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Lord Levisto - °2002 Levisto Z – Nektar
Tot begin 2014 uitgebracht door Jana Slavikova. Daarna naar 
Jennifer Gates waarmee hij verschillende keren geklasseerd 
werd op 145/150 niveau.

Ook Jennifer Gates 
kiest voor Levisto Z
Levisto Z is de lieveling van Judy Ann Melchior. 
De zonen van Levisto Z zijn de nieuwe beste 
vrienden geworden van niemand minder dan 
Jennifer Gates, jawel, dochter van Bill Gates. 
Jennifer studeert nog en haar vrije tijd brengt ze 
door met Pumped Up Kicks of kortweg ‘Kicks’ en 
Lord Levisto, twee zonen van Levisto Z. Wil zij, 
net zoals haar vader, ook de wereld veroveren, in 
de sport dan? Z-Magazine sprak in een exclusief 
interview met Gates, Jennifer Gates...

Jennifer Gates 
& Lord Levisto

Pumped Up Kicks (ex Levistus) - °2003 Levisto Z – San Juan
Recent (april) aangekocht van Lillie Keenan, actief op 1m60 
niveau. Lillie Keenan bracht hem gedurende het hele Winter 
Equestrian Festival op allerhoogste niveau uit dit jaar.

Is het toevallig dat er in je stal twee nakomelin-
gen van Levisto Z staan of heb je er bewust naar 
gezocht?
Ik heb Lord Levisto in maart 2014 gekocht en hij was 
mijn eerste product van Levisto Z. Ik was nogal onder 
de indruk van zijn atletisch vermogen, maar vooral het 
feit dat hij snel reageert om mij te helpen in de ring is 
waarom ik zo gek op hem ben.  Het duurde niet lang 
voordat ik ontdekte dat dit het soort bloed en afstam-
ming is waarmee ik goed kan samenwerken.

Kan je de paarden omschrijven? Hoe zijn ze te 
rijden, hebben ze hetzelfde karakter of andere 
overeenkomsten? 
Ze zijn allebei intelligent, betrouwbaar en bereidwil-
lig. Ik ken Kicks nog niet zo goed, maar zijn stijl toont 
veel overeenkomsten met die van Lord Levisto, waarbij 
Kicks lichter op de teugel is.
 
Ken je Levisto Z van in de sport en heb je hem 
aan het werk gezien?

Ik ben geïnteresseerd in de fokkerij en ontdekte Levisto 
Z toen ik zijn zonen kocht. Ik heb hem nooit zien op-
treden voordat hij met pensioen ging, maar ik heb veel 
video’s van hem bekeken en zag dat hij een fantastische 
manier van springen had. 

Lord Levisto deed het uitstekend in Los Angeles, 
wat wil je met hem bereiken?
Helaas is Lord Levisto eerder dit jaar geblesseerd ge-
raakt en is nu herstellende. Ik hoop hem snel weer aan 
het werk te hebben en ook Kicks beter te leren kennen.

Hoe ambitieus ben je in de sport?  
Ik ben dol op de sport, maar mijn studie heeft momen-
teel de hoogste prioriteit. Ik ben ontzettend blij met deze 
twee paarden. Ik weet zeker dat ze mij zullen helpen om 
een nog betere ruiter te worden. 
 
Vanwaar komt je paardenpassie?
Ik ben altijd al gek op dieren geweest. Toen ik klein was 
(6 jaar) namen mijn ouders me mee naar een manege in 
Seattle en toen is het allemaal begonnen. 

Ben je voltijds actief met paarden?
Ik concentreer me nu vooral op mijn studie, maar ik 
start zoveel mogelijk in wedstrijden als mijn lesprogram-
ma toelaat. 
 
Hoe ziet je seizoen er dit jaar uit?
Ik verheug me erop om in het aankomende seizoen Kicks 
en enkele andere paarden beter te leren kennen. Mijn plan 
is om in een aantal kleinere Grand Prix aan de westkust te 
starten omdat ik de springsport zo geweldig vind.


