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Z-Festival: moeders    maken de kampioenen

Door: Kris Van Loo

De kampioen en finalisten van jaargang 2014 werden geleverd door opvallend jonge vaders, al zegt dat 
minstens evenveel over de uitzonderlijke goede moeders. Acht jaar geleden werd het merrieveulentje 
Celine Z (Converter) tweede op het Z-Festival. Nu liep ze er weer rond, ditmaal met haar jonge zoon 
en de appel valt niet ver van de boom want hij werd derde. Kampioen Vigo Heywood Z is dan weer 
de kleinzoon van Jomara (Ekstein) en zij is de moeder van Olympisch kampioen Hickstead. Daarmee 
wordt de trend van het Z-Festival bevestigd: de tijd dat beroemde vaders de plak zwaaiden behoort 
definitief tot het verleden. Het zijn de moeders die het verschil maken.

Die trend leidt tot een steeds beter gemiddelde van het 
aanbod. Een andere tendens die veel fokkers opmerkten, 
is de manier van keuren, die de filosofie van Zangersheide 
samenvat: ‘op het Z-Festival gaat het niet over keurings-
beestjes, maar over toekomstige sportpaarden en dat 
is toch wel een fundamentele trendbreuk met klassie-
ke prijskampen die gedegradeerd zijn tot schoonheids-
wedstrijden. Z-fokkers richten hun pijlen op de sport en 
dat merk je duidelijk aan de veulens. Op het Z-Festival 

worden door de jury toekomstige sportpaarden beoor-
deeld.’ Iedereen is het er over eens dat de splitsing van de 
veulens volgens leeftijd een goede zaak is. ‘Vooral bij de 
hengsten viel dat dit jaar op’, merkt een fokker op. 

‘Wat de laatste jaren ook opvalt is dat op het Z-Festival 
het kaf al van het koren gescheiden is’, stelt een fokker 
vast: ‘op enkele uitzonderingen na komt niemand nog 
onvoorbereid naar het Z-Festival en dat is een gunsti-
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Z (Numero Uno) bij de jongsten hengstenveulens. ‘Dat 
was te vroeg’, weet Hans nu: ‘Next Off Z werd geboren 
op de nationale feestdag, 21 juli, en was eigenlijk te jong 
voor het Z-Festival.’ Gelukkig wist de oudere Calasto Z 
de off day in de voormiddag ’s namiddags ruimschoots 
te compenseren met een tweede plaats. 

Gewone mensen hebben evenveel kans
Het brons was voor Sky MK Z (Sandro’s Adel) van Renee 
Koopmans en Magda Beelen, die elk jaar één veulen 
fokken. Magda en Renee doen alles met twee. ‘Wij zijn 
nog van de oude stempel, samen uit samen thuis’, lacht 
Magda die best tevreden was met haar derde plaats: ‘wij 

Calasto Z komt spieken bij de jury
Volgend jaar herinnert niemand zich nog de twee-
de plaats van hengstenveulen Calasto Z (Calvaro Z). 
Iedereen zal zich wel herinneren dat Calasto Z het veu-
len was dat met zijn moeder ging spieken bij de jury 
door even langs achter te passeren. Hilariteit alom, bij 
het publiek en vooral bij de jury. Fokker Hans Schipper 
kan er om lachen, achteraf toch. Dit moet zijn span-
nendste Z-Festival geweest zijn? ‘In veel opzichten’, lacht 
Hans: ‘dat incidentje was spannend, even spannend als 
de beraadslaging van de jury bij de top tien. Je wordt 
gevraagd voor de ereronde, vervolgens word je naar bui-
ten geleid, mag je terugkomen en dan begint de aftelling; 
vijf, vier drie…telkens valt er één af en toen waren we 
nog met drie. Dat zijn bangelijke momenten.’ Calasto Z 
werd tweede, of laten we schrijven vice kampioen. Het 

ge evolutie. Het is ook nodig want de concurrentie is 
zo groot dat je je veulen maar beter van zijn beste kant 
laat zien, lacht een fokker: ‘de concurrentie neemt elk 
jaar toe, dat zal iedereen beamen. Ik hoor het ook na-
dien aan de reacties, het Z-Festival is een standaard ge-
worden in de fokkerij’, beweert een ervaren fokker. Zijn 
collega vult aan: ‘veel fokkers kozen aanvankelijk voor 
Zangersheide omdat ze zich daar gerespecteerd voelden 
in hun keuzevrijheid. Je wilt niet weten hoe het er soms 
aan toe kan gaan bij stamboeken. De objectiviteit maakt 
Zangersheide en bij uitbreiding het Z-Festival geloof-
waardig. Kijk, dit jaar wint een veulen van Zangersheide 
en niemand die die uitslag in twijfel trekt, op één uitzon-
dering: de familie Melchior zelf. Ik vermoed dat zij zelf 
een beetje gegeneerd zijn. Al kan ik me niet meer herin-
neren wanneer zij nog eens gewonnen hebben. Stoeterij 
Zangersheide maakt elk jaar evenveel  of even weinig 
kans om te winnen. Het Z-Festival is eerlijk en dat ap-
preciëren de fokkers.’

Hengstenveulens

Calasto Z

Sky MK Z

verschil in punten werd na de komma bepaald. ‘Calasto 
Z is het enige veulen dat een tien op tien kreeg voor ‘al-
gemene indruk’, voor beweging en indruk kreeg hij tel-
kens een negen. Dat zijn cijfers die ik nooit behaald heb’, 
lacht Hans. Het is iets om terecht trots op te zijn: ‘een 
dergelijke beloning is een bekroning van je keuze. Mijn 
merrie Dajutha is een dochter van Stakkato x Grannus 
x Argentinus. Geen onbeduidend stammetje en omdat 
Stakkato wel eens klein durft terug te fokken, koos ik be-
wust voor de massa van Calvaro Z, ook omdat Calvaro 
Z vandaag een exclusieve hengst geworden is. Je maakt 
in je fokkerij weloverwogen keuzes en als die keuze ver-
volgens gevolgd wordt door de jury, word je overvallen 
door fierheid en een trots gevoel’, geeft Hans Schipper 
toe. Hij was vrijdag 1 augustus tevens de allereerste fok-
ker die zijn veulen mocht voorstellen. Dat was Next Off 
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Frank. Hij koos voor de hengst Canterbury omdat hij 
één van de laatste zonen is van Caletto I ‘en hij staat nu 
bij ons in de buurt. Canterbury heeft een internationa-
le sportcarrière achter de rug in Amerika en is daarom 
bij ons relatief onbekend. Na zijn sportloopbaan keer-
de hij terug naar Duitsland en werd hij verhuurd aan 
dekstation Winkenshof in Maaseik. Het toont aan dat 
het Z-Festival objectief verloopt’, ervaart Damiaens: 
‘ik ben een onbekende hobbyfokker en mijn veulen 
heeft een relatief onbekende vader en toch kunnen we 
tweede worden.’ Frank Damiaens behoort tot de vrien-
den-fokkersclub waar ook Ivo Leurs deel van uitmaakt 
en Ivo leverde in 2011 al een kampioen af, uit Caretina 
(Caretino). Uit diezelfde moeder heeft Frank nu een mer-
rieveulen. De jonge Limburgse fokkers zijn duidelijk de 
goede weg ingeslagen. 

Letterlijk bloed, zweet en tranen bij Thierry 
Hendrikx
Nog iemand die duidelijk op de goede weg is, is Thierry 
Hendrickx. Ook een nieuwkomer, maar geen Z-Festival 
of hij rijdt met een strik naar huis. Vorig jaar leverde zijn 
fokkerij ‘Second Life’ een kampioen af, het jaar daar-
voor een vice kampioen en ditmaal werd hij tweede en 
derde. Het kostte Thierry letterlijk bloed, zweet en tra-
nen. De eerste dag wachtte hij in de paddock met moe-
der Kashira (Kannan) en haar zoon Ochoa from Second 
Life Z (Okidoki vh Gelutt Z). Tot Thierry plots door 

zijn 65-plussers, als je dat op onze leeftijd nog mag mee-
maken, geeft je dat veel voldoening’, ervaren Magda en 
Renee, die al een kwarteeuw lid zijn van Zangersheide: 
‘wij kunnen gerust de zon in het water zien schijnen, al 
zijn we best fier dat we als gewone mensen met één veu-
lentje per jaar er toch in slagen om grote en professio-
nele fokkers voorbij te steken’, oordeelt Magda. Haar 
hengstenveulen Sky MK Z werd derde en dat was niet 
haar hoogste notering op het Z-Festival, want met Sky’s 
moeder, Celine Z, werd ze in 2006 tweede. Celine zou 
dat jaar naar de Zangersheide  Quality Auction gaan, tot 
ze zich tien dagen voor de veiling blesseerde. Een geluk 
met een ongeluk, want Celine Z meldde noodgedwon-
gen af voor de veiling. Sky Z is een zoon van Sandro’s 
Adel, die ze koos voor zijn bloed. Als alles volgens plan 
verloopt, zien we hem op de veiling verschijnen. Celine 
Z is opnieuw drachtig van Sandro’s Adel, omdat Magda 
en Renee hadden gehoopt op een merrieveulen. Volgend 
jaar misschien?

Het Z-Festival werkt stimulerend
‘Toch chique dat we tweede geworden zijn, dit stimu-
leert’, glundert Frank Damiaens, die voor de derde 
keer aan het Z-Festival deelnam. Zijn hengstenveulen 
Cointreau vh Bergerhof Z (Canterbury) werd nipt twee-
de, op 0,33 punten van kampioen Kacento Z (Kannan). 
‘Ik was al blij dat we werden teruggeroepen voor de fi-
nale. Met een top tien plaats was ik al tevreden’, weet 

Kacento Z
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Zangersheide is simpelweg makkelijk werken 
zonder fratsen
‘We boeren achteruit’ zegt Huijbregts van Stal De 
Krochten al lachend over zijn derde plaats van Zanini 
DK Z (Zinedine x Action Breaker). We begrijpen hem, 
vorig jaar werd Stal De Krochten (DK) nog tweede, 
met Vivre DK Z, van zijn zelf gefokte hengst Vagrant 
Z (Vagabond de la Pomme). ‘Je vertrekt steeds met je 
mooiste en beste veulens en dan heb je altijd wel ver-
wachtingen’, geeft Huijbregts toe, die al voor het tweede 
jaar op rij op het podium staat. Stal De Krochten is geen 
onbekende in de sport. Hier werd onder andere Air Chin 
Z en Con Air Z geboren, waar Katharina Offel interna-
tionaal mee springt. En Bertram Allen, die vorig jaar het 

zijn knieën zakte na een kopstoot van de merrie. Thierry 
veerde recht en viel voor de tweede keer. Net voor hij 
werd afgevoerd naar het ziekenhuis riep hij nog naar zijn 
dochter: ‘maak dat Ochoa Z wint….’ Dat lukt net niet, 
al was zijn derde plaats ook verdienstelijk. In het zieken-
huis wees het onderzoek en de scan geen noemenswaar-
dig letsel aan en de volgende dag mocht Thierry opnieuw 
opdraven in Lanaken. Nu met Expression from Second 
Life Z (Emerald) en die werd vice kampioen, na Asteria 
Z (Air Jordan Alpha Z) van Zangersheide. Tweede en 
derde voor de familie Hendrikx, er zijn er die voor min-
der naar het Z-Festival komen. ‘Ik dacht na die tik op 
mijn hoofd dat mijn laatste uur geslagen was’, vertelt 
Thierry nog duidelijk onder de indruk: ‘mijn merrie stei-
gerde, kwam neer en tikte tegen mijn hoofd, het werd 
zwart voor mijn ogen, verloor heel veel bloed en niet 
veel later viel ik bewusteloos. Iemand van Zangersheide 
heeft mijn veulen gepresenteerd en het werd nog derde. 
Een dag later worden we tweede. Ik ben nog een beet-
je duizelig, al werken de resultaten helend. Twee podi-

umplaatsen, daar doen we het voor! Mijn vrouw, mijn 
dochter, ikzelf, wij leven voor onze fokkerij. Daar moet 
alles voor wijken en als je dan zo beloond wordt, weet je 
dat je inderdaad op de goede weg bent. Ik heb zeker de 
wijsheid niet in pacht, maar het is leuk als je oordeel ge-
deeld wordt door een jury.’ Hendrickx werd tweede met 
een Emerald dochter (Expression from Second Life Z): 
‘een Diamant de Semilly zoon die uitstekend presteert in 
de sport. Ik heb al veel veulens van Emerald gezien, ik 
ben er speciaal naar gaan kijken. Mijn merrie Catwalk Z 
(Caretano Z x Carthago Z) heeft voldoende bloed en dat 

heb je nodig voor Emerald. Catwalk Z komt uit de stam 
van Cocaïne Z en heb ik nu gekruist met Crown Z, wat 
betekent dat ik dezelfde stamboom heb als Crowntano 
Z. Het draait tot nu toe allemaal goed uit. De match met 
Okidoki x Kannan sloeg ook aan bij de jury. Ochoa Z 
werd derde, al heb ik dat niet bewust beleefd’, grijnst 
Thierry, die we wellicht terugzien op de veiling. Zijn 
veulens geeft hij telkens op voor de Z-Quality Auction, 
waar hij een eigen visie over heeft: ‘ik ben daar principi-
eel in. Ik stel me steeds de vraag wat ik zou betalen voor 
een bepaald veulen en als de prijs niet geboden wordt die 
ik in mijn achterhoofd heb, koop ik het terug. Ik weet 
dat me dat niet altijd in dank afgenomen wordt, maar 
mijn veulens zijn me zoveel waard, dat ik ze niet onder 
mijn prijs laat gaan’, besluit Hendrikx. Benieuwd of er in 
september kopers zijn die zijn schatting evenaren. 

merrie Queen de BD (Feinschnitt I x Lys de Darmen) 
op het Z-festival. In 2006 was haar zoon Quatro 2000 
Z de beste bij de mannelijke veulens, in 2007 haalde 
haar dochter Queen 2000 Z de titel bij de vrouwelijke 
veulens. Telkens was Quidam de Revel de vader. Paul 
Schockemöhle kocht op de Z Quality Auction Quatro 
2000 Z voor 34.000 euro. De voorbije jaren zag Foriers 
zijn fokproduct op het WK Jonge Paarden en op het 
Z-Festival slaagt hij er telkens in om een selectie te ver-
werven voor de veiling, veelal met zonen en dochters 
van moeders die zelf als veulen hoog eindigden op het 
Z-Festival. 

Merrieveulens

WK bij de zesjarigen won, rijdt met Dancing Queen Z, 
ook gefokt bij De Krochten, waar ze zelden veulens ver-
kopen: ‘we houden ze bij en leiden ze op tot in de sport, 
waarna ze verkocht worden. Toch komen de veulens van 
De Krochten graag naar Zangersheide: ‘het is simpelweg 
makkelijk werken zonder fratsen’, klinkt het. Twee van 
de acht veulens die dit jaar geboren werden, namen deel 
aan het Z-Festival. Huijbregts selecteert eerst zelf en dat 
is nodig: ‘je merkt toch dat de gemiddelde kwaliteit elk 
jaar verbetert en je steekt er altijd wat van op.’

Ervaringsdeskundigen
Bij de oudere merrieveulens stonden enkele bekenden 
op het podium. De veulens van Tony Foriers herken je 
aan het suffix 2000, wat verwijst naar zijn bedrijf ‘Auto 
2000’. Hij werd dit jaar tweede met Cayenne 2000 Z 
(Casall x Cassini I). Tony is geen onbekende op het Z- 
Festival. Twee jaar na elkaar won een veulen uit zijn 

Cayenne 2000 Z

Zanini DK Z

Cayenne 2000 Z

Ochoa from Second Life Z

Cointreau vh Bergerhof Z
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kocht hij via een vriend zijn eerste fokmerrie in Holstein. 
Ik ben puur voor het plezier begonnen. Natuurlijk wil 
je iets goeds op de wereld zetten. Als ik iets doe, wil ik 
het goed doen. Dat is mijn uitgangspunt in mijn leven en 
fokkerij. Daarom heb ik in eerste instantie mijn veulens 
gepresenteerd op het Z-Festival. Om mijn fokkerij te la-
ten beoordelen. Ik dacht aanvankelijk niet aan verkopen 
of de veiling. We hebben thuis genoeg plaats, de veiling 
was dus geen prioriteit. Op het Z-Festival zie je welke 
richting de fokkerij uitgaat. Je kijkt en vergelijkt en dat 
is best interessant. Thuis heeft iedereen het beste veulen 
gefokt. Op het Z-Festival word je met de werkelijkheid 
geconfronteerd’, aldus Ralf, die zijn ogen de voorbije ja-
ren goed de kost gegeven heeft. 

Nunora Z (Numero Uno) werd derde bij de oudere mer-
rietjes en zij werd geboren in de Oostkantons, bij Ralf 
en Anita van fokkerij Hammes, die vorig jaar het kam-
pioenenveulen Comanchero Z (Comilfo Plus Z) lever-
den. Ralf en Anita waren daarmee niet aan hun proef-
stuk toe, in 2003 en 2004 fokten ze twee jaar na elkaar 
een kampioen op het Z-Festival. Nu werd hij derde. 
Geen slecht gemiddelde. ‘Vooral niet als je vaststelt dat 
de concurrentie elk jaar sterker wordt’, ervaart Ralf: ‘je 
herkent uitmuntende pedigrees, zowel langs vaders als 
langs moederskant. Je kan helemaal niks voorspellen of 
inschatten op het Z-Festival.’ Ralf is houttransporteur in 
de Oostkantons en kocht zijn eerste paard voor recreatief 
gebruik, om te wandelen in de uitgestrekte bossen. Later 

Nunora Z

Libelle Z

• FEI World Breeding Jumping Championships for 5-, 6- and 7-year old horses 

• FEI Sires of the World 

  Belgian Jumping Championship Seniors

• Studbook Zangersheide Quality Auctions

• Studbook Zangersheide Stallion Selection

Domein Zangersheide, Lanaken - Belgium

FEI World Breeding Jumping Championships

f o r  Yo u n g  H o r s e s

17 - 21 September 2014

Expression from Second Life Z
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Ongebruikelijk en ongewoon
Kampioene Asteria Z is een dochter van Air Jordan Alpha 
Z uit Cocaïne Z (Caretano Z), geboren in Zangersheide 
en dat geeft een dubbel gevoel, vindt Judy Ann Melchior. 
Toch is er niemand die twijfelt aan de objectiviteit van 
de jury en zal er niemand zijn die beïnvloeding insinu-
eert. De statistieken onderschrijven dat. De vorige kam-
pioen die Stoeterij Zangersheide afleverde was Cavalo 
Z (Carthago Z x Levisto Z), in 2009 en daarvoor moe-
ten we teruggaan naar 2001. Naast een kampioene be-
haalde Zangersheide ook een vierde plaats met Lotus Z 
(Levisto Alpha Z x Zandor Z). Is een kampioen fokken 
niet vervelend voor Zangersheide? ‘Het is een beetje on-
gewoon’, ervaart Judy Ann: ‘de jury was van oordeel 
dat Asteria Z die titel verdiende. Eerlijk gezegd, ik heb 
zo’n situatie liever niet omdat ik elke schijn of vermoe-
den van partijdigheid wil vermijden. Het Z-Festival is er 
niet voor ons, maar voor onze fokkers. De jury was nu 
met de hand op het hart van oordeel dat ons veulen de 
titel verdiende. Het was voor hen overduidelijk en als 
we meedoen aan het veulenkampioenschap zou het on-
logisch zijn als we de kampioenstitel zouden weigeren. 
Feit is dat Asteria Z met Cocaïne Z als moeder uit een 
uitzonderlijke stam komt. Cocaïne Z gaf met Tabou Z, 
Candico Z en Crowntano Z al elk jaar een uitzonder-

lijk veulen. De match dit jaar met Air Jordan Alpha Z 
ziet er eveneens geslaagd uit.’ Bij Zangersheide worden 
jaarlijks zo’n dertig veulens geboren, vier van de jaar-
gang 2014 namen deel aan het Z-Festival. ‘Wij voeren 
als eerste een strenge selectie door. Daarin verschillen 
we niet van onze collega fokkers en ook wij laten enkel 
de beste zien op het Z-Festival.’ Stoeterij Zangersheide 
heeft daarbij het voordeel dat ze zowel de merries als 
de hengsten goed kent. ‘We gebruiken uiteraard onze ei-
gen hengsten en kiezen elk jaar bewust ook voor jonge 
hengsten, omdat we zelf willen weten hoe ze vererven’, 
vertelt Judy Ann: ‘die kennis maakt het enerzijds eenvou-
dig, anderzijds leidt dat steevast tot hevige discussies, al 
zal dat er bij andere stoeterijen niet anders aan toegaan’, 
lacht Judy Ann die zich intensief verdiept heeft in de fok-
kerij. Het Z-Festival kreeg dit jaar dankzij Zangersheide 
een wel heel uitzonderlijke primeur: Air Ratina Z. Zij 
is het eerste veulen van twee klonen. Air Ratina Z heeft 
Air Jordan Alpha Z als vader en Ratina Gamma Z als 
moeder. 

Voor de drie overige kampioenen van dit jaar verwijzen 
we graag door naar hun uitgebreide fokkersportretten in 
dit Z-Magazine.

Asteria Z

Cwaprice Z wint driejarigen op 

eerste wedstrijd vrijspringen
Cwaprice Z (Celestinus x Contendro) heeft het kampioenschap van 
de driejarigen gewonnen. De merrie van fokker Simons kreeg de 
hoogste score van de jury, die oordeelde over zeven onderdelen: 
type, correctheid, galop, vermogen, ruggebruik, beentechniek en 
elasticiteit.

Opvallend, voor winnaar Cwaprice Z was het de eerste maal dat ze aan een 
wedstrijd vrijspringen deelnam. ‘Ze is dan ook een heel speciale’, vertelt Dre 
Simons; ‘Cwaprice Z heeft zich daar helemaal laten zien en dat kon ze omdat 
ze zo’n sterk karakter heeft. Ik zit al 40 jaar in de paarden, maar zo’n karak-
terbeestje heb ik nog nooit gehad. Ze is nooit onder de indruk, echt een coole 
tante. Ze doet wat je vraagt. Hier springen? Ok, doe ik gewoon en ze liet op 
het Z-Festival alles zien wat ze in zich had’, blikt Simons terug, die vooraf een 
top tien plaats ambieerde:  ‘voor een jury kan je nooit een prognose maken, 
het is altijd afwachten wat ze er in zien.’ Cwaprize Z komt langs moederszijde 
uit de Calando lijn en is een uniek en exclusief paard, want vader Celestinus 
heeft slechts twee nakomelingen. Hij werd vrij snel verkocht naar Amerika en 
heeft sindsdien geen nageslacht meer geproduceerd.

Chimorka Z, dochter van Calvino Z uit een Lupicor moeder van fokker 
Timmermans werd tweede, gevolgd door een fokproduct van Johan Thijs uit 
Neeroeteren: Charmline JT Z (Canabis Z x Rebel I Z). Toulouse d’Art Z 
(Toulon) van Jacques Huise werd vierde, de vijfde plaats ging naar Nalou of 
Greenhil Z (Nabab de Reve) van fokker Philip Gysbrechts.

Cwaprice Z

Chimorka Z

Charmline JT Z

Toulouse d’Art Z 

Nalou of Greenhil Z



Magazine augustus 2014 2120

Power Blue vh Breezerhof Z 
beste vierjarige
De vijf- en zesjarigen sprongen tijdens het Z-Festival voor een WK-ticket. De vierjarigen werden met 
punten beoordeeld en de hoogste score werd toegekend aan Power Blue vh Breezerhof Z, een hengst 
van Plot Blue x Heartbreaker. Power werd uitgebracht door eigenaar Marco Brinkman en werd gefokt 
door Wim Van Hoof. 

Clear Sky du Sud Z (Cardento x Caretano Z) strand-
de op de tweede plaats met Guy Beyers. Clear Sky Z is 
een fokproduct van Nathalie Cassimon die nog steeds 
eigenaar is. Zangersheide eindigde met Cooper Z op de 
derde plaats. Cooper Z is een hengst van Chellano Z x 
Calvaro Z en werd in het parcours voorgesteld door Kris 
Christiaens. De vierde plaats was weggelegd voor Jeroen 
Scheepers met de Clintissimo Z zoon Clint Donaldson 
Z, geboren bij Donald & Lason. De top vijf werd afge-
sloten door een zoon van Cicero van Paemel Z: Cedo vh 
Hobos Z (Cicero Z x Flamenco de Semilly), gefokt en 
in eigendom van Frank Goossens en gereden door Luc 
Geerts.

Clear Sky du Sud Z

Power Blue vh Breezerhof Z

WK Kwalificaties

Vijfjarigen
Charming Fellow Z
Rene Van Zuilen is de fokker/eigenaar van Charming 
Fellow Z (Clinton). Van Zuilen is tevens de man achter 
Global Sport Horse, een handelsstal waar jonge paarden 
worden opgeleid met het oog op de handel. Charming 
Fellow Z fokte Van Zuilen uit Aphrodite v Lozerheide 
(Capucini v Berkenbroek) en werd al goedgekeurd als 
dekhengst door BWP. Charming Fellow Z werd in de eer-
ste kwalificatierit negende en won de tweede ‘Qualifier’, 
waardoor hij finaal als eerste uit de rubriek kwam. Het 
zal ook de eerste keer zijn dat Rene Van Zuilen zelf aan 
het WK zal deelnemen.

Notre Star Z
De vijfjarige Notre Star Z is één van de gelukkigen. Deze 
merrie werd twee jaar geleden op de veiling in het Panhof 
aangekocht door Rolf Morssinkhof. Hij heeft vier jonge 
kinderen die actief en sportief in de paardensport zitten. 
Notre Star Z (Numero Uno, gefokt door Johan Thijs uit 
Opoeteren, B) zal op termijn door één van de kinderen 
van Morssinkhof uitgebracht worden. ‘Dat is althans 
de bedoeling’, vertelt Rolf: ‘we zijn nog niet zo lang be-
zig met jonge paarden, eigenlijk sinds de kinderen de 
overstap gemaakt hebben van pony naar paard. En als 
je ze allemaal moet voorzien van paarden, is het beter 
om enkele jongeren aan te schaffen. Zo kocht ik Notre 
Star Z als driejarige op de veiling en dat lijkt goed uit 

De kwalificaties voor het Wereldkampioenschap Jonge Paarden, die tijdens het Z-Festival worden 
verreden, kent bij de vijf- en zesjarigen telkens drie WK-tickets toe, die na twee dagen en evenveel 
proeven aan de top drie van elke jaargang worden toegekend.

Charming Fellow Z
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te draaien.’ In afwachting dat de kinderen groot genoeg 
zijn, ontfermt Nick Verlies zich over de opleiding van 
de jonge paarden. ‘Omdat we denken dat het een goed 
paard is, kwamen we specifiek naar de WK-kwalificaties 
met het oog op een WK-ticket. Het past in de opleiding 
van Notre Star Z, die inmiddels via embryotransplanta-
tie een veulen gaat geven in 2015 van Levisto Z’. 
 
Copiene Z
‘Dit is wel heel bijzonder’, zegt Anne Klein. Zij is rech-
tenstudente in Groningen en rijdt in haar vrije tijd 
paard bij Henk van de Berg. Daar kreeg ze onder an-
dere Copiene Z onder haar hoede. ‘Eigenlijk een onge-
lukje, een bastaard zeg maar’, lacht Anne: ‘Copiene Z 
stamt namelijk af van een niet gekeurde hengst (Copain 
Z) en is gefokt door de heren Hofma en Van Gelder uit 
Nijkerk, NL.  Aan het resultaat kan je dat alvast niet af-
leiden, want Copiene Z en Anne werden derde in de ein-
dafrekening en starten in september op het WK. ‘Het is 
alsof en droom uitkomt. Het zal mijn eerste WK zijn en 
ik heb nooit gedacht dat me dat zou kunnen overkomen. 
Ik kreeg Copiene Z toegewezen toen ze drie jaar was en 
het is een heel meewerkend paard, die bovendien bijna 
altijd foutloos springt. Daarom wou ik het eens probe-
ren in Lanaken. We hadden tenslotte niks te verliezen.

 Zesjarigen
Lover Boy Z (Level Z)
Lover Boy Z (Level Z) van Stoeterij Zangersheide won 
met Ken Ruysen de kwalificatie van de zesjarigen. Dirk 
Geenen was de eerste die een WK ticket verzilverde, met 
dank aan Zidan Z (Zurich), een paard van fokker-eige-
naar Kristel Stragier. ‘Ik werk voltijds en ben amateur 
ruiter’, vertelt Dirk Geenen, die met Zidan Z vorig jaar 
ook deelnam aan de WK-kwalificaties, toen bij de vijfja-
rigen: ‘vorig jaar kwamen we net één punt te kort voor 
een WK-ticket. Finaal mochten we dan toch starten. De 
finale op zondag hebben we niet gehaald. Zidan Z is een 
jaar ouder en constanter geworden. In Lanaken maak-
te Zidan tijdens het Z-Festival zijn eerste fout van het  
jaar, maar dat volstond nog om als tweede te eindigen na 
twee dagen. Het WK mogen en kunnen rijden is al een 
hele prestatie op zich, zeker voor een amateur die alles 
voor en na doet met de paarden’, weet Geenen, die jonge 
paarden toevertrouwd krijgt van bevriende fokkers. Zo 
verliep het ook met Zidan Z die hij als vierjarige op stal 
kreeg’.

Quilina Z
Rob Santermans fokt in zijn vrije tijd één à twee veulens 
per jaar. Zijn Chin Chin merrie kocht hij als driejarige en 
gaf hem al drie veulens van Quidam de Revel. Nu loopt 
er naast haar een kersvers Levisto Z veulen. Quilina Z 
was haar eerste Quidam veulen en zij haalde nu na twee 
foutloze kwalificaties een WK ticket binnen: ‘ik kwam 
met twee paarden naar het Z-Festival en had daardoor 
geen tijd om mijn Levisto Z veulen te laten zien op het 
veulenkampioenschap’, vertelt Rob Santermans: ‘er was 
geen tijd en eigenlijk is het niet de bedoeling om dat 
veulen te verkopen. In regel zie ik ze graag opgroeien.’ 
Vedette Z komt eveneens uit de fokkerij van Santermans 
en haalde voor enkele jaren ook een WK-ticket binnen 
voor het WK. Die Vedette Z werd later verkocht aan 
Stephex. ‘Quilina Z heeft tot nu weinig gelopen, eigenlijk 
is ze pas deze winter in actie gekomen met Nico Baerts. 
Als je eigen fokproduct vervolgens in de top van de WK-
kwalificaties eindigt, geeft je dat als fokker veel voldoe-
ning’, aldus Rob die uitkijkt naar het WK.

Cash Maker vd Laarseheide Z
Voor de jonge hengst Cash Maker vd Laarse Heide 
(Chin Chin x Cantus) was het een blij weerzien op het 
Z-Festival. Als veulen werd hij al eens derde. Zes jaar 
later werd dezelfde Cash Maker opnieuw derde, ditmaal 
bij de WK-kwalificatie voor de zesjarigen. ‘Dat was het 
doel, eind goed al goed. Dit is een toekomstig paard voor 
grote sport’, klinkt het bij de Laarse Heide. Vorig jaar 
nam Cash Maker al deel aan het WK Jonge Paarden bij 
de vijfjarigen en dat verliep niet volgens plan. Op één 
jaar heeft de hengst veel progressie gemaakt , dat toonde 
hij overtuigend tijdens het Z-Festival. ‘We zijn al zeker 
van één deelnemer aan het WK, nu hopen we nog op een 
wildcard voor onze vijf- en zevenjarige, zeggen ze bij de 
Laarse Heide met een knipoog.
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