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Door: Kris Van Loo

N i e u w  L e v e N  i

Nieuw leven in  de wereld van Z

Nieuw leven, het is het mooiste wat je kan beleven. Vraag het aan fokkers 
en ze zullen je unaniem gelijk geven. Ze hebben er een jaar naar uitgekeken. 
Met veel spanning, want niet alles loopt van een leien dakje. Nieuw leven 
betekent soms ook afscheid nemen. Het is de harde wet van de natuur en 
elke fokker wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Gelukkig blijven dat 
uitzonderingen. De eerste veulens lopen inmiddels gretig en guitig naast hun 
moeder in de weide. Sommigen zien we in juli terug op het Z-Festival. Of nog 
enkele maanden later op de Z Quality Auction. Anderen blijven thuis, omdat 
hun fokker wil zien hoe ze groeien. Wie zijn die eerste veulens en hoe ziet 
hun toekomst er uit? 

De vier veulens van de Vijfheide
Wie de Vijfheide zegt, denkt in één adem aan Bijou, die 
internationaal furore maakte met Trevor Coyle. Bijou is 
een creatie van Noella Wouters en als we haar mogen 
geloven, zien we op het Z-Festival nog enkele ‘bijoux’ uit 
haar stal. De Vijfheide is een pensionstal, annex fokke-
rij: ‘de pensionstal biedt een gewaarborgd inkomen, de 
fokkerij een wisselvallig inkomen’, lacht Noella: ‘ik heb 
al goed kunnen verkopen, al lukt dat niet altijd. Dat is 
inherent aan de fokkerij. Noella Wouters geeft het toe, 
voorheen schreef ze haar veulens in een ander stamboek 
in: ‘vroeg of laat word je geconfronteerd met vriendjes-
politiek en dat begon mij danig te storen, zodat ik re-
soluut voor Z heb gekozen. Omdat in Zangersheide ie-

dereen gelijk is’, vertelt Wouters. Al is er nog een reden 
waarom ze voor Z kiest: ‘vroeger leidde ik mijn jonge 
paarden zelf op, tot ik enkele jaren geleden mijn nek 
brak. Paardrijden mag en kan ik niet meer. Ik heb nog 
geprobeerd om mijn paarden onder te brengen bij ande-
re ruiters, al is dat niet evident. Als je zelf gereden hebt, 
is dat moeilijk hoor! Vandaar dat mijn fokkerij een an-
dere wending gekregen heeft. Nu verkoop ik mijn veu-
lens en dan is Z het ideale stamboek. En ze hebben zelf 
goede hengsten in de aanbieding. Vorig jaar stonden er 
twee Dominator veulens op stal, ééntje is verkocht, het 
ander is van een klant en staat bij mij in de opfok. Zelf 
heb ik moeders van Kannan (x Brownboy), Indorado 
(x Iroko) en van Lux Z.’ Voor de keuze van de heng-

Stal De Vijfheide
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sten laat Noella zich leiden door haar gevoel: ‘ik moet 
een hengst live gezien hebben. Dat geeft altijd een an-
der beeld dan het beeld dat je krijgt op video of foto. Ik 
heb de hengsten van Z bezocht en kwam uit bij Aganix 
du Seigneur Z, vanwege zijn uitstraling en Darco bloed, 
net zoals Bijou. Cool Crack Z sprak me meteen aan. Ik 
had er onmiddellijk een goed gevoel bij en zijn droom-
papier van Cornado I x Cassini was mooi meegenomen. 
Ik heb twee veulens van Cool Crack Z. Hetzelfde ge-
voel had ik bij Solid Gold Z, waar ik één veulen van 
heb. Na de Z-Tour wil ik met mijn zoon de hengsten van 
Zangersheide nog eens zien. We hebben ons oog laten 
vallen op Heartbeat Z en Apollo Z.’ De veulens van de 
Vijfheide worden voorgesteld op het Z-Festival. Het zal 
de eerste maal zijn dat Noella Wouters deelneemt.

Naam  : Cool Factor van de Vijfheide Z
Geboren : 14/03/2018
Afstamming : Cool Crack Z x Indorado
Geslacht : hengst
Fokker : Noella Wouters (Putte, België)

Naam  : Amor van de Vijfheide Z
Geboren : 15/03/2018
Afstamming : Aganix du Seigneur Z x Kannan
Geslacht : hengst
Fokker : Ken Steijvers (Putte, België)

Naam  : Chronos van de Vijfheide Z
Geboren : 05/03/2018
Afstamming : Cool Crack Z x Numero Uno
Geslacht : hengst
Fokker : Ken Steijvers (Putte, België)

Naam  : Surprise van de Vijfheide Z
Geboren : 08/03/2018
Afstamming : Solid Gold Z x Calvados
Geslacht : merrie
Fokker : Noella Wouters (Putte, België) 
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loopt het niet altijd van een leien dakje. Er waren com-
plicaties tijdens de geboorte van Freezy. Gelukkig was de 
dierenarts op tijd. Ik ben echt blij, want vorig jaar kan 
ik in één woord samenvatten, ellende! Mijn vrouw kreeg 
kanker, mijn schoonmoeder overleed en de moeder van 
Freezy baarde een dood veulen. 

Mijn vrouw is door het oog van de naald gekropen. Ik 
kan er nu over praten en heb het ervaren, een man zon-
der vrouw is een dikke sukkelaar. Maar goed, alles wijst 
er op dat 2018 veel beter wordt. 

Stal ‘VM’ Van Meer, niet meer maar beter
‘Ons eerste veulen werd geboren op de koudste nacht 
van het jaar, op woensdag 28 februari. We hebben het 
veulen dik in het stro gelegd, al is het toch vooral mooi 
om te zien hoe de moeder alles in het werk stelt om haar 
veulen warm te houden’, begint Erik Van Meer: ‘we 
hoefden niet lang naar de naam te zoeken, Freezy VM Z! 
De Z gekeurde hengst Futurore di Villagana is de vader. 
VM staat voor Van Meer. Erik zit al meer dan een halve 
eeuw in de paarden. ‘Fokken is een constante zoektocht 
van vallen en opstaan, van keuzes durven maken en af-
scheid nemen van wat niet goed genoeg is. En dan nog 

Stal ‘VM’ Van Meer
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Naam  : Freezy VM Z
Geboren : 28/02/2018
Afstamming : Futurore di Villagana x Caretino
Geslacht : merrie
Fokker : Stal Van Meer (Duffel, België) 
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Aanvankelijk bewandelde Erik Van Meer de weg van 
zijn vader, veulens fokken en aankopen. Voor de sport 
of de handel als de gelegenheid zich voordeed. Everest 
Destiny (Feo) is zo’n voorbeeld uit zijn stal. Zij sprong 
internationaal met Veronique en Michael Whitaker. ‘We 
hebben altijd topbloed gezocht, maar niet altijd gevon-
den. Het is niet altijd een schot in de roos geweest. Wat ik 
geleerd heb, is dat je altijd je eigen gedacht moet volgen 
en je portemonnee is je beste leermeester. Toen ik begon, 
was het normaal dat je bij wijze van spreken de dichtst 
bijzijnde hengst koos. Daarom dat ik zo blij was met de 
visie van Léon Melchior. Ik leerde Zangersheide kennen 
toen ik in Lanaken naar het Beneleux Kampioenschap 
ging kijken. Ik herinner me uit die periode dat Léon 
Melchior met een tiental hengsten naar de BWP keuring 
kwam; zoals Ramiro Z en Almé Z, dat waren monu-
menten. Ze staken met kop en schouder boven de andere 

hengsten uit en toen zijn mijn ogen opengegaan. Ik breek 
geen enkel stamboek af, maar weet je wat het verschil is? 
Stamboeken zeggen dat ze er zijn voor en door de fokker. 
Wel, Zangersheide is het stamboek dat iets doet voor de 
fokkers.’

Naast Freezy VM Z, is ook Cicciolina VM Z geboren, 
een dochter van Chin Champ (Chin Chin), uit Cocco-
Chanel VM (Calido I). Cicciolina Erik? Hij lacht….ik 
volg de internationale politiek, vandaar. Cicciolina ken 
je toch? Een Italiaanse politica die haar borsten toonde 
in het parlement (lacht). En ik ben nog in blijde verwach-
ting van een veulen van Berlin, uit een Heartbreaker x 
Darco moeder, en een Barclay, uit een moeder van Casall 
x Con Air. Vorig jaar had ik vier van de zes merries 
drachtig. Ik hoop er enkele te kunnen voorstellen op het 
Z-Festival’, besluit Erik Van Meer.

Naam  : Cicciolina VM Z
Geboren : 07/03/2018
Afstamming : Chin Champ x Calido I
Geslacht : merrie
Fokker : Stal Van Meer (Duffel, België)

Cicciolina VM Z12
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dat dat klopt’, mijmert Luc Van Eeckhoudt: ‘een fokker 
droomt om ooit een dekhengst te fokken, of een paard 
uit zijn fokkerij in Aken te zien springen. Cicero Z heeft 
die twee dromen laten uitkomen.’ Dat Cicero Z goed in 
de markt ligt, kan Luc heel eenvoudig verklaren: ‘ik kom 
vaak op wedstrijden en als ik met ruiters praat, hoor ik 
één constante; ze rijden allemaal graag met Cicero’s en 
dat heeft alles te maken met zijn instelling. Cicero heeft 
zo’n fijn karakter, dat je niet anders kan dan hem graag 
zien. Cicero is complexloos en wil altijd meewerken. 
Alles is erfelijk en die eigenschap vererft hij. ‘dat Cicero 
Z een hengst gebleven is, heeft hij louter aan zichzelf te 
danken. Hij heeft mij verleid en overtuigd om hengst te 

De Cicero’s van Van Paemel
In de Brusselse rand is Luc Van Eeckhoudt notaris. In de 
Belgische periferie is Luc Van Eeckhoudt de fokker van 
Cicero Z, Van Paemel. Cicero Z (Carthago Z x Randel 
Z) is en blijft de oogappel van Luc Van Eeckhoudt. 
Cicero Z heeft tevens het ultieme doel van de notaris 
gerealiseerd; het fokken van een springpaard. Die status 
verwierf hij met Dirk Demeersman. Het moet gezegd, 
na zijn sportieve carrière was Cicero Z nog meer in trek 
als dekhengst. Hij transfereerde naar het dekstation van 
Zangersheide, waar hij een prominente rol opeiste. 
‘Veel mensen hebben het me al vaak gezegd, een paard 
als Cicero Z fok je maar één keer in je leven. Ik denk 

Stoeterij Van Paemel Bvba 
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blijven, met zijn karakter. Dat onvoorwaardelijk willen 
meewerken is misschien typisch aan Carthago Z bloed? 
Ik merk dat thuis al met mijn veulens. Ik heb er al drie 
en verwacht er nog drie. Het zal je niet verbazen zeker 
dat ik veel Cicero gebruik? Filip Lacus leidt de jonge 
paarden op, de eerste jaren blijven ze bij mij en ze zijn 
een zaligheid in de omgang.’ Van Eeckhoudt investeerde 
ook nog in een Heartbreaker merrie, die dragend is van 
een Kannan. Cicero staat paraat om haar een volgend 
veulen te geven. Zijn merriestapel voert ook bloed van 
Chin Chin (x Voltaire) en Calvaro Z. ‘Omdat ik niet te 
kort op inteelt inzet’, motiveert Van Eeckhoudt. Naast 
Kannan verwacht hij ook een veulen van For Pleasure. 

Naam  : Coccinelle Van Paemel Z
Geboren : 08/03/2018
Afstamming : Cicero Z x Darco
Geslacht : merrie
Fokker : Stoeterij Van Paemel (Schepdaal, België)

Naam  : Balou’s Lady B Z
Geboren : 03/01/2018
Afstamming : Balou du Rouet x Lord Z
Geslacht : merrie
Fokker : Fabio Belchior & Sandra Carreira 
  (Vila Nova de Mill, Portugal)

Naam  : Casablanca Van Paemel Z
Geboren : 16/03/2018
Afstamming : Cicero Z x Calvaro Z
Geslacht : merrie
Fokker : Stoeterij Van Paemel (Schepdaal, België)

Naam  : Chevrolelet Van Paemel Z
Geboren : 25/02/2018
Afstamming : Cicero Z x Chin Chin
Geslacht : hengst
Fokker : Stoeterij Van Paemel (Schepdaal, België)

Balou’s Lady B Z, uit Portugal
Balou’s Lady B Z is geboren in Portugal, in de aangename 
regio van de Algarve. Sandra Carreira baat er een B&B 
uit, Sete Quintas. Huisdieren toegelaten. Je kan er zelfs je 
paard onderdak geven. Toerisme voor mens en ruiter. En 
niet onbelangrijk, je zit niet ver van Vilamoura. Wie daar 
was, zag Sandra aan het werk met jonge paarden. ‘be-
roepshalve baat ik een B&B uit, met overnachting voor 
paarden. Dat is mijn hoofdtaak en in mijn vrije tijd, rijd 
ik paard. Ik was met vijf jonge paarden in Vilamoura. 
Eigenlijk rij ik al 39 jaar paard! Het oudste paard dat ik 
fokte, is nu 10 jaar. Jaarlijks fok ik zo’n 2 à 3 veulens. Ik 
heb een Dominator Z van twee jaar en nu een Balou du 
Rouet, uit Lola Z (Lord Z x Caretano Z). Zij werd aan-
vankelijk gekocht door een Amerikaanse amazone. Lola 
was zo heftig en temperamentvol, dat ze afscheid nam 
van Lola. Zo heb ik haar kunnen kopen en ik spreek de 
verkoopster niet tegen, Lola is er eentje met karakter. 
Of Balou’s Lady Z een goed springpaard wordt, zal ik 
je over zeven jaar vertellen’, lacht Sandra. Z Staat hoog 
aangeschreven in Portugal, iedereen kent het stamboek 
en het is eenvoudig om je veulen te registreren. Volgend 
jaar verwachten we een veulen van Kannan en Cicero Z. 
Ik verkoop ze niet, ik leid ze zelf op en breng ze uit in 
de sport. Zo beleef ik er ook plezier aan’, besluit Sandra
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Loverboy 78 Z, omwille van het grote hart 
van Levisto Z
Gunnar en Sylvia Hein uit het Duitse Vierow houden 
het bij gemiddeld één veulen per jaar. Althans nu. In het 
verleden fokten ze meerdere merries, al deelden ze ook 
in de klappen. Ze werden geconfronteerd met de harde 
wet van de natuur. Het deed hen besluiten om nu nog 
maar met één merrie te fokken. En dat is Cornet’s Jewel 
(Cornet Obolensky x Perpignon). ‘Het is een grote mer-
rie, ze meet 1.72m’, vertelt Gunnar: ‘thuis springt ze over 
alle hindernissen, op wedstrijd laat ze het afweten. Ze 
heeft een klein hartje. Daarom dat onze voorkeur spe-
cifiek naar Levisto Z ging. Onze merrie heeft een klein 
hart, Levisto Z heeft een groot hart. Cornet’s Jewel heeft 
niet het mooiste hoofd en dat kan ook verbeterd worden 
door Levisto Z. We hebben echt goed nagedacht over 
de hengstenkeuze. Het is uitgedraaid zoals we gehoopt 
hadden. Levisto heeft alles gegeven wat bij onze merrie 
ontbrak’, vertelt Gunnar. Vermits het een hengstenveu-
len is, presenteert hij het op het Z-Festival. Met het oog 
op een veilingselectie. Zijn voorkeur voor Zangersheide 
werd ingegeven door de filosofie: ‘veel stamboeken ge-
ven de voorkeur aan een mooi paard, Zangersheide gaat 
voor een sportpaard en daar kunnen we ons in vinden. 
En wat ook misschien nog de doorslag geeft, is dat Z het 
belang van de moederstam erkend.
 

Naam  : Loverboy 78 Z
Geboren : 16/02/2018
Afstamming : Levisto Z x Cornet Obolensky
Geslacht : hengst
Fokker : Gunnar & Sylvia Hein (Vierow, Duitsland)

Gunnar & Sylvia Hein
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al enkele veulens. ‘Zelden merries, maar als er interesse 
is, ben ik altijd bereid om te praten’, lacht Rolf, die er 
prat op gaat dat zijn fokkerij winter en zomer buiten 
overleeft: ‘dat bevordert hun hardheid en gezondheid’. 
Rolf komt al jaren naar het WK Jonge Paarden om er 
de evolutie van de sport te evalueren. Hij fokte twee 
Diamant de Semilly veulens uit merries van Taloubet Z 
en Kannan. Ook Comme Il Faut tekende voor het va-
derschap van een veulen, net als Dominator Z, die twee 
merrieveulens afleverde.
 

De vijf van Rolf Hollenbeck
De Duitser Rolf Hollenbeck (63) is beroepshalve schip-
per. Al is dat wellicht een beetje oneerbiedig uitgedrukt. 
Rolf is gespecialiseerd in transport van afval langs het 
water. In zijn vrije tijd fokt hij paarden, vijf tot zeven per 
jaar. Zijn zoon en schoondochter brengen zijn paarden 
uit in de sport, waarna ze verkocht worden als ze vijf, 
zes jaar zijn. Uit de fokkerij van Rolf Hollenbeck zijn al 
drie hengsten gekeurd in het Studbook Zangersheide en 
ook via de veiling van de Z Quality Auction verkocht hij 
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Rolf Hollenbeck

Naam  : DiCaprio Z
Geboren : 06/02/2018
Afstamming : Dominator Z x Chaccco Blue
Geslacht : hengst
Fokker : Rolf Hollenbeck (Bramsche, Duitsland) 

Naam  : Delacroix Z
Geboren : 24/03/2018
Afstamming : Dominator Z x Canturano Z
Geslacht : merrie
Fokker : Rolf Hollenbeck (Bramsche, Duitsland) 

Naam  : Donovan Z
Geboren : 24/02/2018
Afstamming : Diamant de Semilly x Taloubet Z
Geslacht : hengst
Fokker : Rolf Hollenbeck (Bramsche, Duitsland) 
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Mario Hooglucht, scoren aan 100%
‘Mijn dochter begon met paardrijden, maar de paarden 
die we kochten waren eigenlijk te goed voor haar’. Zo 
begint het fokkerijverhaal van Mario Hooglucht. Enkele 
paarden werden verkocht, anderen aangekocht. Zo be-
landde La Vie, een dochter van Kannan x Caretano Z in 
de stallen van Mario. Dat was drie jaar geleden. La Vie 
had al een veulen gegeven, van Toulon, dat internatio-
naal sprong met Yuri Mansur. ‘Ik woon in Dilsen, dicht-
bij Zangersheide en daar ging ik mijn licht eens opste-
ken.’ Mario zocht en vond een hengst voor zijn merrie; 
Dominator Z. Het resultaat was Django Unchained Z, 
een hengstenveulen dat twee jaar geleden op de online 
veiling werd aangeboden. Het was meteen een schot in de 
roos. Django Unchained Z werd verkocht voor 50.500€. 
Je kan je fokkerij niet beter beginnen. Vorig jaar stelde 

Stoeterij D’Augustijn levert de eerste veulens 
van Cabrio Z
Dit jaar ziet u de eerste veulens van Cabrio Z op het 
Z-Festival. Cabrio Z zal altijd in ons collectief geheugen 
gegrift blijven als de winnaar van de Spruce Meadows 
Masters van Calgary, Canada. Cabrio Z is de wit-
te hengst, van Cassini I, die de internationale carrière 
van Olivier Philippaerts gelanceerd heeft. Cabrio Z en 
Olivier waren vijfde man van het Belgisch team op de 
Olympische Spelen van Londen in 2012. Olivier was 
amper 19 jaar, Cabrio was top, gegeerd en begeerd. Met 
alle middelen werd geprobeerd om Cabrio in België en 
bij Philippaerts te houden. Dat lukte, dankzij een inves-
teerder; Jo Beddeleem: ‘het is altijd de intentie geweest 
om de sportcarrière van Cabrio Z en Olivier te veranke-
ren. Dat is gelukt. Door aanslepende blessures kwam er 
vroegtijdig een einde aan de sportloopbaan van Cabrio 
Z’, vertelt Jo Beddeleem. Cabrio Z nam tijdens Jumping 
Mechelen officieel afscheid van de sport. Vandaag heeft 
hij een nieuwe carrière, als dekhengst. ‘Als je kijkt naar 
zijn palmares en kwaliteiten is Cabrio Z een topsport-
paard geweest. Omdat we resoluut voor de sport kozen, 
werd hij nooit voluit uitgebaat als dekhengst. Daar komt 
nu verandering in. En als dekhengst kan hij nergens be-

Stoeterij D’Augustijn
ter gestationeerd zijn dan in Zangersheide’, oordeelt Jo: 
daar waren zowel wij als Zangersheide het roerend over 
eens.’ En met wij bedoelt Jo de andere eigenaars, Ludo 
Philippaerts en Hubert Hamerlinck. Jo Beddeleem was 
vroeger actief ruiter, tot zijn professionele verplichtin-
gen een einde maakten aan zijn paardensport, wegens 
gebrek aan tijd. Toch volgde hij de sport, zij het passief. 
Jo verkocht enkele jaren geleden zijn onderneming en zo 
kwam er opnieuw tijd vrij voor de paarden: ‘van mijn 16 
tot mijn 26 was ik heel actief in de paardensport. Enkele 
jaren geleden kochten we in de buurt van Deinze een 
nieuwe thuis, met elf hectaren weiland voor de fokkerij. 
Ik laat me adviseren door Hubert Hamerlinck en Ludo 
Philippaerts. Bij hem kocht ik enkele drachtige merries 
uit goede moederlijnen. Vorig jaar fokte zelf ik mijn eer-
ste veulens van Cabrio Z. Capitano d’Augustijn Z komt 
uit een moeder van Winningmood. Capitol d’Augustijn 
Z is van een Parco moeder. Capitol en Capitano zijn 
twee hengstenveulens van Cabrio Z. Bedoeling is dat we 
ze op het Z-Festival presenteren en als de jury ze goed 
genoeg vindt, wil ik ze graag aanbieden op de veiling van 
Zangersheide’, aldus Jo, die de smaak echt te pakken 
heeft. Hij fokt nu zo’n acht veulens per jaar.

Mario zijn volgend veulen voor op het Z-Festival: ‘ini-
tieel kwam ik naar het Z-Festival omdat ik als begin-
nende fokker wou weten waar ik sta. Je eigen fokkerij 
aftoetsen aan een vakkundige jury is altijd nuttig. En het 
Z-Festival is leerrijk, want je kan vergelijken.’ Het was 
duidelijk dat Mario Hooglucht al ver stond. Django was 
in 2016 het duurste veulen van Dominator. Een jaar la-
ter werd Chardonnay Z (Conthargos x Diarado) tweede 
op het Z- Festival. Op de Z Quality Auction boden ze 
er 16.000 € voor. Uit Diachacana (Diarado x Chacco 
Blue), de moeder van de vice kampioen, heeft Hooglucht 
nu een veulen van Comilfo Plus Z (Crystle Mad Z). Ook 
Cicero Z tekende voor het vaderschap van een veulen. 
Het werd Catch Me Z gedoopt. Mario fokt twee veulens 
per jaar. We zien ze allebei op het Z-Festival. Begrijpelijk, 
de voorbije twee jaar scoorde hij aan quasi 100%. 

HighSky BVBA
Naam  : Capitano d’Augustijn Z
Geboren : 24/03/2018
Afstamming : Cabrio Z x Winningmood v/d Arenberg
Geslacht : hengst
Fokker : Jo Beddeleem (Nazareth, België)

Naam  : Crystal Mad Z
Geboren : 30/03/2018
Afstamming : Comilfo Plus Z x Diarado
Geslacht : merrie
Fokker : Highsky BVBA (Dilsen-Stokkem, België)
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Andre Geenen, kijken en vergelijken
Bij de familie Geenen zitten de paarden duidelijk in de 
genen. Hij wordt dit jaar 60 en is nog een actief ruiter, 
net als zijn vier kinderen. Daarmee is het antwoord ge-
geven op de vraag waarom Andre paarden fokt. Voor 
eigen gebruik, dat is duidelijk. Zijn fokkerijverhaal be-
gint bij Sabine (Non Stop x Brownboy). Die vond hij bij 
haar fokker Luc Liesens. ‘Ik zocht een fokmerrie en mijn 
oog viel op Sabine, omdat ik haar veulens kende. Zeer 
aansprekende types. Ze vielen op en dat bleek ook later 
in de sport. Ik kocht Sabine, samen met haar toenmalig 
veulen en dat was Chellana vh Molenhof Z (Chellano 
Z), die nu de moeder is van het Brunetti Z veulen. 
Rond de eeuwwisseling gaf Sabine al enkele veulens 
van Clinton, waarvan er eentje wereldbekers sprong in 
Amerika.’ De paarden van Andre Geenen hebben als fa-
milienaam Simsehof. Naast Kannan, Diamant de Semilly 
en Cornet Obolensky, gaf Sabine bij Andre ook veulens 
van Air Jordan Z, Asca Z, Sir Obolensky Z, Cavalo Z en 
Clintissimo Z. 

Naam  : Bali vh Simsehof Z
Geboren : 09/03/2018
Afstamming : Brunetti Z x Chellano Z
Geslacht : merrie
Fokker : Andre Geenen (Alken, België)

Ik heb Zangersheide leren kennen in de tijd dat Jan 
Houben er nog actief was. Andre Geenen is van Alken 
en heeft beroepshalve een ruiter shop. De fokkerij is een 
hobby, waar de hele familie bij betrokken is. Ze houden 
het bij twee tot drie veulens per jaar. ‘Met die Sabine 
hebben we echt geluk gehad. Al haar nakomelingen 
springen parcours van 1.40m/1.50m.’ Waarom Andre 
Geenen nu voor Brunetti Z gekozen heeft, kan hij niet 
rationeel verklaren: ‘die hengst heeft iets. Hij is jong, dus 
kan je er nog niet zo gek veel over zeggen. Zijn kwaliteit 
is een loutere inschatting. Noem het intuïtie. Brunetti Z 
heeft iets magisch, al kan ik dat niet uitleggen’, glim-
lacht Geenen. Of we zijn veulens op het Z-Festival zien, 
weet hij nog niet: ‘al die honderden veulens beoordelen, 
is geen sinecure. Ik zou dat heel moeilijk vinden. Als ik 
ga, is het om eens te kijken en te vergelijken. Het is mee-
genomen om het oordeel van de jury te kennen. Als we 
komen, is het zeker niet om te verkopen. We zijn thuis 
tenslotte met vijf die allemaal graag paardrijden’, lacht 
Andre Geenen. 

Naam  : Catch Me Z
Geboren : 20/03/2018
Afstamming : Cicero Z x Kannan
Geslacht : hengst
Fokker : Highsky BVBA (Dilsen-Stokkem, België)

Andre Geenen
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De vele veulens van ‘DH’ Dwerse Hagen
‘DH’ van Dwerse Hagen zijn de veulens van ‘JC’ Jos 
Ceulemans. Hij is in de eerste plaats een ondernemer 
die elk jaar miljoenen kroppen sla foutloos aan de meet 
brengt. Met zijn paarden hoopt hij hetzelfde te berei-
ken. Daarvoor tekent zijn schoonzoon Patrik Spits, die 
internationaal naam maakte met Withney DH. Dwerse 
Hagen is een dorp op zich in Sint-Katelijne-Waver bij 
Mechelen; een serrecomplex van 18 hectaren waar 
125.000 kroppen sla groeien. Tussen de serres, in een 
straal van enkele honderden meters rond het ouderlij-
ke huis van Noella en Jos, wonen hun vier kinderen en 
twaalf kleinkinderen, die allemaal paardrijden. 
Er was een tijd dat er jaarlijks zo’n 70 veulens werden 
geboren in de Dwerse Hagen. Daar zijn ze van terugge-
komen. Nu fokken ze nog ‘maar’ 40 veulens per jaar. 
‘Onze fokkerij is moderner geworden’, vertelt verant-
woordelijke Jef Goossens: ‘in de lijn van de Z-filosofie 

‘DH’ Dwerse Hagen
fokken we enkel met bewezen moederlijnen en dito 
hengsten. Daar werd de voorbije jaren streng op geselec-
teerd. Zo hebben we bijvoorbeeld een goede merrie van 
Aktion Pur Z uit een moeder van Casall, uit de stam van 
Cöster.’ Veulens worden zelden verkocht. Jos Ceulemans 
staat er op dat ze de eerste winter bij hem blijven. Dan 
moeten ze top gevoederd worden en dat wil hij zelf in de 
hand hebben. Vanaf de lente gaan ze grazen in Frankrijk. 
Daar blijven ze tot ze drie jaar zijn en dan keren ze terug 
naar de Dwerse Hagen voor hun opleiding. De helft van 
de veulens worden Z geregistreerd. De mooiste veulens, 
die tot nu zijn geboren, zijn van Comilfo Plus Z, waar-
van er twee in de weide spelen. Eentje uit een Quidam 
moeder, de andere van Coltaire. Daar hebben ze onder 
andere het gezelschap van een Taloubet Z merrieveulen. 
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Naam  : Charlie DH Z
Geboren : 04/04/2018
Afstamming : Comilfo Plus Z x Coltaire Z
Geslacht : merrie
Fokker : Spits BVBA (Sint-Katelijne-Waver, België)

Naam  : Nasrien Hope DH Z
Geboren : 01/04/2018
Afstamming : Nixon x Va-vite
Geslacht : merrie
Fokker : De Dwerse Hagen 
  (Sint-Katelijne-Waver, België)

Naam  : Cabriole de la Roque Z
Geboren : 12/03/2018
Afstamming : Comilfo Plus Z x Quidam de Revel
Geslacht : merrie
Fokker : Haras de la Roque 
  (La Roque Baignard, Frankrijk)

Naam  : Usain DH Z
Geboren : 11/03/2018
Afstamming : Udarco x Heureka
Geslacht : hengst
Fokker : Spits BVBA (Sint-Katelijne-Waver, België)


