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Z-Festival: 
‘hier is het nog  om de fokkers te doen’

‘Ons kent ons, de wereld zit zo in elkaar en stamboeken maken nu eenmaal deel uit van de we-
reld’, mijmert een fokker die wacht op het verdict van de jury. In één adem maakt hij zijn betoog 
af: ‘er is één grote uitzondering, dat kleine broertje van Europa dat stilaan uitgroeit tot een vol-
wassen leider. Het stamboek dat begint met de laatste letter van het alfabet, verdient de eerste 
letter; een A status in de quotering van beste stamboek. Het is geen gratuite uitspraak, maar een 
status die Z verdient na 20 jaar vrijheid, onverzettelijkheid en rechtlijnigheid. Daar plukt nu ieder-
een de vruchten van. Er gaan geen fokkers meer zijn die Z niet waarderen. De ogen zijn bij ieder-
een open gegaan. Bij de ene al wat vroeger dan bij de andere, maar kom, beter laat dan nooit.’ 

en de techniek biedt quasi onbeperkte mogelijkheden. 
Vandaag beschikken we over alle faciliteiten om de beste 
genen te kruisen waar die zich ook bevinden. Studbook 
Zangersheide was zich daar twee decennia geleden al 
van bewust. Toen als eerste en misschien als enige, van-
daag is iedereen daar achter gekomen en als fokker ben 

je altijd beter af bij het origineel en dat is ontegenspre-
kelijk Studbook Zangersheide. Fokkers willen niet gedi-
rigeerd worden. Dat werkt storend en demotiverend. De 
zwakte van de traditionele stamboeken is de sterkte van 
Zangersheide geworden. Of waarom denk je dat elk jaar 
meer en meer fokkers naar Z overstappen? Omdat je als 
fokker bij Studbook Zangersheide het gevoel krijgt dat 
fokken er echt nog toe doet, het is nog om ons en uit-
sluitend om ons te doen’, merkt een fokker op: ‘je voelt 
je oprecht geaccepteerd, ongebonden en toch voel je je 
gebonden door eenzelfde visie.’

De toon is gezet, Z-fokkers zijn bewuste fokkers wiens 
keuze gerespecteerd wordt. ‘Als ik met collega’s op het 
Z-Festival praat, hoor je vaak dat ze het beu zijn om 
in een keurslijf getrokken te worden. Of ze hebben de 

Een collega treedt hem bij: ‘bij het ene stamboek word je 
overspoeld door regeltjes, bij het ander moet je tot een 
bepaald clubje behoren of je hoort er niet bij en maakt 
geen schijn van kans, zelfs niet met het beste veulen of 
paard. De wereld draait niet meer rond de kerktoren. 
We worden allemaal slimmer, zijn beter geïnformeerd 
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pech dat ze in een bepaald gewest of regio wonen en le-
ven onder de subtiele druk van de plaatselijke baronnen. 
Dat geldt allemaal niet bij Zangersheide. Kijk naar het 
Z-Festival, de drie buitenlandse juryleden uit Frankrijk 
en Duitsland kennen ons niet, ze hebben geen voorge-
schiedenis en beoordelen een veulen op het moment dat 
het zich presenteert. Dat kan meevallen of tegenvallen 
en als je eerlijk bent, weet je dat ook wel. En net dat ge-
voel overheerst bij de beoordeling, dat het eerlijk is. Dat 
spreekt de fokkers aan bij Zangersheide.’

Het nadeel van het Z-Festival is het wachten, het voor-
deel daarvan is dat fokkers tijd hebben om te praten: 
‘natuurlijk appreciëren we dat Z veel overheeft voor de 
fokkers, er zijn de premies, er is de Z-Ranking en de 
loterij waar je zomaar het geluk kan hebben om te win-
nen. De Z Quality Auction is een reële hulp voor ons 
fokkers. Dat is leuk meegenomen, maar de essentie is 
dat je als fokker bij Studbook Zangersheide eerlijk en 

correct behandeld wordt en dat je gerespecteerd wordt 
in je keuze. Want laten we eerlijk zijn, fokken doe je best 
niet voor het geld, want dan kom je bedrogen uit. Het 
geld is mooi meegenomen en is altijd welkom al mag 
dat nooit de drijfveer zijn van je fokkerij. Een fokkerij 
drijft op passie, op emotie. De gemeende appreciatie die 
je daarvoor krijgt, daar draait het om en dan maakt het 
zelfs niet uit of je eerste of tiende bent op het veulenkam-
pioenschap.’

Daar is iedereen het over eens, niemand komt met al 
te grote verwachtingen naar het Z-Festival. Wie toch 
wint, beleefd één van zijn mooiste momenten. Nog 
mooier is dat er steeds meer waarde gehecht wordt aan 
het Z-Festival zelf. Zeg niet zomaar kampioen tegen een 
Z-kampioen. ‘Je kan de Grote Prijs van Genoelselderen 
winnen en je kan de Grote Prijs van Aken winnen. Het 
is twee keer winnen, maar de GP van Aken is toch net 
iets anders, net zoals  een veulenkampioenschap op het 

Z-Festival winnen ook net iets anders is. Die prijs kent 
zijn gelijke niet, omdat iedereen inmiddels de objectivi-
teit erkent. 
Afgemeten op de talrijke reacties, heb ik de indruk dat 
Zangersheide de standaard geworden is  weet Andre van 
Hooft, die kampioen werd met Beagle Z. 

Het Z-Festival laat niemand onberoerd, zeker niet als 
je naar huis mag met een erelint, of met een kampioen. 
Thierry Hendrikx kon het niet droog houden, hij werd 
overmand door emoties. Ook dat is het Z-Festival: ‘als 
je dit niet raakt moet je al van ijzer en staal zijn. De afge-
lopen twee jaren heb ik mijn broer op 31-jarige leeftijd 
moeten afgeven en overleed mijn vader aan kanker. Als 
je dan in de ring staat met je veulen en je krijgt zo’n belo-
ning, komt dat allemaal naar boven. De spanning wordt 
opgebouwd, je wacht op het verdict van de jury en in een 
fractie speelt de film van je leven af’, weet Hendrickx: 
‘onze fokkerij is een familieaangelegenheid, waar we ’s 

morgens mee opstaan en ’s avonds mee gaan slapen. We 
zijn er tot het waanzinnige mee bezig. Als je vervolgens 
beloond wordt voor je inzet en passie doet dat enorm 
veel deugd. Je wil elk jaar zo’n goed mogelijk veulen fok-
ken en ja, soms ben je ontgoocheld. Dat hoort er bij, 
meningen kunnen verschillen. Ik ook kan erkennen dat 
een collega fokker effectief de terecht winnaar is. De ge-
boorte van je kinderen zijn de mooiste momenten van je 
leven, als fokker komt de geboorte van je veulen dicht 
in de buurt.’

De jury werd samengesteld uit Xavier Leredde, Ulrich 
Kasselmann en Harm Thormählen, ervaren rotten in 
het vak die hun sporen meer dan verdiend hebben. Hun 
conclusie was unaniem en Thormählen vatte het samen 
met een anekdote: ‘ik kocht ooit een veulen op één van 
de eerste veilingen van Zangersheide. Het was een goed 
veulen, al is het nooit een uitzonderlijk goed paard ge-
worden. Dat is het verschil met vandaag. Als we nu naar 
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het aanbod kijken, zie je de evolutie van veulens met 
uitsluitende een bekende vader naar veulens uit sterke 
stammen. De cirkel is rond, vandaag wordt er minstens 
evenveel aandacht geschonken aan de moeder als aan 
de vader.’ Xavier Leredde vult aan: ‘het is mijn vijfde 
jaar als jurylid, de veulens worden mooier en galop-
peren beter. Dat komt natuurlijk ergens van. Door de 
Europeanisering zie je in Lanaken werkelijk de vereni-
ging van het beste bloed van Europa en dat is toch dank-
zij de filosofie van Z. De concurrentie is groot en dat is 
een pluspunt voor de business.’

Het Z-Festival wordt niet enkel bezocht door fok-
kers, ook handelaars komen scouten. Zij ervaren het 
Z-Festival als een pré-veiling: ‘net als op een veiling krijg 
je op het Z-Festival een representatief beeld van het veu-
lenaanbod. Je kan weken rondrijden naar alle uithoeken 
van het land, je doet er beter aan om twee dagen naar 
Lanaken te gaan. Fokkers brengen hun betere veulens 

naar het Z-Festival en dat geeft een representatief beeld 
van de jaargang’, weet een handelaar. Ze lopen rond 
met pen en catalogus en hollen van de fotoschoot naar 
de ring om onderweg even halt te houden en te polsen 
in de paddock. ‘Ik probeer altijd enkele veulens op de 
kop te tikken en als het niet lukt, houd ik ze in mijn 
achterhoofd voor in september.’ Eén ding staat vast, het 
Z-Festival is er voor en door de fokkers en hun veulens, 
zij zijn de hoofdrolspelers. Een zestigtal uitverkorenen 
zien we in september tijdens het WK Jonge Paarden te-
rug op de Zangersheide Quality Auction. Daarover zijn 
veel fokker het eens: ‘natuurlijk is een hoge prijs meege-
nomen, maar in de eerste plaats willen we toch dat ons 
veulen goed terechtkomt, in een nieuwe thuis waar het 
alle kansen krijgt om zijn of haar talent te ontplooien. 
Z-fokkers, het zijn gedreven mensen met een passie en 
een missie.
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Z Leeft!
Natuurlijk is elk kampioenschap belangrijk, al leid je de belangrijkheid van een titel af uit de reac-
ties en de meeste weerklank krijgt een kampioen van het Z-Festival. Het zegt iets over de waarde 
van het Zangersheide veulenkampioenschap. Of zoals de fokkers het in koor zeggen; Z leeft!

De podiumbestormers…
Een jonge hengst of bewezen sporthengst, een begin-
nende fokker of doorgewinterde Z-fokker van het eerste 
uur, bij Zangersheide telt enkel het resultaat. Dat wordt 
door mevrouw De Rooij beaamd. Vorig jaar nam ze 

voor het eerst deel aan het Z-Festival, het was haar eerste 
jaargang als Z-fokker en haar allereerste Z-veulen werd 
meteen tweede. Ze presenteerde Classimo Z (Clarissimo 
Z) en die moest enkel de duimen leggen voor kampi-
oen Levaro Z (Levisto Z) van Piet Janssen. Maar wat 
een entree voor Stal Vonders uit Laag Keppel. Enkele 

maanden later werd Classimo Z geveild voor 13.000 €. 
Dit jaar stelde De Rooij L’Esperance La Vie Z voor, 
een dochter van Lordanos uit de Burggraaf merrie Vive 
La Vie. Ditmaal wonnen ze het kampioenschap bij de 
merrieveulens ‘B’. L’Esperance La Vie Z haalde het van 
Vivre DK Z van de hengst Vagrant Z, gefokt door Stal 
De Krochten. Vagrant Z is een hengst van Vagabond de 
la Pomme, op zijn beurt een zoon van wereldkampioen 
Vigo d’Arsouilles. De moeder van Vagrant Z is Careful 
Z, dochter van Carthago Z. Stal De Krochten fokte zowel 
de vader als de moeder van Vivre DK Z, zelf het eerste 
veulen van Vagrant Z. Een tweede plaats was het beste 
resultaat tot nu van Stal De Krochten op het Z-Festival. 
Vivre zien we niet op de veiling, De Krochten wil er 
eerst enkele veulens uit fokken, dan aanrijden en verko-
pen. Marc Kempeneers uit Kapellen van Dekstation de 

Cumul won brons in de categorie merrieveulens ‘B’, met 
een dochter van Chellano Alpha Z; Chellana Cumul Z.

Serena From Second Life Z werd kampioene in de reeks 
‘A’. Thierry Hendrikx koos voor Sandro Boy als vader 
en Wonne als moeder. Zij is de dochter van Quantum 
(Quidam de Revel) en de halfzus van Con Air, die we 
in de sport kennen met Otto Becker en Jose Larocca. 
Thierry Hendrikx begon vijf jaar geleden met zijn fok-
kerij en onderwerpt zijn veulens altijd aan het oor-
deel van de jury tijdens het Z-Festival. Voor de familie 
Hendrikx was tot nu altijd al een fi naleplaats weggelegd, 
zelfs al enkele podiumplaatsen. Vorig jaar werd hij nog 
tweede, dit jaar was het bingo en beleefde Hendrikx het 
mooiste moment uit zijn prille fokkersloopbaan. Frans 
Vaessen uit Weert werd voor de tweede maal op rij vice-

L’Esperance La Vie Z

Serena From Second Life Z
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kampioen. Ditmaal met Crown Raphire Z (Crown Z x 
Indoctro), de volle zus van Crownphire Z, die vorig jaar 
bij de hengsten tweede werd. Op de Z Quality Auction 
was hij één van de smaakmakers en maakte hij zijn fok-
ker 19.000 euro rijker.
‘Ik ben al jaren trouw lid van Zangersheide en kom ook 
elk jaar naar het Z-Festival. Ik vermoed dat ik al een zes-
tal veulens heb kunnen veilen in de Z Quality Auction.’ 
De moeder van de Indoctro merrie waarmee Vaessen 
zo succesvol is, Witney van ‘t Merelsnest, is een twee-
ling van Ahorn Z. Het hengstveulen werd verkocht naar 
Zuid Afrika, het merrieveulen schafte Frans Vaessen 
aan. Daaruit fokte hij een merrie van Indoctro, die op 
haar beurt via Crown Z twee vice kampioenen afleverde. 
Volgend jaar verwacht hij een veulen van Levisto Z. Uit 
de Duitse Stall Kochs werd een Casall veulen, Casalli 
Z gedoopt, derde, net voor Diamant Z (Diamant de 
Semilly) van Mullens Smit uit Gilze.

Comanchero Z (Comilfo Plus Z) was al de derde kam-
pioen van Ralf en Anita uit Recht, een idyllisch dorpje 
in de Oostkantons. Elk jaar nemen Ralf en Anita een 
risico, zoals ze zelf zeggen, door een jonge hengst te kei-
zen. Ze gebruikten Comilfo Plus Z wel in combinatie 
met Colessa Z (Coronado) en zij staat voor zekerheid 
en bewezen diensten. En daarmee beantwoordde de 
fokkerij Hammes aan de trend van het Z-Festival, met 
name dat het totaalbeeld moet kloppen. Daarbij wordt 
evenveel aandacht besteed aan de moeder als de vader. 
Applaus Z werd vice kampioen. Dit hengstenveulen van 
Zangersheide heeft Aktion Pur Z als vader en Cocaine 
Z, een dochter van Caretano Z x Carthago Z, als moe-
der.

Thierry Hendrikx

Comanchero Z
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Guy Haerens uit Maldegem won brons met Castillon 
d’Argilla Z (Casaro x Nagano). Guy Haerens is een 
voormalig springruiter, trainer van volbloeden en uitba-
ter van een dekstation van volbloeden. Tien jaar geleden 
legde hij zich toe op de fokkerij van springpaarden. 
De stammerrie van Haerens fokkerij is Sarah de Saint 
Pierre. Dekhengst Csarano en fokmerrie Faranah 
d’Argilla zijn haar enige zoon en dochter. Sara de Saint 
Pierre was het eerste springpaard dat Guy Haerens voor 
zichzelf aankocht, in 1998 op de veiling van Mechelen. 
Ze kende een internationale carrière met Koen Vereecke 
en Philippe Le Jeune. Sarah sprong op de grootste con-
cours, in Aken, Calgary, La Baule, Hickstead en Dublin. 
Sarahs’ dochter Faranah is de moeder van de bronzen 
Castillon. Faranah is opnieuw drachtig van Casario 
(Cassini I) en Guy Haerens hoopt na vier hengstveulens 
eindelijk op een merrieveulen

Cees Klaver was één van de eersten om Andre Van Hooft 
te feliciteren met zijn kampioenenveulen Beagle Z. Niet 
onlogisch, Van Hooft fokte met Big Star jr K Z een zoon 
van Big Star uit de moeder van Taloubet Z. Big Star jr K Z 
werd vorig jaar bij Zangersheide gekeurd als dekhengst. 
Beagle Z komt uit zijn eerste jaargang. Andre Van Hooft 
beleefde hoogdagen op het Z-Festival. Hij kwam initieel 
met Zeppe de Sabette Z (Zandor Z) naar Lanaken. Dat 
veulen heeft hij samen met Ad van den Hoogen. Vermits 
hij dan toch in Zangersheide was, schreef hij dan maar 
zijn eigen veulen Beagle Z in. Het resultaat: Beagle Z 
werd kampioen en Zeppe de Sabette Z vierde. 

Zilver was voor Bro For Fun Z, van de vrienden Eis 
Brinkman en Norbert Lodewijks. ‘Niet te geloven dat 
twee snotneuzen uit Groningen dit klaarspelen’, lacht 
Brinkman: ‘ja, wij hebben gehuild van blijdschap, kun 
je nagaan hoe opgetogen en tevreden we hiermee wa-
ren. Groningen ligt een eindje van Lanaken en we wil-
den er een leuk weekendje van maken. En dan overkomt 
je dat.’ Brinkman en Lodewijks zijn twee vrienden die 
de passie delen voor de paardenfokkerij. Twee jaar ge-
leden kochten ze Cato (Contender x Lavall I) bij Van 
Montfoort. Dat is geen onbekende in Zangersheide, hij 
fokte in 2007 al een kampioenenveulen uit deze merrie 
(Sting Z). Het eerste veulen van de combinatie Brinkman 
- Lodewijks, van Numero Uno, werd vorig jaar geveild 
op de Z Quality Auction en ook dit jaar staat Bro For 
Fun Z (Baltic VDL) in de veilingcatalogus. ‘We doen dit 
echt voor het plezier, vandaar onze stalnaam For Fun, al 
willen we het ook goed doen. Het is leuk als je vervol-
gens een bevestiging krijgt’, besluiten de vrienden. Het 
brons bij de hengstveulens reeks B was voor Classic Bleu 
Hivette Z (Chacco Blue) gefokt door Danny Marteaux 
uit het Belgische Kaggevinne.

Bro For Fun Z

Beagle Z

Hoogste score voor Levisto Alpha Z 
Tijdens het Z-Festival werd een springproef voor vierja-
rigen gejureerd en de hoogste score werd toegekend aan 
Levisto Alpha Z onder Kris Christiaens. De kloon van 
Levisto won afgetekend met vijf punten voorsprong op 
Bart Van Oojen met Quick Cash Z (Quatro Z x Caballo) 
uit stal Everse. Tom Dhaeyere (Cigaret JV H Z, Clinton 
x Kannan) werd derde voor Air Jordan Alpha Z, op-
nieuw onder Kris Christiaens van Zangersheide.
Het vrijspringen voor driejarigen gaat naar Zandora Z 
(Zandor Z), die het haalt van Ceritis vd Veldenkenshoeve 
Z (Cicero van Paemel Z).

Zandora Z

WK Kwalificaties
Tweemaal Leon Kuypers bij de vijfjarigen
In de afrekening van de vijfjarigen wint Leon Kuypers 
twee wildcards, met Sandrino Z (Sandro Boy) en Zamira 
Z (Zirocco Blue VDL). Zaterdag won Christof Kauert 
met Dream Boy Z (Diamant de Semilly) voor Julien 
Denayer met Colino v Westleven Z (Crown Z) van Peter 
Postelmans. Veel vijfjarigen bleven foutloos, zodat de 
tijd de doorslag gaf voor de vier wildcards. 

Sandrino Z

Levisto Alpha Z
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Patrik Spits won zondag de slotproef met Caveman of 
Two Notes Z (Cardent), hij incasseerde zaterdag wel 
een springfout en kwam daardoor niet meer in aanmer-
king voor een top vier plaats. Guy Janssens (Qiazetta Z, 
Quasimodo Z x Utrillo Z) werd zondag tweede en bleef 
zaterdag eveneens zonder springfouten.  Hij verdiende 
wel een wildcard. Bart Van Oojen behoort ook tot de 
gelukkigen. Met Let It Be VDV Z (Let’s Go VDV) van 
fokker-eigenaar E. Van der Vaart, werd hij 4e en 13e, 
zonder fouten. 

Casuality Z

Casuality Z wint 6 jarigen
Vorig jaar werd hij nog vice-wereldkampioen. Casuality 
Z werd gefokt in Nederland bij Ton Vullers, die nauw sa-
menwerkt met Leon Spronken. Hij laat veel jonge paar-
den opleiden in Dorperheide en zo kwam Casuality Z 
bij Pieter Clemens terecht. Na zijn zilveren WK medaille 
verhuisde Casuality Z naar de stallen van Zangersheide. 
De zesjarige Casuality Z wordt opgeleid door Tobias 
Thoenes. Ze maakte in twee dagen geen enkele fout en 
werden zaterdag en zondag telkens tweede. Het leverde 
de eindwinst op in het klassement.

Valence DH Z werd tweemaal derde en eindigt zo als 
tweede in eindklassement. DH staat voor de fokkerij van 
Jos Ceulemans en zijn Dwerse Hagen. Jos is de grootste 
fan van zijn gekeurde zelfgefokte hengst Va Vite en jaar-
lijks worden er op de Dwerse Hagen zo’n 40-tal veulens 
van Va Vite geboren. Schoonzoon Patrik Spits draagt de 
verantwoordelijkheid over de opleiding en verdiende met 
zijn twee podiumplaatsen een wildcard voor het WK. De 
tweede wildcard gaat naar Utrilly Z. Deze dochter van 
Utrillo Z van fokker Smeets werd op zaterdag en zondag 
telkens vierde. Ruiter Manon Hees mag zich eveneens 
klaarmaken voor het WK, net als Jan Van Alken met 
Cloe vh Kapelhof Z, een dochter van Chippendale Z, ge-
fokt en in eigendom van Johan Saelmans. Cloe strandde 
zaterdag foutloos op de achtste plaats, maar won zon-
dag de tweede kwalifi catie. 

Valence DH Z
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Wildcards voor het BK Gesves
Tijdens de twee kwalifi catiewedstrijden voor jonge Z-paarden verdiende de top drie in elke leeftijdscategorie 
een wildcard voor het wereldkampioenschap. Vele jonge paarden waren aan elkaar gewaagd en eindigden 
op ex aequo, waarbij we uiteraard geen onderscheid maakten. Alle ex aequo’s van de top drie mogen in sep-
tember naar het WK. Naast de top van het klassement die voor het WK geselecteerd werd, mag de volgende 
top vijf dankzij een wildcard naar het BK in Gesves.

Clockwise of Greenhill Z is een van de 

gelukkige die een wildcard heeft ver-

dient voor het BK in Gesves.

Utrilly Z Cloe vh Kapelhof Z




