, vrijdag wonnen Vernaet 
en Just A Gamble al de 1.50m rankingproef. Zijn twee-
de plaats in de GP was een bevestiging. Het was Peter 
Weinberg, de Belgische bondscoach niet ontgaan. Hij 
nam Vernaet en zijn compagnon op voor de landen-
prijs van Linz, de eerste voor Frederic Vernaet. Daarmee 
kwam in Lanaken een droom uit voor Vernaet: ‘ik hoop-
te dit jaar te bevestigen op drie en eventueel vier sterren 
om me zo in de kijker te springen voor een landenprijs, 
later op het jaar. Blijkbaar was de Z-Tour overtuigend 
genoeg,’ glundert Vernaet, die opvallend in de ring ver-

Sea Coast Pebbles Z - Gudrun Patteet

Impressario vd Heffinck - Romain Potin

Ludger Beerbaum
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kwam naar Vereecke op de leeftijd van zes jaar: ‘ik her-
inner me dat hij een goede sprong had, maar niet de ge-
makkelijkste was. Gewoon door zijn onervarenheid. Als 
zevenjarige heb ik Diadarco rustig opgebouwd op één 
ster niveau. Een jaar later kwam er een sterretje bij. Nu 
is hij negen jaar en klaar voor de drie sterren. Ik wil 
dit seizoen op dat niveau bevestigen’, vertelt Vereecke. 
Alsof Diadarco nog niet genoeg bevestigd heeft? Hij 
won in Gent op drie dagen de drie hoofdproeven, inclu-
sief de GP. In Lanaken springt hij driemaal op het podi-
um: ‘Diadarco is een heel competitief paard. Thuis kan 
je hem niet motiveren. Hij heeft een broertje dood aan 
training en oefening. Pas wanneer hij in de piste komt, is 
hij super gemotiveerd. Hij heeft inderdaad al veel bewe-
zen en gewonnen dit jaar, al is hij nog maar negen en ik 
vind het aangewezen om omzichtig om te springen met 
jonge paarden. Voor mij zijn ze op die leeftijd nog jong.’ 
Diadarco zou door kenners langs de zijlijn nooit meer 
dan 1.40m springen, vandaag is hij in staat om 1.50m 
te winnen. Koen Vereecke grijnst, ‘zo gaat dat vaak met 

schijnt met een paard dat ouder is dan zeven jaar? Hij 
lacht; ‘ik werk nu al tien jaar voor Luc Tilleman en altijd 
worden de paarden verkocht voor ze doorbreken. Voor 
Just A Gamble maakt Luc een uitzondering: ‘Luc kocht 
ze als veulen. Ze komt uit een goede stam, waar onder 
andere Houston van Eric Lamaze uit komt. Vandaar dat 
ze bijgehouden wordt. Nu voor de sport en later voor de 
fokkerij.’
 
Christophe Vanderhasselt via Z-Tour naar 
eerste Divisie I Nations Cup 
Christophe Vanderhasselt was de morele winnaar van de 
eerste week Z-Tour. Hij werd tweede in de GP, na Harrie 
Smolders, al voelde dat als een zege. In september vielen 
Vanderhasselt en Identity Vitseroel (Air Jordan Z) al op 
tijdens het BK, waar ze net van het podium vielen. 
In Mechelen werd ze ook vierde in de vijf sterren GP. In 
Lanaken bevestigde het duo en dat leverde een ticket op 
voor een CSIO 5*. Michel Vanderhasselt, de vader van 
Christophe, is de fokker van Identity. Hij lacht als hij 

er aan terugdenkt: ‘het was de beginperiode van ET en 
mijn vrouw geloofde er niet in. Ze dacht dat ET paar-
den minderwaardig zouden zijn. Op een onbewaakt mo-
ment heb ik ze eenmaal laten spoelen en het was meteen 
prijs. Gelukkig dat het gelukt is’, lacht Michel. Identity 
is een dochter van Wariska de la Falize (Darco), die met 
Christophe ooit vice wereldkampioen werd bij de zesja-
rigen in Zangersheide. 
 
Harrie Smolders zet zegetocht verder
Harrie Smolders kwam voor het vormbehoud naar 
Lanaken en kon het niet laten om weer eens te winnen. 
Ditmaal met Cas, die tot nu in de schaduw van zijn grote 
sterren springt. ‘Cas liet al mooie dingen zien en haalde 
recent in Parijs de barrage van de vijf sterren GP. Toch 
moet Cas het spelletje nog beter leren kennen. Vandaar 
dat de Z-Tour een ideale voorbereiding is om in het rit-
me te komen, want ik neem hem mee naar New York’. 
Harrie trad tijdens de Z-Tour ook aan met Don VHP 
Z, de vice Europees kampioen en winnaar van de GCT 

en de finale van de landencompetitie. Don VHP Z is na-
tuurlijk ook de winnaar van de Z Ranking. Hij sprong 
drie dagen vlotjes foutloos in de nevenproeven. 
 
Opvallend nieuw talent
We zagen veel paarden zich klaarmaken voor het gro-
te werk. Daarnaast was er ook veel aanstormend ta-
lent, zoals Denver de Liebrie Z (Diamant de Semilly x 
Zandor Z) die fokker Lieven Bruyneel samen heeft met 
Jos Lansink. Stalruiter Frank Schuttert liet het talent zien 
van Denver, een combinatie om te volgen. Hetzelfde kan 
gezegd worden van Zantana Z (Zandor Z), die acht jaar 
wordt. Hij werd derde in een proef, waarin Dominator 
2000 Z vijfde werd met Christian Ahlmann. 
 
Koen Vereecke sprong veelvuldig in de prijzen tijdens de 
Z-Tour. Eén van zijn opvallendste paarden was Diadarco 
van Evendael Z (Diamant de Semilly x Darco), gefokt 
door Hendrik Opdecam. Ze wonnen één proef en wer-
den tweemaal tweede in een 1.50m rubriek. Diadarco 

Identity Vitseroel - Christophe Vanderhasselt

Solid Gold Z - Christian AhlmannCas 2  - Harrie Smolders Diadarco Van Evendael Z - Koen VereeckeCaroline T Z - Christophe Vanderhasselt
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paarden en zelfverklaarde kenners langs de zijlijn. We 
zien wel waar we eindigen, en wat hij tot nu doet is veel-
belovend.’ Zie we hem in september op dezelfde piste 
het BK springen? ‘Misschien volgend jaar. Ik vrees dat 
het daarvoor nog een jaartje te vroeg is. De Z-Tour was 
al een reële test en ik ben nu al blij met hoe hij zich hier 
heeft laten zien’, besluit Vereecke.

Attoucha Hero Z & Alana Hero Z, de opvallendste youngsters

De opvallendste zusje in Lanaken waren ontegen-
sprekelijk Alana en Attoucha, allebei met Hero Z als 
familienaam, allebei met Aganix du Seigneur Z als 
vader en Gatoucha vh Roosakker (Diamant de Semilly) 
als moeder. Alana Hero Z werd tijdens de Z-Tour drie-
maal derde en tweemaal tweede. Attoucha Hero Z 
won tweemaal, werd eenmaal tweede en eenmaal 
derde. Alana en Attoucha worden uitgebracht door 

Melanie Gelin en komen uit de fokkerij van Luc 
Henry. 
Lieven van Decraen kocht ze bij Henry toen ze vier 
jaar waren: ‘hun springtalent viel onmiddellijk op, 
toen ik hoorde hoe ze gefokt waren, was ik meteen 
verkocht. Ik fok zelf  enkele veulentjes per jaar en 
zo’n stam is goud waard. Dat bevestigen ze nu al in 
de ring.’
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Cristal Clear Z - Clement Boulanger

Champagne Pia Z - Laurine Thijs

Clintissima Van Spalbeek Z - Marit Haar Skollerud


