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Paardensport was een privilege van heren en de boeren, 
waar ik mezelf bij reken, reden ’s zondags met een paard 
waarmee ze in de week de akker ploegde. Wij stapten ’s 
zondags op ons paard naar een toernooi, ’s avonds reden 
we terug en viel de helft van zijn paard, wegens te dron-
ken. Dat was toen de sport. 

Zangersheide heeft niet enkel het fundament gelegd 
van de hedendaagse fokkerij, ook de sport heeft onder 
zijn impuls een metamorfose ondergaan. Dankzij Leon 
Melchior werd de sport professioneler en werd er geld 
verdiend. Johan Heins, Willy van der Ham, François 
Mathy, Eric Wauters, …ze hebben hun eerste centen 
verdiend in de sport dankzij Zangersheide. Wie dacht 
voor Zangersheide dat er ooit iemand geld kon verdie-
nen met paarden en sport? Enkel maneges genereerden 
toen inkomsten uit de sport. Deelnemers aan internati-
onale kampioenschappen en Olympische Spelen waren 
politiek benoemd. Daar geraakte je als boerenzoon niet 
tussen. De sport stelde in die tijd niks voor en dat gold 
ook voor de fokkerij. 

Er werd gefokt met wat de hengstenboer uit de streek in 
de aanbieding had. En als hij vijf hengsten op de trailer 
had, moest je als fokker niet vragen naar de achterste 
hengst. Die moeite werd niet gedaan. De eerste hengst 
die van de vrachtwagen kwam, zou je merrie bedienen 
en klaar. Daar was ook niemand mee bezig, niet met de 
hengstenkeuze noch met de afstamming. Een bewuste 
fokkerij bestond niet. En toen kwam daar plots Leon 
Melchior op de hengstenkeuring in Utrecht aan. Almé 
Z en Ramiro Z staken er met kop en schouder boven-
uit. Maar in plaats van applaus werd hij uitgejouwd 

een visionair. Gelukkig was hij dat in de jaren ’70 van 
vorig eeuw, zeven eeuwen geleden zou hij daarvoor op 
de brandstapel beland zijn. Let op, ik heb ook woorden 
en heftige discussies gehad met Leon Melchior. Achteraf 
heb ik hem dikwijls, meestal, bijna altijd, gelijk moeten 
geven. En ook bij mij was dat altijd later.

Heilige huisjes en gevestigde waarden hebben slechts één 
fundamenteel doel; hun eigen instituut in stand houden. 
En toen kwam Melchior en die wou die stal grondig uit-
mesten, schoon schip maken met de vaste waarden en 
dan schop je tegen schenen. Weet je hoe hij reageerde? 
Hoe harder hij tegengewerkt werd, hoe harder hij het 
nodig vond om door te gaan. Hij snapte maar niet waar-
om anderen het niet snapten. 

Leon Melchior was diegene die als eerste de beste heng-
sten bij de beste merries bracht. Dat was al een revolu-
tie, want tot dan had elke hengstenboer zijn regio waar 
zijn hengsten alle merries dekten. Kun je nagaan hoeveel 
heisa dat veroorzaakt heeft? Het interesseerde Melchior 
niet van welke hengstenboer de hengst kwam, hij wou 
wel weten van welke ouders en grootouders die hengst 
kwam. Leon Melchior was de vreemde eend in de bijt, 
in alle domeinen.

Onder zijn impuls werden paarden gescreend op hun 
gezondheid. In de sport werden paarden al medisch ge-
keurd, in de fokkerij was dat onbestaande. Ook daar 
werd hij mee uitgelachen.

Voor de komst van Leon Melchior en later van 
Zangersheide, verdiende er niemand iets in de paarden. 

de trein der traagheid, terwijl hij in de jaren ’70 al met de 
hogesnelheidstrein reed. Als we vandaag een halve eeuw 
terugblikken, kan je objectief vaststellen dat elke fokker 
en elk stamboek het finaal eens is met Leon Melchior. 
Alleen wisten en beseften ze dat 40 jaar geleden nog niet. 
Wie heeft in de geschiedenis de mensheid vooruit gehol-
pen? Visionairs, geniën die decennia vooruit blikten en 
dat was Melchior in de jaren ’70 voor de paardenwereld, 

‘Al wat daar gedaan en ontstaan is werd aanvankelijk 
tegengewerkt en met de grond gelijk gemaakt en tegelijk 
heeft elk stamboek het nageaapt. Weet je waarom elk 
ander stamboek met lichtjaren vertraging introduceer-
de wat Zangersheide al jaren implementeerde? Omdat 
Leon Melchior een onbegrepen genie was. Onbegrepen 
omdat hij sneller dacht en handelde dan alle anderen. 
Die heren van het stamboek met hun bolhoed zaten op 

Altijd tegengewerkt, nog meer nageaapt 

De tijd gaf Z gelijk
‘Als Zangersheide niet bestond, liepen we nog rond in onze blote kont’, zegt Piet Raijmakers heel 
serieus. Hij was de Z-ruiter uit de gouden jaren die in Barcelona 1992 met Ratina Z Olympisch goud 
en zilver won, nadat ze een jaar eerder ook al EK goud pakten. Piet heeft de strijd van Zangersheide 
van dichtbij meegemaakt en springt vandaag nog vanuit de loopgraven op de barricaden als het over 
Z gaat. 

Ratina Z en Piet Raijmakers - Barcelona 1992
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Eigenlijk moest Melchior alles weten van een paard, 
werkelijk alles. En je moest het hem logisch kunnen uit-
leggen, anders was je niet met hem klaar. Die openheid 
van Zangersheide, waar nu iedereen van spreekt, kon 
je doortrekken in alle geledingen. Niet enkel openheid 
van grenzen, ook van gezondheid, van informatie, van 
alles. De man wou vooruit en dat was al merkwaardig in 
die tijd. Ik herinner me nog de bezoeken van de diverse 
stamboeken. Chique heren in drieledige pakken die meer 
interesse hadden in de oorsprong van de wijn dan in de 

stil, maar kun je nagaan dat daar vroeger helemaal geen 
aandacht aan besteed werd? Dat acht je toch niet voor 
mogelijk? Hoefkatrol, gewrichten, spat, OCD… het 
is toch om te rotten man als je daar vandaag nog mee 
geconfronteerd wordt? Als je al je tijd, geld en energie 
steekt in een paard en op het moment van de waarheid 
vaststelt dat het in de sport nooit zal lukken wegens een 
medisch mankement? Anno 2015 is dat ondenkbaar, 
veertig jaar geleden was dat schering en inslag. 

de gebieden in Frankrijk, Holstein of Hannover. Melchior 
koos simpelweg voor het beste en kruiste vervolgens met 
het beste bloed, ongeacht of het nu een Franse of een 
Duitse hengst of merrie was. En eigenlijk had hij toch 
gelijk? Wie zijn de sterkste honden? Straathonden! De 
beste mix van alle bloedlijnen.

Natuurlijk zijn er op Zangersheide ook fouten gemaakt. 
Enkel als je niks doet, kan je niks verkeerd doen. Er werd 
ook al eens teveel naar het papier gekeken en minder 
naar de voorgeschiedenis van de familie, maar daar zijn 
we snel van teruggekomen. Bijkomend voordeel was dat 
Zangersheide steeds geïnvesteerd heeft in de medische 
vooruitgang en dankzij de embryotransplantatie, die in 
de lage landen geïntroduceerd werd in Zangersheide, be-
stond de mogelijkheid om sneller het resultaat te zien 
van sommige combinaties. ET leek voor de eeuwige cri-
tici ook nergens op, dat was aanvankelijk des duivels. 

Wat Leon Melchior echt op de kaart gezet heeft, is de 
gezondheid van de hengsten. Dat blijft tot op vandaag 
misschien wel zijn grootste verdienste. Als we vandaag 
in quasi alle stamboeken overwegend gezonde paarden 
hebben, is dat te danken aan het niet aflatend belang dat 
Zangersheide daaraan besteed heeft. Er is toch niks zo 
verderfelijk als een paard opleiden om vervolgens vast 
te stellen dat hij op zijn tien jaar door de mand valt met 
zijn gezondheid? Vandaag staan we daar niet meer bij 

en figuurlijk afgevoerd met pek en veren. Pas op, heng-
stenboeren uit die tijd, dat was een beschermd soort hé! 
Almé Z en Ramiro Z kwamen uit een top familie en had-
den top gesprongen. Vandaag zouden zij op het verlang-
lijstje van elke fokker staan, in die tijd werden ze met 
eieren bekogeld. Niet dat Melchior dat deed uit winstbe-
jag, helemaal niet. Hij wou de fokkers de kans geven om 
met betere hengsten te fokken om de sport te verbeteren. 
Vandaag is dat gemeengoed geworden, veertig jaar gele-
den hoorden ze het in Keulen donderen. Melchior was 
weer iedereen voor, zodanig dat ze er zelfs ziek van wer-
den en dat deed hen toch stiekem nadenken. 

Zo kwam het dat er eens een klein groepje dacht dat ze 
het warm water hadden uitgevonden. Ze brachten het 
Iers Sportpaard naar hier, maar een Ier zonder papier 
stelde ook niks voor. En zo groeide stilaan het besef dat 
afstamming en gezondheid wel eens een positieve in-
vloed zouden kunnen hebben in de fokkerij en de sport. 
Er waren nog fokkers die de mening deelden van Leon 
Melchior en die werden ook voor de gek gehouden en 
uitgesloten. Je moest in het rijtje lopen van de heren met 
een bolhoed. 

En die enkele fokkers die ook kozen voor het betere pa-
pier, waren te klein om de doorbraak te forceren. En dan 
kwam de stormram uit Zangersheide die zich door niks 
of niemand liet tegenhouden. Hij gaf niks om afgebaken-
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oorsprong van de hengsten. Melchior wou met zijn heng-
sten aanvankelijk aansluiten bij een stamboek, maar dat 
waren twee totaal verschillende werelden. Eigenlijk kon 
hij niet anders dan zelf met een stamboek beginnen en 
toen dat een feit was, was heel de wereld tegen hem. 

Vroeger waren er ook al goede paarden, maar dat wa-
ren uitzonderingen. Vandaag heeft ieder dorp een goed 
springpaard en dat hebben we toch aan Zangersheide te 
danken. Leon Melchior heeft het pad geëffend voor een 
gezonde kwaliteitsvolle fokkerij. Dat geven zijn vijanden 
van toen nu grif toe. Ik durf zeggen dat er vandaag over-
wegend erkenning is voor Zangersheide, dat de andere 
stamboeken eindelijk gesnapt hebben wat hij in gang ge-
zet heeft. Terecht, vergelijk een springpaard van 40 jaar 
geleden met vandaag. Het is niet te vergelijken en die 
evolutie kent zijn gelijke niet. Dat is begonnen bij één 
man, die nadien veel volgelingen gekend heeft. 

Voor velen was Leon Melchior een ongeluk van een 
mens, omdat hij zo snel vooruit wilde dat de anderen 
niet begrepen waar hij naartoe wou. En velen waren al 
vastgeroest en konden of wilden niet vooruit. Die wilden 
rustig blijven zitten, maar dat kon niet door zijn drift en 
drive. Dat verplichtte de concurrentie om ook in actie te 
komen en dat was het laatste wat de heren met de bol-
hoed wilden. Dat was niet hun bedoeling, maar ze wer-
den onder morele druk van Melchior verplicht om mee 
op de trein te springen. Hoe ging dat vroeger; hoedje op, 
lintje opsteken en merrie keuren aan een touwtje en de 
winnares was afhankelijk van diegene die ze voorstelde. 
Daar heeft Melchior nooit aan meegedaan. Hij liet ze 
lopen en losspringen en bepaalde zo de beste merrie. Die 
aanpak kwam ook zwaar onder vuur te liggen. Eigenlijk 
werd elke verandering bij voorbaat afgeschoten. Maar 
zo’n touwtjesmerrie kan misschien wel mooi zijn, maar 
was ze ook een goed springpaard? Daar stonden ze vroe-
ger niet bij stil. En Leon Melchior wilde springpaarden 
fokken, in een fokkerijperiode dat paarden uitsluitend 
gekeurd werden op hun schoonheid. In die tijd was paar-
den houden nog een voorrecht van de adel en de bur-
gerij. De geschiedenis heeft ons geleerd dat zij het volk 

arm en dom hielden en dat was ten aanzien van de fok-
kers niet anders. Zij beslisten en de fokker kon beschik-
ken. Een keuring was niet meer of niet minder dan een 
schoonheidswedstrijd en had niks met sport te maken. 

En dan komt daar plots iemand met de suggestie om 
een springpaard te fokken. Dat was ongezien. Dat los-
springen om een paard te beoordelen was weer een re-
volutie. Melchior heeft de fokkerij een raket in de kont 
gestoken. En dan koppelde hij de fokkerij aan de sport 
met zijn wedstrijden in Lanaken. Eigenlijk was het zijn 
missie om betere springpaarden te fokken, niet enkel in 
Zangersheide, maar wereldwijd. Vandaar komt die ba-
sisgedachte van het studbook: iedereen de kans geven 
om het betere springpaard te fokken. 

Leon Melchior heeft nooit grenzen gekend, in geen en-
kel opzicht. Grenzen zijn voor hem onbestaande en als 
hij er tegen komt, dan verlegt hij ze. Eén ding weet ik 
zeker, zonder Zangersheide zaten we nu in het embryo-
naal stadium van ET, KI, OC en sprongen paarden GP’s 
van pakweg 1.40m. Iedereen is het er vandaag over eens, 
Zangersheide heeft de sport en fokkerij opengebroken 
en in een stroomversnelling gebracht.

Ach hoe ging dat vroeger, als Nederlander sloot je aan 
bij KWPN en een Belg ging naar BWP. Onzin is dat, wij 
rijden toch ook met een Duitse, Franse, Britste, Italiaanse 
of Japanse wagen? Maakt toch niet uit vanwaar die wa-
gen komt, welk nationaliteit die heeft en waar hij geas-
sembleerd wordt? Je wil simpelweg de beste wagen en 
in die wagen van vandaag zitten onderdelen van andere 
merken. Het is in de fokkerij niet anders.


