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‘Ik snap er niks van… Dit is zo overweldigend, heeft me zo over-
donderd, dat ik er nog steeds niks van snap.’ Andre van Hooft 
(46) uit Veghel is duidelijk van slag. Als vakman in de paarden-
houderij wordt hij met regelmaat gevraagd om veulens en paar-
den voor te stellen. Zo kwam hij initieel naar het Z-Festival met 
Zeppe de Sabette Z, een zoon van Zandor Z die hij voor Ad van 
den Hoogen presenteerde. En vermits hij dan toch naar het Z-
Festival kwam, schreef Andre van Hooft ook zijn veulen in, Be-
agle Z (Big Star jr K Z). Die dag mocht Andre twee keer de fi nale 
lopen; Zeppe werd vierde en zijn Beagle Z eerste!

Het is schijnbaar nog niet doorge-
drongen?
Ik snap het niet! Ik ben helemaal zon-
der verwachtingen naar het Z-Festival 
gegaan. Het Zandor Z veulen heb ik 
samen met Ad van den Hoogen. Ik 
heb al meer veulens getoiletteerd en 
gepresenteerd, zodoende. We wilden 
er in de eerste plaats een gezellige dag 
van maken. Het Zandor Z veulen 
was de hoofdreden, Beagle Z nam ik 
mee omdat we toch op het Z-Festival 
zouden zijn en dan kom je zo naar 

huis!? In het verleden werd ik al eens 
derde en tweede, maar eerste wor-
den? Dat is echt iets apart. Ik kan niet 
spreken voor de rest van Nederland, 
maar in Brabant en Limburg leeft 
dat echt hoor, hier is Zangersheide 
de standaard geworden. Dat heb ik 
gemerkt aan de reacties, zo overwel-
digend. Het zegt veel over de waarde 
die men hecht aan die titel. Ik heb er 
de dagen na het Z-Festival veel over 
nagedacht…ik ben tot de conclusie 
gekomen dat fokken nog gewaar-
deerd wordt bij Zangersheide en dat 
maakt Z zo speciaal, begrijp je?

Ga vooral verder!
Ik kom van KWPN, al zijn er van-
daag de dag steeds minder fokkers 
stamboek gebonden. Zangersheide 
heeft iets aparts, het is internatio-
naal georiënteerd en heeft ook die 

uitstraling. In tegenstelling tot an-
dere stamboeken, word je als fokker 
bij Zangersheide nog geapprecieerd. 
Vandaag is fokken misschien niet de 
interessantste keuze die je kan ma-
ken. Je moet investeren, de weg is 
lang en slechts enkele halen de top. 
Dat vraagt een inspanning en dan 
is het leuk als je ergens terechtkomt 
waar die inspanning naar waarde ge-
schat wordt. Als je meemaakt wat ik 
heb meegemaakt op het Z-Festival, 
ben je weer gemotiveerd. Ik heb 
het voor mezelf op een rijtje gezet, 
als ik voor een veulenkampioen-
schap mocht kiezen tussen KWPN 
en Zangersheide, kies ik vandaag 
voor Z. Je weet niet hoeveel reacties 
ik gekregen heb. Ik ben vrij nuchter 
hoor, maar wat dat teweeggebracht 
heeft, heeft me geraakt. Fokken doet 
er nog toe bij Zangersheide. Ik kijk 

naar niemand op, al kan ik wel veel 
bewondering hebben voor mensen 
als Leon Melchior of juryleden zoals 
Thormählen. Op het Z-Festival heb 
ik ook het idee dat het niet uitmaakt 
wie je bent of met welke hengst 
je hebt gefokt. Dat is ook uniek. 
Niemand kent me bij Z en toch kan 
ik vooraan eindigen.

Hoe heb je de ontknoping ervaren?
Op het moment zelf heb je geen tijd 
om er over na te denken. Het gaat 
allemaal zo snel. Ik had twee veulens 
om voor te stellen en die zaten alle 
twee in de fi nale. Je levert je veulen 
over aan de jury en als fokker moet 
je alles ondergaan. Dat is best span-
nend, al heb je geen seconde tijd om 
er bij stil te staan. Je hoort de num-
mers afroepen, in het Frans, Duits, 
Nederlands, je moet opletten en goed 
luisteren. Je komt in een mallemolen 
terecht, je speelt in een fi lm met een 
happy end. Klinkt fl auw zeker? Het 
is wel zo, het is een week lang feest 
geweest, iedereen is blij voor je en we 
hebben elke dag taart gegeten. Mijn 
vriendin is KWPN inspecteur en was 
ook hartstikke blij. 

Beagle Z heeft dit allemaal veroor-
zaakt, hoe heeft hij het zover kunnen 
brengen?

Waar zal ik beginnen? Ik kom uit 
een familie van varkensboeren en 
ik reed landelijk. Nu nog trouwens. 
We fokten thuis paarden en reden ze 
aan. Op een gegeven moment kocht 
ik bij een oom mijn eerste paardje, 
een jaarling van Voltaire x Pantheon, 
voor de sport. Vandaag koopt ie-
dereen een paard voor de verkoop, 
wordt er enkel aan geld gedacht. Wij 
kochten toen nog een paard voor de 
sport. Ik sprong er ‘Beginnelingen’ 
mee. Hij werd vijf jaar en er was veel 
vraag naar. Uiteindelijk kocht Emile 
Hendrix mijn paard en vier jaar la-

ter sprong hij de Olympische Spelen 
in Atlanta met Ian Millar (Play It 
Again). Wat was me dat? Zo is het 
begonnen, je krijgt contact met de 
fokker en begint je te verdiepen. Bij 
Toon Verhagen, de fokker van Play 
It Again, kocht ik vervolgens de volle 
zus van Play It Again, ook als jaar-
ling. 

De moeder van Beagle Z, Tinka Bella 
(Manhattan) komt ook uit die stam?
Tinka Bella kocht ik als driejarige bij 
Toon en die heb ik gebruikt voor de 
fokkerij. Op een gegeven ogenblik 
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heb je zoveel paarden dat je ze niet 
allemaal kan uitbrengen in de sport. 
Als een merrie gedekt is, rij ik er niet 
mee. Je begint met één veulen en dit 
jaar heb ik er zeven. Al beperk ik mijn 
doorgaans tot drie, vier veulens per 
jaar. Die bewuste stam van Voltaire 
x Pantheon is een goede stam ge-
worden. Er zijn veel internationale 
paarden uitgekomen, eentje werd 
Europees kampioen voor Duitsland 
bij de junioren, Albert Zoer heeft er 
één gehad, Hallo Hallo.

Was Tinka Bella een weloverwogen 
aankoop?
Je moet altijd een beetje geluk heb-
ben in het leven. En dan moet je het 
geluk de kans geven. Iemand die be-
weert dat hij het weet, geloof ik niet. 
Zoer wordt Nederlands kampioen 
bij de zesjarigen met Hallo Hallo, op 
de KWPN-keuring gooiden ze hem 
eruit. Niemand weet het. Ik koos nu 
voor Big Star jr, met Big Star als vader 
uit de moeder van Taloubet Z. Je kan 

je afvragen of het met zo’n pedigree 
wel fout kan gaan? Dat is toch een 
genetisch perfecte combinatie? Maar 
je hebt geen enkele zekerheid. Ik heb 
vorig jaar naast Big Star junior ook 
nog tweemaal gedekt met Chester Z 
(Calvaro Z x Rebel II Z) van Mathijs 
Van Asten en met Asca Z (Askari).

Hoe vind jij de match tussen je merrie 
en de hengst?
Wat is de ideale match? Ik weet het 
niet. Met een kleine merrie zoek je 
misschien een grote hengst.. je moet 
er vooral geluk mee hebben. Big Star 
jr K Z is perfect gefokt en het is eens 
iets nieuw. Ik kocht op een veiling ooit 
Nacorde, een Concorde x Renville x 
Jasper x Akteur. Ik heb hem gehou-
den tot hij negen jaar was en reed er 
toen 1.30m mee. Dat paard heeft na-
dien met Andre Thieme driemaal de 
derby van Hamburg gewonnen. De 
pedigree zit vol bewezen sportheng-
sten en dat is voor mij een indicatie. 
Het hoeft daarom niet altijd een be-

wezen hengst te zijn. Dit jaar zijn de 
eerste veulens van Big Star jr gebo-
ren, maar hij heeft wel een pedigree 
van topsporthengsten achter zich. 
Daar kijk ik wel naar. De merrie die 
dit jaar Zandor Z gegeven heeft, is 
nu drachtig van Big Star jr K Z en 
voor mijn merrie heb ik Arezzo VDL 
gebruikt. Een bewezen hengst is leuk 
maar het is net zo mooi om een jonge 
of onbekendere hengst te gebruiken. 
Chellsini Z (Chellano Z x Cassini I) 
is perfect gefokt en is niet duur. Ik 
kijk naar het dekgeld en 500 euro 
voor zo’n hengst is echt niet veel.

Je hebt een paardenhouderij, wat 
moeten we daaronder verstaan?
Mijn ouders waren hier in de straat 
varkensboeren en hebben hun bedrijf 
op een bepaald moment verkocht. Ik 
solliciteerde naar een baan, al denk 
ik dat ik niet vlot genoeg ben. Ik reed 
al paard en heb toen besloten om 
er verder in te gaan. Ik rij netjes en 
ken mijn beperkingen. Ik fok paar-
den, maak paarden zadelmak, maak 
ze klaar voor keuringen en kampi-
oenschappen, geef ze een opleiding. 
Harley VDL en Pitareusa heb ik bij-
voorbeeld zadelmak gemaakt. Ik heb 
geduld met paarden en ik denk dat ik 
niks verkeerd doe. Ik denk dat ik best 
fi jn met een jong paard overweg kan, 
al ben ik geen Harrie Smolders, Leon 
Thijssen of Jur Vrieling. Ik probeer 
mijn kost te verdienen. Die paarden, 
dat is best een gek wereldje, niet?
 
Hoezo?
Iedereen is het er zogezegd over eens 
dat je jonge paarden rustig moet op-
bouwen, maar als je een paard krijgt 
om zadelmak te maken en je hebt er 
twee weken later nog niet opgezeten, 
wordt de eigenaar ongeduldig. Het 
mag nooit veel geld kosten hé. 

Is het een lucratieve bezigheid?
Nou, ik probeer om elk jaar alle 
rekeningen te betalen. Mij hoor je 

niet zeggen dat ik schatrijk gewor-
den ben. Het is gewoon een manier 
van leven en ik leef met plezier tus-
sen de paarden en probeer fi nanci-
eel rond te komen. Ik geef niet om 
geld, al voel ik wel de druk van het 
geld, want de kosten lopen hoog op. 
Ik heb nu anderhalf veulen op de Z 
Quality Auction, Beagle Z en Zeppe 
de Sabette Z, maar ik ga me nu niet 
rijk rekenen. Doorgaans verkoop ik 
geen veulens, omdat je als fokker nog 
zoveel verwachtingen hebt. Ik zet er 
meestal de eerste stapjes mee en dan 
zien we wel. Zoals ik al zei, in eerst 
instantie ging ik naar het Z-Festival 
met Zeppe, nam daarom Beagle mee 
en nu hebben we twee veulens in de 
veiling. Al is dat eerder uitzonder-
lijk. 

Heb je voor de veiling een bedrag in 
je achterhoofd?
Neen, dat doe ik bewust niet, want 
het kan aardig tegenvallen. Het is een 
gekke tijd hé. Ik denk dat je moeilijk 
iets kan voorspellen. Kijk, ik ben nu 
hartstikke blij, ik heb genoten van 
het Z-Festival en dat heeft nog da-
gen nagezinderd. En dat wil ik niet 
verknallen door een prijs voorop te 
stellen en dan misschien teleurgesteld 
naar huis te rijden. Ik wil aan dit 
Z-Festival enkel goede herinneringen 
overhouden. Net zoals in de fokkerij 
heb je ook op de veiling geluk nodig. 
Ik hoop vooral dat de nieuwe eige-
naar er even gelukkig mee wordt en 
evenveel plezier mee zal hebben dan 
ik heb gehad. 

Was deze kampioenstitel het mooiste 
wat je is overkomen in je fokkerij?
Toen mijn paard Europees kampi-
oen werd met het Duitse team was ik 
ook al blij. Maar daar lees je slechts 
een heel klein stukje over in de me-
dia. En nu zit jij hier! Ik kom in het 
Z-Magazine. Ik ben niet zo voor fo-
to’s en interviews, ik ben geen prater, 
maar ik geef toe dat het wel eens fi jn 

is. Al die telefoontjes en felicitaties. 
Die impact had ik nooit verwacht. Ik 
krijg het gevoel dat ik er bij begin te 
horen. Ik had dat een beetje nodig, 
zo’n erkenning geeft een boost en dat 
vind ik belangrijker dan het geld dat 
je er voor krijgt op de veiling.Weet je 
wat ook zo mooi is? Bij Zangersheide 
gaat het echt uitsluitend om je veu-
len. In veel stamboeken kent ons ons 
en als je daar niet tussenkomt, ben je 
kansloos. Op het Z-Festival vertrekt 
iedereen met dezelfde kans. Zo er-
vaar ik het toch. 

Je bent ervaringsdeskundige, kan jij 
de kwaliteiten van een jong paard in-
schatten?
Neen! Er worden best wel grote ver-
halen verteld, al kloppen ze niet altijd 
(grijnst). Ik zat in Aken en zag er een 
Heartbreaker springen, uit een tuig-
merrie. Dat paard heeft bij mij ge-
staan, net als zijn volle broer, een jaar 
ouder. Ik kocht de ene voor 5.000 
euro en heb hem later verkocht met 
verlies. De andere is Unique IX die 
met Tina Fletcher in Aken sprong. 
Hoe heb ik dat nooit kunnen zien? 
Sommigen zeggen dat ze het kunnen 
zien, ik geloof het niet. Natuurlijk 
herken ik ook wel kwaliteiten, al 
weet je pas wat ze kunnen als ze het 
niet meer kunnen.  

Wanneer neem jij afscheid van je 
paarden?
Ik fok gemiddeld drie tot vier veu-
lens per jaar. Het gebeurt dat ik er 
nog bijkoop en meestal leid ik ze zelf 

op en dan mogen ze gaan. Op welke 
leeftijd? Als ze vier, vijf jaar zijn? Dat 
hangt af van de vraag. De oudste die 
gebleven is was negen jaar. Ik ben 
geen echte verkoper, heb geen web-
site, adverteer nergens. Ik neem mijn 
paarden mee op wedstrijd en daar 
kunnen ze ook opvallen. Hendrix, 
Schep, Waldman, ze hebben allemaal 
al paarden gekocht bij mij. Als ze 
goed genoeg zijn, vinden ze wel een 
koper. Ik ben en blijf een kleine be-
scheiden fokker en ruiter. En voor 
mijn jonge paarden neem ik alle tijd. 
Ik begin meestal te laat, maar als je 
paard goed genoeg is, vindt hij wel 
zijn weg. En een slechte heeft dan in-
derdaad te veel geld gekost.

Zie jij jezelf nog deelnemen aan het 
WK Jonge Paarden?
Neen, daar ben ik te oud voor. Als 
ruiter voel ik me te oud, als fokker 
ben ik nog vrij jong. Het WK zou 
niks voor mij zijn. Laat mij maar 
landelijk springen, dat zijn mijn 
reeksen. Als ik ZZ moet springen 
ben ik al zenuwachtig. Als ik al eens 
een paard zou hebben voor het WK 
in Zangersheide, zou ik hem laten 
rijden. Ik ga er evenveel plezier aan 
beleven door er naar te kijken. Dat 
WK is net te hoog gegrepen voor mij, 
dat is de Global Champions Tour 
van de jonge paarden hé! Die ambitie 
heb ik niet meer. Mijn ambitie is nu 
dat Beagle Z een mooie toekomst te-
gemoet gaat en een leuk nieuw thuis 
krijgt.

Vika Bella (v. Heartbreaker)




