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De eerste veulens hebben al kennis gemaakt met hun nieuw leven. Voor de fokkers is het weer een 
jaar geleden en of het nu de eerste of de zoveelste keer is, het is en blijft altijd spannend uitkijken en 
afwachten. Hoe was het begin en wat wordt de toekomst? Wat zal het worden en is het geworden? 
Beantwoordt het veulen aan de verwachtingen? Was het een goede hengstenkeuze? Hoe snel staat 
het veulen recht, hoe is het eerste oogcontact? En wat nu? Voorstellen of het Z-Festival en hopen op 
een selectie voor de Z Quality Auction? Voor sommigen houdt het daar op, anderen kiezen ervoor om 
het veulen te houden, willen ze zien opgroeien en zelf opleiden. Z-Magazine polste naar de eerste 
reacties van de eerste Z-veulens. 

“Late Night Z (Levisto Z x Indoctro) is een heel mooi, 
hoogbenig, bloedgemaakt veulen. Helemaal zoals ik het 
graag zie” zegt voormalig manège-uitbater Ruud Van 
Gerwen.  De moeder van dit veulen, Tweety, is een vijf-
tienjarige Indoctro x Formateur-merrie die Ruud twee 
jaar geleden kocht. De kwaliteiten van deze merrie zijn 
haar snelheid en reflex op de sprong.  “Mijn vrouw 
droomde er altijd van om een Levisto Z-veulen te kwe-
ken en nu hebben we er een hengstje van”, zegt Ruud 
al lachend. Bij zijn vorige eigenaars kreeg Tweety al een 
veulen van Oscar en van Chellano Z. Ruud Van Gerwen 
is een hobbyfokker. Hij probeert elk jaar een veulen te 
fokken. De kriebels om te fokken kreeg hij mee van 

Naam : Late Night Z
GeboreN : 25/03/2015
afstammiNG : Levisto Z x Indoctro
Geslacht : hengst
fokker : Ruud van Gerwen (Berlicum, NL)

thuis uit. Ruud nam de fokkerij over van zijn vader, die 
de veertienjarige KWPN ruin Upperclass (Concorde x 
Indoctro) fokte. Upperclass scheerde hoge toppen met 
de Britse springruiter William Whitaker. In 2014 sprong 
dit duo naar de overwinning in Spruce Meadows, Le 
Touquet, St. Gallen, Bethune, Bolesworth, Dinard en 
Hickstead. Nadien werd Upperclass verkocht naar de 
Amerikaanse Artisan Farms eigenaar Andy Ziegler. 
Ruud kiest voor Zangersheide door het ruime hengste-
naanbod en de goede samenwerking. Hij wil met Late 
Night Z deelnemen aan het Z-festival en dan zien wat de 
toekomst hem brengt. 
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Alaska Z
Nicky Dillien en Jean Jordens uit Mol fokken 3 à 4 veu-
lens per jaar. Hun Asca Z-veulen is al geboren. Ze ver-
wachten nog twee veulens, een Atomic Z en een Cordano 
Sitte Z. De 37-jarige Nicky houdt van jumping en rijdt 
zelf tot 1.45-niveau. Ze kocht de moeder van Alaska Z, 
Belouka (Utrillo Z x Camus) voor de sport. In 2008 bles-
seerde deze merrie zich op vijfjarige leeftijd waardoor ze 
genoodzaakt in de fokkerij ging. Het eerste veulen uit 
Belouka, Nebraska Z (Namelus R x Utrillo Z), was ook 
het eerste veulen voor Nicky Dillien. Nicky kiest ervoor 
om al haar veulens in te schrijven bij Zangersheide om-
dat Zangersheide een duidelijke politiek hanteert. Nicky 
vindt het bij andere stamboeken vaak veel omslachtiger 
om veulens in te schrijven. “Ik nam voor het eerst deel 
aan het Z-Festival, ik kende daar niemand en werd me-
teen vierde uit 250 veulens. Zo zie je maar dat er bij 
Zangersheide niet aan vriendjespolitiek gedaan wordt”, 
zegt Nicky. Door die vierde plaats was Nebraska Z ge-
plaatst voor de Z-Quality Auction. “Het was helemaal 
niet de bedoeling om dat veulen te verkopen. Ik wil 
paarden opleiden tot internationaal niveau om ze dan 
pas te verkopen”, zegt Nicky. Nicky deed toch mee aan 
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Chin) zijn de vaders. Aline Z is een Atomic Z-veulen uit 
een Utrillo Z x Lux Z- moeder. De moeder van Aline 
Z werd pas in de sport gebracht na het geven van twee 
veulens. De merrie was heel sterk in de mond, waar-
door ze terug in de fokkerij gebracht is. Aline Z is even-
eens een achterkleindochter van G. Praline. “Dit veulen 
spreekt ons heel erg aan. Ze heeft veel bloed, kortom 
een echt sporttype”, zegt Wietze. De familie De Boer 
zag Atomic Z enkel op filmpjes, maar ze waren meteen 
overtuigd van zijn kunnen. Ook zijn bloedlijn (Cumano 
x Chin Chin) vraagt volgens hen om niet meer uitleg. 
De keuze voor hengsten gebeurt steeds in overleg met 
het hele gezin. Dit jaar zal de familie De Boer dekken 
met de Zangesheide hengst Comilfo Z (Comme Il Faut 
x Balou Du Rouet), Ludwigs As (Ludwig Von Bayern x 
Acord II), Chaman (Baloubet Du Rouet x I Love You) en 
Eldorado vd Zeshoek (Clinton x Toulon) op aanraden 
van de dochter. 

Della Bombella Z
Johnny Pals kent iedereen als ruiter, maar misschien min-
der als fokker. Al jaar en dag fokt hij ook paarden samen 
met Jos Roex. Dit voorjaar vormt wel een primeur. Voor 
de eerste maal komen er vier embryo’s van Intradella 
Z (Intradel Z x Voltaire) ter wereld. Intradella Z is het 
GP-paard van Johnny Pals, waar Ludo Philippaerts 
vroeger ook nog mee gereden heeft. “Het merrieveulen 
Della Bombella Z (Darco x Intradel Z) voldoet 100% 
aan de verwachtingen”, zegt Johnny. Volgens hem kan 
een Darco-veulen uit de topmerrie Intradella Z niet te-
genvallen. De keuze viel op Darco omdat dit volgens 
Johnny nog steeds één van de allerbeste hengsten is. Ze 
hadden nog sperma van Darco in hun bezit, dus die be-
slissing was snel gemaakt. De andere embryoveulens 
hebben Quick Star (Galoubet A x Nithard X) en Cornet 
Obolensky (Clinton x Heartbreaker) als vader. Jan Vink 
van Stoeterij Black Horses is de sponsor van Johnny 
Pals. “Jan is zot van Quick Star. Hij zei me dat we ook 
een embryo van Quick Star moesten spoelen en zo ge-
zegd, zo gedaan”, zegt Johny. “De andere twee embryo’s 
hebben Cornet Obolensky als vader. Cornet Obolensky-
bloed is momenteel razend populair. Je hoort er zoveel 
van, daarom proberen wij het dit jaar ook een keer”. De 
opmerkelijke naam Della Bombella komt door Johnny’s 
vriendin Natacha. “We zochten een naam met een D. De 
bijnaam van Intradella Z, is ook Della, dus het was evi-
dent om dit merrieveulen Della te noemen. Bombella is 
gewoon een leuk achtervoegsel” lacht Johnny. 

de Z-Quality Auction en Nebraska Z werd verkocht 
naar Amerika. Traci Combs uit Charleston rijdt hem 
nu. Wyoming Z (Winningmood vd Arenberg x Utrillo 
Z) was Belouka’s volgende veulen. Hij rijdt nu drie ster-
ren eventing wedstrijden. Dakota Z (Darco x Utrillo Z) 
was het eerste merrieveulen. Zij was op driejarige leef-
tijd drachtig van Thunder vd Zuuthoeve, maar blesseer-
de zich in de wei en moest ingeslapen. Colorado Z de 
Cordano Sitte Z-merrie uit Utrillo Z is de volgende in 
de rij. Nicky rijdt hier de cyclus vierjarige paarden mee. 
“Er is veel vraag naar Colorado Z, maar ik wil deze mer-
rie pas verkopen wanneer ik een volgende merrie gefokt 
heb uit Belouka”, zegt Nicky. Verder heeft Nicky nog 
een driejarige Thunder vd Zuuthoeve uit Belouka die 
zal deelnemen aan het Kampioenschap Vrijspringen van 
Zangersheide. Er is veel vraag naar veulens van Belouka 
omdat ze goed lopen in de sport. Nicky overweegt om in 
plaats van met 3 of 4 verschillende merries te fokken 2 
of 3 embryo’s uit Belouka te spoelen. Dit jaar zullen ze 
Belouka 2 maal dekken van Kannan, zodat ze ook een 
Kannan-embryo uit haar kunnen spoelen. Nicky en Jean 
willen zo snel mogelijk opnieuw een merrie fokken uit 
Belouka. De keuze viel vorig jaar op Asca Z. “Ik vind 
dit een hele mooie hengst, met een heel braaf karakter. 
Een braaf karakter is voor mij doorslaggevend, omdat 
het merendeel van de paarden verkocht wordt aan ama-
teurs”, zegt Nicky. Het jonge hengstje Alaska Z zal ook 
deelnemen aan het Z-festival.

Naam : Alaska Z
GeboreN : 10/03/2015
afstammiNG : Asca Z x Utrillo Z
Geslacht : hengst
fokker : Nicky Dillien (Mol, België)

Aline Z
Wietze De Boer fokt al 15 jaar paarden. Elk jaar ko-
men er tussen de 3 à 6 nieuwe veulens bij. De familie De 
Boer zijn geen professionele fokkers, maar wel erg ge-
dreven. Onder andere Champions Ludwig (Ludwigs As 
x Karandasj) is hun fokproduct. Na het faillissement van 
Eurocommerce werd ook Champions Ludwig aange-
kocht door Gerco Schröder’s huidige sponsor Glock. De 
familie De Boer fokt veulens om ermee te rijden. “Mijn 
dochter en schoonzoon rijden allebei op 1.30-niveau. 
Wij fokken paarden om ze uit te brengen in de sport en 
ze vervolgens te verkopen”, zegt Wietze. De familie De 
Boer kocht vroeger G. Praline (Pilot x Freimut) aan. Dit 
is de stammerrie achter enkele Grand Prix springende 
nakomelingen, waaronder Simon (Mr. Blue x Polydox) 
die gereden wordt door Jeroen Dubbeldam, Vigaro (No 
Limit x Polydox), de in Duitsland goedgekeurde dek-
hengst Exterstein (Ehrentusch x Pilot) en het internati-
onale springpaard Rindorado (Indorado x Pilot). Alle 
stammerries waar de familie De Boer nu mee fokt zijn 
eigen fokproducten. Dit jaar krijgen ze vier veulens, 
waaronder twee embryo’s. Arezzo VDL (Chin Chin x 
Heartbreaker), Monaco (Animo x Voltaire), Levisto Z 
(Leandro x Carolus I) en Atomic Z (Cumano x Chin 

Naam : Della Bombella Z
GeboreN : 15/03/2015
afstammiNG : Darco x Interadel Z
Geslacht : merrie
fokker : Johnny Pals (As, België)

Naam : Aline Z
GeboreN : 09/03/2015
afstammiNG : Atomic Z x Utrillo Z
Geslacht : merrie
fokker : T. de Boer (Houtigehage, Nederland)
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Chacco Boy Drum vh Juxschot Z  

Familie Vermeiren krijgt dit jaar maar liefst 47 veu-
lens, waaronder 36 paarden en 11 pony’s. “Wij fok-
ken eigenlijk altijd met onze eigen hengsten”, zegt Jan. 
28 merries verwachten een veulen van Cigaret JVH Z 
(Clinton x Kannan), 2 van Indoktro-K van’t Kattenheye 
(Indoctro x Kannan) en 6 van de pas gekeurde hengst 

Naam : Chacco Boy Drum vh Juxschot Z
GeboreN : 12/02/2015
afstammiNG : Cigareth JV H Z x Calippo
Geslacht : hengst
fokker : J., C. & E. Vermeiren (Zoersel, België)

Het is de eerste maal dat Conny Vets van Stoeterij De 
Zuuthoeve een veulen inschrijft bij Zangersheide. “In de 
tijd van mijn vader schreven we alle veulens in bij het 
BWP-stamboek. Het stamboek waar we inschrijven was 
eerder ook al AES. Dat varieert wat. We kozen nu voor 
Zangersheide omdat zij heel veel doen voor hun fok-
kers, zoals het Z-Festival”, zegt Conny. De Zuuthoeve 
krijgt dit jaar 18 veulens. Tic Tac vd Zuuthoeve Z heeft 
Gamilla de Ninive (Wandor vd Mispelaere x Urbain Du 
Monnai) als moeder. Conny kocht Gamilla twee jaar 
geleden bij Stal Ceulemans. “Gamilla is nu negen jaar 
oud. Zij werd vroegtijdig uit de sport gehaald en inge-
zet als fokmerrie wegens een blessure. Wij kochten haar 
aan op basis van haar afstamming”, vertelt Conny. Tic 
Tac vd Zuuthoeve Z is het tweede veulen dat Conny 
kweekt uit Gamilla. Beide veulens zijn hengst en af-

Tic Tac vd Zuuthoeve Z
stammelingen van Thunder vd Zuuthoeve. “Het zijn 
beide hele mooie veulens”, volgens Conny. “Een veulen 
is natuurlijk altijd mooi. Maar de verhouding van zijn 
hoofdje en hals zit heel goed. Deze twee afstammelin-
gen zijn statige veulens en gaan uiterlijk heel hard naar 
Thunder toe.” Conny hoopt de sBs-jaarling, Hilfiger 
vd Zuuthoeve, ooit als dekhengst gekeurd te krijgen. 
“Meestal gebruiken we onze eigen hengsten, maar we 
gebruiken natuurlijk ook ander bloed om in de toekomst 
niet in de problemen te komen”, zegt Conny. De veulens 
die dit jaar geboren worden hebben als vader Thunder 
vd Zuuthoeve, Emmerald van’t Ruytershof (Diamant 
de Semilly x Carthago), Balou du Rouet (Baloubet du 
Rouet x Continue) of Largo (Kannan x Kashmir van’t 
Schuttershof). “Wij geven zeker onze eigen hengsten ook 
de kans. Eristoff vd Zuuthoeve (Ogano Sitte x Cassini 

Le blue Diamant van’t Ruytershof (Plot Blue x Diamant 
De Semilly).  Gust Vermeiren fokt al 46 jaar paarden. 
“En Ik ben hier van thuis uit helemaal mee opgegroeid”, 
vertelt Jan. De betere veulens schrijft hij allemaal in bij 
het Zangersheide-stamboek omdat hij dit stamboek 
commerciëler vindt in het buitenland. “Het stamboek 
van Zangersheide is beter gekend”, zegt Jan. Tot nu toe 
werden er 14 veulens geboren. Er zijn al merries die te-
rug drachtig gescand zijn voor 2016. De hengstenveu-
lens verkoopt Jan allemaal. De merrieveulens houdt zijn 
vader bij. Op tweejarige leeftijd worden ze gekeurd. Als 
ze goede foto’s hebben dan krijgen die merries twee veu-
lens en dan worden ze ook verkocht. Jan doet ook elk 
jaar mee aan het Z-festival. Vorig jaar verkocht hij er 
twee veulens. Eén via de Online veiling en één via de 
Z-Quality Auction in september. Chacco Boy Drum 
vh Juxschot heeft als vader de zesjarige hengst van 
Vermeiren, Cigaret JV H Z (Clinton x Kannan). De moe-
der van dit veulen is een Calippo-merrie uit Tanger. 
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Alexander leidt onze veulens en jonge paarden op. Dat 
is beroepshalve zijn job. Wij houden onze fokproducten 
bij tot ze vijf, zes, zeven jaar zijn en verkopen dan pas. 
In regel verkopen we onze veulens niet. Ik twijfel dus 
nog of we ze al dan niet op het Z-Festival gaan voor-
stellen. Frans koos voor Dominator Z omdat hij die jon-
ge hengst al kent vanaf het begin: hij heeft vermogen, 
kan galopperen en is voorzichtig. Nu, ik blijf met beide 
voeten op de grond hoor. Dat is een indicatie, ik ben 
voorzichtig met uitspraken. De toekomst zal uitwijzen 
of hij 1.50m of 1.60m parcours zal springen. Atomic Z 
koos ik voor de bloedlijn; wereldkampioen Cumano in 
combinatie met Chin Chin en haar grootmoeder is de 
volle zus van Cassini I en II. Veel betere combinaties vind 
je niet meer’, besluit Frans Liefsoens, die een voorkeur 
heeft voor jonge hengsten: ‘vermits ik met embryotrans-

Camille Mansolein Z & 
Daloubet Mansolein Z
Siko Engels en Larisse Stark zijn de drijvende krach-
ten achter de Franse stoeterij Mansolein. In Februari 
2004 kochten broer en zus een paardenaccommodatie 
in Frankrijk en verhuisden ze samen met hun moeder 
van Texel naar Fontaine Les Luxeuil. Sindsdien baten 
zij een fokkerij en sportstal uit. “We hebben altijd paar-
den gehad, maar dat was eerder hobbymatig. Beetje bij 
beetje is deze passie uitgebreid waardoor onze hobby nu 

ons beroep geworden is”, vertelt Larisse. Oorspronkelijk 
was het de bedoeling om een vestiging in België te ko-
pen, maar na een teleurstellende zoektocht van twee jaar 
besloten ze om hun zoekgebied te vergroten. Hierdoor 
kwamen ze uiteindelijk in Frankrijk terecht. Broer Siko 
is geen ruiter. Hij staat in voor de verzorging van de 
paarden, het onderhoud en het bouw- en verbouwwerk 
op het domein. Het opvoeden en opleren van de jonge 

Naam : Dynamite van Spalbeek Z
GeboreN : 28/03/2015
afstammiNG : Dominator 2000 Z x Flamenco Desemilly
Geslacht : hengst
fokker : Frans Liefsoens

plantatie werk is het mijn ervaring dat jonge hengsten 
meer kans op slagen hebben. Ook omdat het sperma van 
jonge hengsten beter is en het praktischer is om ermee te 
werken. Zeker in vergelijking met oudere hengsten in de 
sport. Als je met ET werkt is het simpelweg praktischer 
om jonge hengsten te gebruiken’, besluit Frans Liefsoens.

I) en Lancelot Ter Linden (Thunder vd Zuuthoeve x 
Avontuur) zijn dit jaar gekeurd. Zij zullen dit jaar ook 
verschijnen in onze hengstenkeuze”, vertelt Conny. De 
eerste twee jaren gaan alle veulens in de opfok. Ze lo-
pen dan in de wei en in de loopstallen. Tussen de leeftijd 
van 2 en 3 laten ze de veulens vrijspringen en dan wordt 
er geselecteerd. De toppers houden ze altijd. Of Tic Tac 
zal meedoen aan het Z-Festival weet Conny nog niet. 
“Wanneer alle veulens geboren zijn kunnen we beter 
zeggen welke zullen meedoen en welke niet”, luidt het.

Naam : Tic Tac van de Zuuthoeve Z
GeboreN : 31/03/2015
afstammiNG : Thunder vd Zuuthoeve x 
  Wandor van de Mispelaere
Geslacht : hengst
fokker : Rene Vets, Paardenfokkerij Zuuthoeve  
  (Lier, België)

Aprodite, Amadeus en Dynamite 
van Spalbeek Z 
Frans Liefsoens is met zijn 70 jaar inmiddels gepensi-
oneerd, maar nog steeds gepassioneerd…in de fokke-
rij. Beroepshalve had hij een fokvarkensbedrijf, al heb-
ben die plaats gemaakt voor paarden. Dit jaar krijgt 
hij drie veulens van dezelfde merrie; Arnica (Flamenco 
de Semilly) en dat is niet de eerste de beste. Arnica is 
de moeder van de internationaal vijfsterren springen-
de Sea Coast Pebbles Z van Gudrun Patteet en Aristo 
Z van Ben Maher. Uit die stam komen maar liefst acht 
1.60m paarden. Frans Liefsoens kocht Arnica, verkocht 
haar en kocht haar drie jaar geleden terug. Zij is nu zijn 
vooraanstaande fokmerrie. Frans heeft vijf kinderen, 
waarvan er nu nog vier actief in de paardensport zit-
ten. Frans is ook de fokker van Zorro Z (Zandor Z), 

die internationaal sprong met Daniel Deusser en Edwina 
Alexander. Als 70-jarige heeft Frans Liefsoens een leven 
binnen de Landelijke Rijvereniging en BWP achter de 
rug, al was hij er als de kippen bij om zich aan te slui-
ten bij Zangersheide: ‘omdat je toch wel een andere ser-
vice krijgt’, ervoer Frans twee decennia geleden al. In 
zijn fokkerij gebruikte hij naast Zandor Z ook Carthago 
Z en Caretano Z en Frans was ook de ontdekker van 
Canabis Z. Hij vond hem in Duitsland en verkocht hem 
aan Zangersheide. Nu heeft hij drie veulentjes, eentje 
van Dominator Z en twee van Atomic Z en Tony Foriers, 
de fokker van Dominator Z, is al komen kijken naar dat 
veulen. ‘Hij dringt aan om ermee naar het Z-Festival te 
komen, maar ik twijfel nog’, zegt Liefsoens: ‘mijn zoon 

12
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Anka For Pleasure Z
Veronika Dohms uit Alsdorf is de fokster en tevens ook 
eigenares van Anka For Pleasure Z (Air Jordan Alpha Z 
x For Pleasure). “Anka is zelfs beter dan verwacht. Ik ben 
stiekem verliefd op haar. Ze is ontzettend mooi en on-
deugend. Anka heeft lange benen, een zacht karakter en 
is zeer levendig”, lacht Veronika. De moeder van Anka is 
Fiola (For Pleasure x Liberto). Na lang aandringen kon 
Veronika de vijfjarige merrie Fiola kopen in de stoete-
rij van Marcus Ehning. Veronika is een hobbyruiter. Ze 
kocht Fiola om ze op concours uit te brengen. Na heel 
wat succesvolle wedstrijden voelde Veronika dat Fiola 
zich minder goed voelde. Om haar niet te dwingen, be-
sliste Veronika om haar te laten dekken. Anka is het vijf-
de veulen dat Veronika fokt, maar wel het eerste uit de 
merrie Fiola. De keuze voor Argentinus-bloed komt door 
het GP-paard Anka (Argentinus x Waidmann) die onder 
Ehning 1.60 m liep. “Air Jordan was een zeer succes-
volle hengst die ook afstemde van Argentinus. Bijgevolg 
was mijn keuze voor Air Jordan Alpha Z snel gemaakt 
en bestond er geen twijfel meer over deze dekking.” 

Veronika schrijft al haar paarden in bij het stamboek 
van Zangersheide door de goede en specialistische re-
putatie die Zangersheide gedurende de jaren heeft opge-
bouwd. “Bij Zangersheide weten ze wat ze doen. Ze zijn 
uiterst behulpzaam. Ik wil geen ander stamboek meer”, 
zegt Veronika. De tijd zal uitwijzen wat Veronika’s plan-
nen zijn met Anka. Veronika verkoopt normaal geen 
veulens. Ze wil haar paarden eerst opleren vooraleer ze 
hen verkoopt. Misschien zoekt Veronika wel een goede 
ruiter voor Anka om haar uit te brengen in de sport. 

Naam : Anka for Pleasure Z 
GeboreN : 17/03/2015
afstammiNG : Air Jordan Alpha Z x For Pleasure
Geslacht : merrie
fokker : Veronika Dohms (Alsdorf, Duitsland)

Naam : Camille Mansolein Z 
GeboreN : 05/04/2015
afstammiNG : Comilfo Plus Z x Alligator Fontaine
Geslacht : merrie 
fokker : Larisse Engels, Stoeterij Mansolein  
  (Fontaine les Luxeuil, Frankrijk)

Naam : Daloubet Mansolein Z 
GeboreN : 31/03/2015
afstammiNG : De Flor 111 Z x Kaloubet d’Tourelle
Geslacht : hengst
fokker : Larisse Engels, Stoeterij Mansolein  
  (Fontaine les Luxeuil, Frankrijk)

paarden doet zus Larisse. Sinds 2000 zijn Larisse en Siko 
beginnen fokken. Ze fokten elk jaar één veulen. Sinds 
ze een eigen stoeterij hebben is het aantal uitgebreid 
naar vijf tot acht veulens per jaar. In Stoeterij Mansolein 
worden zowel dressuur- als springpaarden gefokt. Je 
kan er terecht voor pensionstallingen, dressuurlessen, 
stages en voor de aankoop van hun eigen fokproduc-
ten. Stoeterij Mansolein verkoopt nu en dan wel eens 
een veulen, maar meestal worden de fokproducten op-
gefokt tot de leeftijd van drie jaar. Larisse schrijft spring-
paarden standaard in bij Zangersheide. Ze vindt dat het 
stamboek van Zangersheide een heel open en makkelijk 
beleid hanteert. Andere stamboeken zijn vaak duurder, 
maar het zijn vooral de wedstrijden voor fokkers zo-
als het Z-Festival die de doorslag geven. Zangersheide 
in Lanaken is voor hen ook veel beter bereikbaar dan 
andere stamboeken uit Nederland. Stoeterij Mansolein 
is heel tevreden over de service die Zangersheide biedt. 
Dit jaar werden er al twee veulens geboren, name-
lijk Camille Mansolein Z (Comilfo Plus Z x Alligator 
Fontaine) en Daloubet Mansolein Z (De Flor 111 Z x 
Kaloubet D’Tourelle). Camille Mansolein Z is het vier-
de veulen dat stoeterij Mansolein fokt uit Ullicator de 
Fontaine K (Alligator Fontaine x Jalisco B). Ullicator is 
een driekwart-zus van Jalisca Solier waar Steve Guerdat 
goede resultaten mee behaalde op de Olympische Spelen 
in Hong Kong. Deze merrie is gefokt door Cees Klaver, 
onder andere de fokker van Big Star Junior (Big Star 

x Polydor). Ullicator kreeg een schouderbreuk op een 
eventingwedstrijd, waarna stoeterij Mansolein haar 
kocht voor de fokkerij. “Ullicator heeft een zeer interes-
sante afstammeling. Er zit heel veel sport in de direc-
te moederlijn”, zegt Larisse. De interesse voor Comilfo 
Plus Z is ontstaan wanneer deze hengst in Duitsland ge-
keurd werd. Larisse vond hem meteen een erg opvallen-
de hengst en was bijgevolg blij verrast te lezen dat hij 
naar Zangersheide was gehaald. “Camille Mansolein Z 
is een heel mooi veulen. Ze is groot, maar tevens ontzet-
tend wendbaar. Dit veulen heeft een extreem goede gal-
oppade en snelle reflexen. Ik verwacht dat het een paard 
wordt met veel potentieel voor de sport”, vertelt Larisse. 
“Alle veulens uit deze merrie zijn goed in de sport.” Een 
voorbeeld hiervan is de vijfjarige Vitesse Mansolein Z 
(V Alba R x Alligator Fontaine). Zij zal met Etienne 
Bouchet de competitie voor jonge paarden in Frankrijk 
meelopen.  Daloubet Mansolein Z is het eerste veulen uit 
de vierjarige Brinn Mansolein Z (Kaloubet D’Tourelle 
x Calvados). “De Flor 111 Z heeft heel goede bewegin-
gen en elasticiteit in zijn lichaam. De reden dat ik deze 
hengst koos voor Brinn is omdat zij een Frans papier 
heeft. Brinn is een merrie met formaat en een correct ex-
terieur, maar ze mist souplesse en elasticiteit in het lijf”, 
zegt Larisse. “Daloubet Mansolein Z is een mooi heng-
stenveulen met heel veel front. Hij is heel intelligent.” 
Waarschijnlijk zal Stoeterij Mansolein ook deelnemen 
aan het Z-Festival met enkele veulens. 


