
Magazine augustus 20166 7

Wij kunnen het wel verklaren, het heet Z-Festivalitis en 
trof nog nooit zoveel fokkers en telde nog nooit zoveel 
leden, om die reden. Het begint stilaan de vorm van een 
epidemie aan te nemen. Al is er geen reden om te pani-
keren. De symptomen kenmerken zich immers door een 
euforisch gevoel, veroorzaakt door blauwe lichaampjes 
die je vriendelijk wegwijs maken in je fokkerij en on-
middellijk reageren en anticiperen. Dat doen ze altijd en 
er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Integendeel, 
Z-Festivalitis maakt je in alle opzichten rijker….

Materieel rijker, bij een verkoop. Mentaal rijker, vanwe-
ge de erkenning en het groepsgevoel. Intellecueel rijker, 
door te praten en te luisteren en te observeren. 
Omdat het geheel meer is dan de som van haar delen, 

600 Om te zien
‘De helft van mijn veulens zijn al verkocht’, zegt een fiere fokker fier op het Z-Festival: ‘alles verloopt 
hier zoetjes en gesmeerd. Die handel heeft te maken met de uitzonderlijke sfeer die hier wordt 
gecreëerd; het begint met een vriendelijk begroeting als je toekomt, gevolgd door een correcte service 
en een vlot verloop. Dit is de ideale setting voor moeder en veulen, voor kopers en verkopers. Ik kan 
het moeilijk verklaren, omdat we het inmiddels zo vanzelfsprekend vinden. Het is een uitzonderlijke 
ambiance, een apart gevoel…’

stijgt de gemiddelde kwaliteit. Op het Z-Festival ste-
ken de fokkers elkaar aan, niemand wil afgaan en dat 
werkt aanstekelijk. En hoe beter de kwaliteit, hoe beter 
de prijs. En leren doe je door te observeren. De top van 
het Z-Festival blijft altijd smal, de positieve evolutie was 
ontegensprekelijk de update en upgrade van de gemid-
delde kwaliteit, die elk jaar stijgt.

Online is de toekomst…
600 Veulens, dat zijn 60 gelukkige fokkers die naar de Z 
Quality Auction mogen. Al hoeven die andere 540 niet 
ongelukkig te worden, laat staan teleurgesteld. Nieuwe 
markten worden ontgonnen; de Z Markt én de Online 
Veiling. Vandaag heerst er nog een beetje schroom, die 
evenwel totaal onterecht is. Het succes, waar alle fok-

kers toe bijdragen, impliceert dat we moeten zoeken 
naar nieuwe afzetmarkten en nieuwe modules om de 
veulens te vermarkten. En dat lukt. Zo hebben we weet 
van veulens die via de livestream verkocht werden naar 
Duitsland. Het Z-Festival is op zich een marktplaats 
geworden. Het is maar één voorbeeld van één van de 
nieuwe tendensen en daar hoort ook de virtuele wereld 
van online kopen bij. Kopen wij nog al onze schoenen 
en kleren in de winkelstraat of shoppen we ook online? 
Zeker weten, afgemeten aan het succesverhaal van de in-
ternetwinkels. Het aanbod in ons dagelijks leven breidt 
zich uit, wordt groter en ruimer. Het is op het Z-Festival 
niet anders. Daarom willen we de Online Veiling op een 
evenwaardige basis naast de Z Quality Auction plaatsen.

Z-Festival 2016
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ga ze niet tegenspreken’, lacht Thierry: ‘Coup de Coeur 
Z heeft haar naam niet gestolen. Het is een mooi veu-
len en omdat er expliciet aandacht besteed wordt aan de 
moederlijn, zou het kunnen dat onze merrie een streepje 
voorheeft. Haar halfbroer is een beloftevolle zevenjarige 
die bij Steve Guerdat staat.  De lange dag werd beloond. 
De stalnaam KVG verwijst naar Kimberly Van Gelder, 
Thierry’s dochter. Zij jumpt, maar studeert nu voor 
dierenarts: ‘daarom is de sport op een lager pitje gezet 
en daarom hebben we haar sportmerrie Garco-Breaka 
(Heartbreaker x Darco) ingezet voor de fokkerij. Het is 
Kimberly die koos voor Cicero Z. In het verleden heb 
ik al enkele veulens gefokt, nu was het de eerste maal 
dat we bewust en doelgericht fokten, omdat we besef-
fen dat enkel het beste goed genoeg is. Je weet het uiter-

Hoe hebben de fokkers Z-festivalitis ervaren?
Thierry Van Gelder uit Merchtem was op de nationale 
feestdag vroeg uit de veren. Niet om voor de koning de 
defileren, maar om Coup de Coeur KVG Z te presente-
ren. Om zes uur vertrok hij met zijn veulen naar Lanaken. 
Zijn veulen werd als negende bij de jury verwacht. En ze 
moet opgevallen en bijgebleven zijn, want enkele hon-
derden exemplaren later mocht ze terugkomen voor de 
finale. ‘Een complete verrassing’, blikt Thierry terug: 
‘vermits we zo vroeg aangemeld waren, hadden we tijd 
om naar de andere veulens te kijken en daar liepen wel 
heel mooie veulens bij. Ik had bijgevolg nooit gedacht 
dat we in de finale zaten. Het was de eerste maal dat 
ik een veulen presenteerde op het Z-Festival, dan weet 
je niet wat je kan verwachten. Tja, de jury beslist en ik 

De medaillewinnaars, een overzicht …

Veulen Vader Fokker

Merrieveulens A

• Daytona D’Argilla Z Diamant de Semilly Argilla Stables
• Coup de Coeur KVG Z Cicero Z Familie van Gelder
• Diva van de Pluimert Z Douglas Johnny Stevens

Hengstenveulens A

• Fellow Z For Pleasure J. van Montfort
• Diamond for Ever Z Dinken Pieter van de Voort
• Toulis de L’Esku Z Toulon Kurt Pieters

Merrieveulens B

• Luxery from Second Life Z Levisto Z Thiery Hendrikx
• Dancing Margritte 1 Z Dominator 2000 Z Huguette Exelmans
• Activity Z Aktion Pur Z ZG Dammann-Graf

Hengstenveulens B

• Chico vh Scheefkasteel Z Cicero Z Johan Hubrechts 
• Casanova Z (ET) Cornet Obolensky Rien van Kemenade
• Quandor Tivor Z Quantum Stal Tivor 

Merrieveulens C

• Assence Z Aganix du Seigneur Z J. Winkelmolen
• Commellefo Z Comme Il Faut Peter Goossens
• Cosita HC Z Corico Z Horse Consult BVBA

Hengstenveulens C

• Cheap Trick WM Z Cento W. van Gestel 
• Carrasco vd Molendreef Z Comme Il Faut A. Roegiers
• Do You du Seigneur Z Don’t Touch Tiji Hero SA La Ferme du Seigneur

Daytona D’Argilla Z

Diva van de Pluimert ZCoup de Coeur KVG Z
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aard nooit, al kan je maar beter met een goede pedigree 
beginnen’, aldus Thierry Van Gelder, die Garco Breaka 
kocht bij Frans Celen. Heeft Thierry nu geen spijt dat 
hij zijn merrieveulen heeft aangeboden voor de veiling? 
Enerzijds wel, anderzijds is de Z Quality Auction wel 
een zeer aantrekkelijk veiling. Daar mogen we evenmin 
blind voor zijn.’

Coup de Coeur Z stond bij de eerste op de startlijst en 
werd tweede. Diva vd Pluimert Z was de voorlaatste en 
werd derde. Het zegt iets over de concentratie van de 
jury. Houd je blik en focus maar open als er zo’n klei-
ne honderdtal veulentjes de revue zijn gepasseerd. Wat 
dacht Johnny Stevens toen hij zijn diva als nummer 94 
op de startlijst voorstelde? ‘Heel eerlijk? Helemaal niks 
(lacht). Ik had nog nooit een veulen voorgesteld op het 
Z-Festival. Ik fok jaarlijks vijf tot zes veulens en in regel 
beleven die hun jeugd op de weide. Ik ben ruiter han-
delaar en fokken is mijn hobby. Ik zie graag veulens op 
de weide. Dat is de reden waarom ik fok en later leid ik 
ze ook op.’ Dat Johnny toch naar het Z-Festival kwam, 
heeft onder meer te maken met enkele ervaringsdes-
kundigen. Johnny heeft enkele paarden samen met Piet 
Janssen en rijdt ook paarden van Paul Van Den Bosch. 
Twee fokkers die op het Z-Festival al in de prijzen vielen. 
‘Zij stelden inderdaad voor om mijn veulen voor te stel-
len. En ik wist totaal niet wat ik er mij bij moest voor-
stellen. Plots hoor je je nummer en ben jij bij de twaalf 
finalisten. Vervolgens gaan er vijf buiten en begint het af-
tellen. Als het gebeurt en op dat moment zelf besef je het 
allemaal niet. Pas s’ avonds thuis drong het door. Voor 
Piet en Paul is dat inmiddels routine, mij overkwam het 
allemaal en ik onderging het. Je weet het toch nooit 
vooraf. Ik had de volgende dag nog een veulen, maar dat 
liet zich niet zien. Dat kan dus ook.’ Moeder Zoe Brietta 
(Clarimo x Corrado I) kocht Stevens in Duitsland als 
fokmerrie: ‘en ik heb er tot nu nog niet veel geluk mee 
gehad. De voorbij vijf jaar heeft ze me maar twee veulens 
gegeven. Eentje is overleden, dan was ze niet dragend. 
Daarom is dit ook zo mooi, het is eindelijk eens goed 
gelukt en ik kreeg er op het Z-Festival een mooie belo-
ning voor.’ Volgend jaar verwacht Stevens onder andere 
veulens van Cicero Z en George Z.

Kurt Pieters won brons bij de jongste hengstenveu-
lens dankzij Toulis de L’Esku Z (Toulon). Kurt was een 
BWP-fokker, tot hij drie jaar geleden overstapte naar 
Zangersheide: ‘omdat Zangersheide nog echt iets voor 
de fokkers doet. Dat gevoel overheerst althans’, ver-
telt Kurt en dat verklaart meteen ook waarom het voor 
hem de eerste maal was dat hij aan het Z-Festival deel-

F E E D  F O R  M A R E S  A N D  F OA L S
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nam. En zelfs dan was het nog eerder toevallig: ‘ik kom 
van Lembeke, de andere kant van het land en stelde me 
openlijk de vraag of het wel de moeite zou lonen om die 
afstand met mijn jong veulen te overbruggen. Het was 
amper één maand. Toeval wil dat ik met de moeder van 
Toulis, Chiquilla, sowieso naar Zangersheide moest om-
dat ik ze wou insemineren van George Z en dat zou en-
kele dagen voor het Z-Festival gebeuren. Op die manier 
kon ik de twee combineren; de moeder insemineren en 
het veulen presenteren.’ Kurt Pieters maakte vroeger jon-
ge paarden zadelmak. Zijn fokkerij is louter liefhebberij 
en beperkt zich tot één, maximum twee veulens per jaar. 
Kurt heeft al een veulen van George Z en dat viel zo goed 
mee, dat hij het dit jaar opnieuw probeerde. Voor Toulon Luxery from Second Life Z

Activity ZDancing Margritte 1 Z

kunnen pieken op de slotdag. Dat is alleen vol te 
houden met een hoge mate van bloed.”

Niet verwonderlijk als men zich realiseert dat 
Leredde van huis uit met de volbloed fokkerij is op-
gegroeid. “Wij fokken jaarlijks ongeveer tien spring-
paarden. De overige twintig zijn bedoeld voor de  
steeplechase. Daar komt mijn voorkeur en liefde 
voor het voeren van volbloed vandaan. Mijn vader 
is inmiddels 85 en als wij gesprekken hebben gaat 
het nog altijd over die mix. Zijn paard won teamgoud 
op de Olympische Spelen in Montreal en voerde het 
bloed van een draver en een volbloed. Met die mix in 
de moederlijn zijn wij nu nog altijd succesvol.”

Na acht edities als jurylid is er nog altijd de motivatie 
om richting het Z-festival te trekken. “Als je een echte 
paardenman bent wil je hierbij zijn. De paarden zijn 
mijn leven. Op Zangersheide zie je de mix tussen de 
Nederlandse, Duitse, Franse en Belgische fokkerij. 
Die internationale mix is heel interessant. De beste 
genen komen daar tezamen. En het kan niet anders 
dan dat daar goede sportpaarden van komen.”

De Franse inbreng in het jurypanel komt van Xavier 
Leredde. Die let naar eigen zeggen op andere punt-
en dan zijn Belgische of Duitse collega’s. “De groot-
ste waarde hecht ik aan de galop. Zie iedere ga-
lopsprong als het nemen van een kleine hindernis. 
Met een goede galop heb je meer kans op een echt 
springpaard. De draf is voor mij van ondergeschikt 
belang. We staan daar niet om dressuurveulens te 
beoordelen.”

Ook Leredde erkent de evolutie die het Z-festival 
heeft doorgemaakt. “De eerste jaren kun je niet 
meer vergelijken met nu. Toen waren we blij met 
150 veulens. Nu gaan we over de 600. Al is dat een 
hele opgave. Ieder veulen moet individueel bekeken 
worden en is slechts twee minuten in de baan. Dan 
is het zaak elkaar onderling scherp te houden.”

De voorkeur van de Fransman gaat uit naar paarden 
met bloedinbreng. “Ik zie graag volbloed op papier. 
In de tweede of derde generatie is dat vandaag de 
dag van groot belang. Internationale concoursen du-
ren drie tot vier dagen. En dan moeten ze ook nog 

Xavier Leredde
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koos hij vanwege de lijnenteelt via de moeder. En dat die 
lijn in de smaak viel, bleek uit het klassement. Uit dezelf-
de stam was er na de derde plaats ook een achtste plaats 
(De Semilly Z) voor een halfzus van Chiquilla. Beiden 
hebben Wonderfee vh Zorgvliet (Cento x Heartbreaker) 
als moeder. ‘Ik zag zoveel mooie en kwaliteitsvolle veu-
lens dat ik echt niet dacht of verwachtte dat ik in de prij-
zen zou vallen. Ik werd ook als laatste afgeroepen voor 
de finale en dan werd het spannend. Ik was al blij met 
die finaleplaats en ik denk dat de Z Quality Auction nog 
spannender gaat worden.  Mijn eerste kennismaking met 
een Z-event was in alle opzichten een meevaller. Omdat 
ik het in geen enkel opzicht verwacht had. Al kan ik me 
volledig vinden in de fokfilosofie van Zangersheide. Ik 
heb het ook toegepast via de grootmoeder Hayland en je 
merkt dat er veel kwaliteit getoond werd.’

‘Ik zag zoveel mooie en kwaliteitsvolle veulens 

dat ik echt niet dacht of verwacht dat ik in de 

prijzen zou vallen’ Kurt Pieters

Rien Van Kemenade won zilver met Casanova Z (Cornet 
Obolensky) en hij is een zoon van Coriana Z (Chellano 
Z) die eerder al enkele fraaie veulens voorstelde op het 
Z-Festival en de Z Quality Auction. Een dochter van 
Baloubet du Rouet uit Coriana Z viel op de veiling in 
de smaak bij Rodrigo Pessoa en hij bood het hoogste 

Chico vh Scheefkasteel Z

Quandor Tivor Z

Casanova Z
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zelfsprekend dat veulens uit interessante moederli-
jnen de voorkeur voor de veiling hebben. Een goed 
veulen met een interessante stamboom verkoopt 
makkelijker. Veel ervaring en een stukje fingerspitz-
engefühl geven de doorslag.”

Heinz Meyer kijkt met name uit naar de nafok van be-
wezen sporthengsten. “Die genieten mijn voorkeur 
door een hogere mate van zekerheid. Als ik een veu-
len koop doe ik dat liever van een bewezen dan van 
een onbekende jonge vader. Al verdienen ook die 
laatste een kans”

In zijn huidige functie als fokkerijleider op Gestüt 
Lewitz geniet Meyer een grote zelfstandigheid. “Ik 
bekijk de merries, bespreek de aanparing met Paul 
en selecteer tevens de jonge paarden. Dat doen we 
grotendeels samen. Maar als hij geen tijd heeft rust 
die verantwoordelijkheid op mijn schouders. Dit jaar 
gebruikten we veel eigen bloed. Maar ook heng-
sten als Taloubet Z, Cicero Z en Dominator Z van 
Zangersheide hebben de kans gekregen. Het moo-
iste onderdeel van mijn functie vind ik het vrijsprin-
gen van de jaarlingen. Voor ik die te zien krijg heb-
ben ze het meestal al twee keer gedaan, zodat ze 
weg kennen. Die eerste sprongen zeggen mij heel 
veel. Ik heb nu een paar duizend jaarlingen zien vri-
jspringen. En inmiddels durf ik vanuit die ervaring 
te kunnen zeggen of er straks voldoende vermogen, 
voorzichtigheid en techniek aanwezig zijn. Daarbij 
geeft vrijspringen op die leeftijd zeer veel informatie 
over de vererving van een hengst. Ten opzichte van 
anderen loop je een aantal jaar voor. En daar kunnen 
wij ons voordeel mee doen.”

Namens Duitsland schoof Heinz Meijer dit jaar voor 
de derde maal als jurylid aan. Met vijftien jaar er-
varing op zak als fokkerijleider bij Gestüt Lewitz 
een waardevolle aanwinst binnen het jurypanel. 
“Helemaal nieuw was zoiets voor mij niet”, vertelt 
Meijer die ooit bij Paul Schockemöhle als veulen se-
lecteur begon. “Toen ik zelf nog als ruiter en fokker 
op eigen benen stond deed ik geregeld zaken met 
Paul Schockemöhle. Zo stapte hij vijftien jaar geleden 
ook op mij af met de vraag of ik niet voor hem wil-
de werken. Hij merkte dat ik mijn weg in de fokkerij 
kende. En dat maakte indruk. De eerste jaren onder 
zijn dienstverband kocht ik met name veulens aan. 
Tot ik op mijn huidige functie als fokkerij leider ter-
echt kwam.”

Inmiddels zijn Meyer en Schockemöhle in één adem 
te noemen. En niet toevallig kwam Meijer via zijn 
werkgever bij het Z-festival terecht. “Ik liep al eens 
met Paul mee toen hij nog jurylid was. Zodoende 
kende ik de lijn en de manier van oordelen op het 
Z-festival. Terugkijkend op mijn eerste jaar en de hui-
dige editie zie ik grote verschillen. Niet alleen in de 
aantallen, maar vooral in de kwaliteit van de veulens. 
Enerzijds door het gebruik van goed sporthengsten. 
En aan de andere kant doordat fokkers het belang 
van goede moederlijnen erkennen.”

Een schifting maken in 600 veulens is een hele op-
gave. Al blijft het gaan om die ene indruk. “Het is net 
als met een vrouw. Het gaat om de eerste indruk. 
Een sprekend oog, een chique voorkomen en de in-
telligente blik. Dat kan een veulen onderscheiden. 
Pas daarna komt het papier erbij. En dan is het van-

Heinz Meyer
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bedrag van € 14.000. Een dochter van Kannan verhuis-
de via de Z Quality Auction naar Denemarken. Straks 
zien we Casanova Z in de veiling en hij zal gepresenteerd 
worden als vice-kampioen. De ontknoping was span-
nend en na afloop kon Rien Van Kemenade best leven 
met de tweede plaats: ‘Casanova liet zich goed zien, het 
is een brutaal kereltje. Dat is het moment van de dag. Ik 
had nog een andere veulen. Het kwam laat in de namid-
dag, was moe van de reis en de warme dag en liet zich 
niet zien. Thuis vond ik dat nochtans mijn beste veulen 
en ik begrijp de jury want zij zagen een ander, vermoeid, 
veulen. En ik zou niet graag jurylid willen zijn. Het blijft 
een moeilijke opdracht. Er is een verschil tussen de mid-
denmoot en de finalisten, maar uit die finalisten de top 
vijf selecteren lijkt me moeilijk. Mijn tweede plaats is 
voor mij evenveel waard als de eerste plaats. Die top tien 
ligt dicht bij elkaar, niet?’ Van Kemenade herkende een 
zeer hoogstaande jaargang: ‘de aangeboden kwaliteit 
stijgt elk jaar’, ervaart Rien.

‘Mijn tweede plaats is voor mij 

evenveel waard als de eerste plaats’ 

Rien Van Kemenade

Finale gemist
Rozelien en haar vader Willy De Beck zijn de namen ach-
ter De Withoeve. Oorspronkelijk fokte de Withoeve voor 
het paardenmelk. Sinds enkele jaren hebben Rozelien en 
Willy hun fokkerij gehalveerd en worden er nog maar 25 
veulentjes geboren. Ze fokken minder maar beter, maak-
ten de overstap naar Zangersheide en presenteerden en-
kele veulens op het Z-Festival. Het is gekend dat de fami-
lie De Beck veel hooi op zijn vork neemt. Het zijn harde 
werkers en dat was tijdens het Z-Festival niet anders. 
Rozelien lacht: ‘we stelden zes veulens voor en ik reed 

één vijfjarige in de WK kwalificaties. Het was allemaal 
heel interessant, maar we misten de finale, omdat ik op 
dat moment aan het springen was’, vertelt Rozelien ver-
ontschuldigend. Toch behaalde Coconut vd Withoeve Z 
een zevende plaats. Coconut is een dochter van Cornado 
II uit Gitania van Paemel (Cicero Z x Ramiro Z). Met 
zes veulens en één vijfjarige had Rozelien niet veel tijd 
om de concurrentie te observeren. Toch is ze met een be-
langrijke les naar huis gereden: ‘we komen volgend jaar 
terug en gaan dan nog strenger selecteren.’

Voor Limburger Tom Nelissen is het Z-Festival meer dan 
goed verlopen. Moeder Cavalina ter Klomp Z (Clearway 
x Coriano Z) fokte hij zelf en zij gaf hem nu haar eerste 
veulen, een dochter van Levisto Z. Ze eindigden op de 
vijfde plaats: ‘en wat nog belangrijker is, we zijn geselec-
teerd voor de Z Quality Auction. Ik kan bijgevolg niet 
anders dan tevreden zijn’, lacht Tom: ‘heel objectief; de Z 
Quality Auction behoort mondiaal tot de beste veulen-
veilingen. En wordt wellicht nog beter als je kijkt naar 
het kwantitatief en kwalitatief aanbod.’ Het Z-Festival 
was een meevaller voor Nelissen, al blijft hij voorzich-
tig: ‘omdat het volgens mij elk jaar moeilijker wordt om 
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stand te houden. Ik stel vast dat iedereen inmiddels de 
noodzaak heeft ingezien om streng te selecteren op de 
moederlijn. Dat geeft al een hoger gemiddelde. De kwa-
liteit stijgt en tegelijk stel je mathematisch vast dat je bij 
de beste tien procent moet behoren om kans te maken 
op een veilingselectie en dat is niet evident. Geen enkele 
andere veiling kan zo’n strenge selectie doorvoeren.’

Tom’s merrie Cavalina ter Klomp Z is de volle zus van 
de goedgekeurde hengst Lavallino Ter Klomp, die vice 
kampioen werd bij de BWP-hengstenkeuring en in han-
den is van Luc Tilleman. Lavallino is trouwens ook ge-
fokt door Tom Nelissen. 

Voor Cavalina was het haar eerste veulentje en eindelijk 
eentje van Levisto Z: ‘ik ben al jaren fan van Levisto Z, 
al paste hij niet bij mijn vorige merrie. Cavalina is een 
typische klassieke Holstein merrie en daar zou de klasse 
van Levisto Z wel bij passen. Dat was althans de insteek. 
Je denkt er over en je probeert, al weet je niet wat je gaat 
krijgen. Het is goed uitgedraaid en de jury volgde ook. 
Daar ben ik wel blij mee. Ik heb een keuze gemaakt en 
kreeg een bevestiging van de jury.’

Assence Z Cosita HC  Z

Cosita HC  Z

‘Het wordt elk jaar moeilijker om 

stand te houden’ Tom Nelissen

Fokkers komen van ver, van heel ver zelfs, al zijn er 
ook die zich dichterbij gevestigd hebben. Zoals Galin 
Ivanov. Hij is van Bulgarije en heeft zo’n zes jaar gele-
den in Elversele Horse Consult opgericht; een fokkerij en 
africhtingstal plus KI centrum. ‘We zijn nog kleinschalig 
en willen dat ook zo houden, met de nadruk op de kwali-
teit’, vertelt Galin: ‘dat ik bij Zangersheide uitkwam, lag 
bijgevolg voor de hand, omdat ik dezelfde lijn bewandel. 
Ik kan me helemaal vinden in de politiek van Z en streef 
hetzelfde doel na.’ Galin Ivanov stelde Cosita HC Z voor. 
Cosita is een dochter van Corico Z, HC staat voor Horse 
Consult: ‘ik koos Corico Z vanwege zijn moederlijn, die 
zich bewezen heeft in de sport en fokkerij. Ik zag Corico 
Z tijdens de Open Dagen en daar kon hij me overtuigen. 
Fruehling (Canadian River x Landgraf) tekent voor het 
moederschap van Cosita en haar kocht Ivanov toen ze 
twee jaar was voor de fokkerij. ‘Cosita voldeed bij haar 
geboorte aan alle verwachtingen. Ze is groot en heeft fun-
dament.’ De jury volgde het beeld van Ivanov en daar is 
hij best trots op: ‘omdat het een bevestiging is. Ik ben een 
beginnende fokker en houd de voetjes op de grond. Ik 
geef toe dat ik vooraf een top tien plaats ambieerde, dat 

Commellefo Z

Cheap Trick WM Z

Carrasco vd Molendreef Z

Do You du Seigneur Z
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jg je toch een heel goed beeld van de nafok van een 
hengst. Ik vind dat zeer interessant en zeer leerrijk.”

Eenmaal onderweg terug is het dan ook zaak de 
opgedane informatie te verwerken. “Je neemt toch 
mee wat je gezien hebt. Bepaalde bloedlijnen en 
hengsten blijven op het netvlies hengsten. Je ziet 
met name van die laatste soms echt de vererving 
heel sterk terug. Zonder naar het papier te kijken kun 
je in een veulen al de genen herkennen. Dat vind ik 
mooi. En dat is een stukje passie uit het dagelijkse 
beroep.”

Wat prikkelt zijn de eerste jaargangen van jonge heng-
sten. “Van Cornet, Baloubet en Diamant weten we al 
jaren hoe ze vererven. Maar hoe staat dat met de jon-
gere generaties. Die beelden pak je mee naar de jaren 
die volgen. Ik ben altijd benieuwd hoe een veulen wat 
wij hoog scoorden het straks in de sport doet.”

Daarbij moeten het veulen en zijn papier als één ge-
heel gezien worden. “Die twee horen samen. Al ken-
nen wij tegenwoordig ook punten toe aan de betr-
effende merrielijn. Fokkers spitsen zich meer toe en 
fokken doelbewuster en gerichter dan een aantal jaar 
eerder. En daardoor moeten jonge hengsten harder 
voor hun plek vechten. Terwijl het toch belangrijk is 
dat die de kans krijgen. Daar maak ik mij als hengsten-
houder ook hard voor. Want alleen met aantallen kun 
je iets over de vererving van een jonge hengst zeggen 
wil je een duidelijk beeld krijgen.”

“Wat mij aan het Z-festival opviel is de verbeterde 
voorbereiding. Fokkers zijn er constant mee bezig en 
dat stralen de veulens uit. Daarbij leren ze tijdens het 
Z-festival. Alleen die meerwaarde is al van onschatba-
re waarde. Want door de hele trip zijn ze na afloop al 
voor bijna 50% zadelmak.”

De eerste editie waarin Tilleman als jurylid fungeerde 
ging als zeer geslaagd de boeken in. Sterker, nog noo-
it kende de Z Quality Auction een dusdanig gemid-
delde. Komend jaar kan volgens Tilleman opnieuw de 
vlag uit. “De kwaliteit is nog weer verder omhoog ge-
gaan”, aldus het Belgische jurylid. 

Als hobbyruiter kwam Luc Tilleman via zijn schoo-
nouders in de hengstenhouderij terecht. “Toen heb 
ik van de paarden zachtjes aan mijn beroep gemaakt. 
Bij ons kan men voor het paardengamma van A tot 
Z terecht. We fokken, exploiteren hengsten maar 
leiden ook jonge sportpaarden tot en met het hoog-
ste niveau op.”

Ervaring met het beoordelen van veulens werd uit 
eigen fokkerij en onderweg opgedaan. “We verwel-
komen hier ieder jaar zo’n vijftien tot twintig veulens 
uit eigen fokkerij. Daarbij worden ongeveer tien veu-
lens aangeschaft. Wij willen als hengstenhouderij 
mee gaan met de tijd. Daarbij durven we ook eens 
nieuw bloed te gebruiken door binnen de fokkerij ons 
steentje bij te dragen.”

Luc Tilleman maakte vorig jaar voor het eerst deel uit 
van het kwartet Z-juryleden. “De onderlinge klik is er. 
We liggen vrijwel altijd op een zelfde lijn. En die vlotte 
samenwerking binnen een goed team maakt de kaap 
van 600 veulens overbrugbaar. In de finale steken er 
altijd een aantal veulens bovenuit. Die staan extra in 
conditie, bewegen met kracht en gemak en hebben 
de uitstraling waar we naar zoeken. Daarna komt er 
een hele club gelijkwaardige veulens die wisselend 
van conditie zijn, wat tegen de moeder aan lopen of 
zich die dag niet presenteren. Dat is het moeilijke van 
onze positie. Het blijft een momentopname. Waar de 
één in de piste groeit kan een ander zich verstoppen. 
Dat maakt ons vak interessant. Op die drie dagen kri-

Luc Tilleman
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Paul Vanvinckenroye uit Luik fokt al jaren, het is 
zijn beroep; varkens en de gekende ‘Blanc Bleu 
Belge’, het witblauwe ras. Als landbouwer heeft Paul 
Vanvinckenroye beroepshalve  interesse voor genetica 
en dat is nu met zijn paardenfokkerij niet anders. Van 
varkens via koeien naar paarden? ‘Dankzij mijn doch-
ter Hélène’, zegt Paul trots: ‘zij heeft de paarden in 
onze stal geïntroduceerd. Ze springt en loopt school in 
de paardenhumaniora in Bilzen. En zo werd papa Paul 
meegetrokken in haar paardenleven. Hij kocht onder an-
dere enkele merries bij Tom De Craene van de stoet-
erij vd Bisschop, heeft een Cicero Z merrie en kocht 
voor zijn fokkerij twee jaar geleden een merrieveulen 
op de Z Quality Auction (E-Lissy Z, Embassy x Caretano 
Z). S Meralda is een dochter van Ilonga vd Bisschop 
(Kashmir vh Schuttershof x Carthago Z) en ze werd vi-
erde bij de merrieveulens van groep B. S Meralda was 

het allerlaatste merrieveulen dat gepresenteerd werd. 
Vorig jaar kwam Vanvinckenroye voor de eerste maal 
met één veulen naar het Z-Festival, dit jaar stelde hij er 
vijf voor. En het verliep met de nodige stress: ‘omdat ik 
een beetje handicapé ben, want ik spreek enkel Frans’, 
lacht Paul: ‘ik vind het een goede zaak dat mijn dochter 
naar Bilzen gaat. Zo leert ze Nederlands. Ik versta maar 
de helft van wat er gezegd wordt. Kon je nagaan toen 
ze de finalisten afriepen, al de getallen, ik sla ze door 
elkaar en verstond er niks van. Was ik erbij of niet? Ik 
wist het niet want ik begreep het niet, tot ze mij riepen; 
hé, je bent bij de finalisten hoor. Alleluja, dat was een 
hemels moment. En dan vierde worden, ik was dolge-
lukkig. Het is een beetje als een missverkiezing hé’, 
lacht Paul, die zich met zijn fokkerij meteen aansloot bij 
Zangersheide. ‘A oui, omdat ik ook veel belang hecht 
aan de genetica. Ik koos bijvoorbeeld voor Singular la 
Silla omdat Ilonga een eerder zwaarder type is en dat 
zou passen met het bloed van Singular. Ik ben blij dat 
de jury dat ook zo gezien heeft.’ In het verleden fok-
te hij ook al met onder meer Levisto Z en Air Jordan 
Z. ‘En volgend jaar komt ik naar het Z-Festival met en-
kele merries van Taloubet Z. Misschien heb ik dan wel 
een veulen van de Olympische kampioen’, lacht Paul, 
die tien drachtige merries heeft, waaronder van Aganix 
du Seigneur Z. Twee van zijn vijf veulens werden ge-
selecteerd voor de veiling, waaronder het merrieveu-
len S Meralda. Die zal verkocht worden via de Z Online 
Auction. ‘Dat doe ik voor de publiciteit van mijn fokker-
ij’, argumenteert Paul Vanvinckenroye: ‘en wie weet kan 
ik mijn fokkerij later wel op televisie volgen als ze in de 
sport lopen’, lacht Paul.

S Meralda de la Croix Renard Z

ik derde zou worden was even slikken. Letterlijk zelfs, 
want in de finale moest ik regelmatig naar adem happen.’ 
De meerderheid van de deelnemers ambieert naast een 
topklassement ook een veilingselectie. Bij Ivanov is dat 
even anders. Hij gaf zijn merrieveulen niet op voor de 
veiling: ‘ik hoopte het en de jury bevestigde het; ik heb 
blijkbaar een geslaagd veulen gefokt. Het is daarenboven 
een merrie en die wil ik reserveren voor mijn fokkerij’, 
besluit Galin Ivanov.



Magazine augustus 2016 2322

In As bij Genk is er een wijk, 
Zevenhuizen genaamd. Het was 
oorspronkelijk een kleine wijk. 
Vandaag staat er een veelvoud 
van zeven huizen en in één daar-
van woont Sheila Wolters met 
haar vriend. Ze fokt paarden 
en laat zich in met de aan- 
en verkoop van paarden. 
Come Catch Me Z fokte ze 
zelf, uit Cigaret JV H Z van Jan 
Vermeiren: ‘omdat we Jan goed 
kennen en we helemaal weg zijn 
van Cigaret, een hengst met 
heel veel kwaliteit’, vertelt 
Sheila: ‘Come Catch Me Z 
gaan we nu zadelmak ma-
ken. Ze liep tot nu in de 

Kampioen 

Come Catch Me Z: ‘het is    ons onverwacht overkomen’

Z-Festival driejarigen

Come Catch Me Z

Cupcake Z Corona Freedom Z

weide. Daarom leek het interessant om eens deel te ne-
men aan het kampioenschap voor driejarigen. Het paste 
in haar opleiding en het leek ons leerrijk. Het was alle-
maal overweldigend, maar Come Catch Me Z liet zich 
gelukkig goed zien. We hadden nooit gedacht om er als 
winnaar uit te komen. We zouden wel zien hoe het loopt. 
Kan je nagaan hoe aangenaam we verrast waren toen 
we als winnaar uit de bus kwamen? Dit was echt onver-
wacht. Het is mooi meegenomen, al blijven we vooral 
met de voetjes op de grond. Dit is een goed begin, al is 
het vooral een begin’, zegt Sheila nuchter. Het was de 
eerste maal dat ze deelnam aan het kampioenschap voor 
driejarigen en het eerste succes voor Come Catch Me Z.

Cupcake Z (Chacco Blue x Caretano Z) 
kwam als één van de laatsten driejarige 
in de ring en kwam er als vice kampi-
oen uit. Cupcake Z werd gefokt en is in 
eigendom van Sandra Van Den Broeck.

Corona Freedom Z heeft Crown Z als 
vader, werd in Nederland geboren bij 
de familie Hermans en is in eigen-

dom van David Joly. Hij won 
de bronzen medaille.
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Zinedine Zidane Z (Zambesi) is een kampioenen-
naam en hij draagt zijn naam met trots. Zeker op het 
Z-Festival waar hij door de jury als beste vierjarige 
werd bekroond. Zinedine won het kampioenschap voor 
Valuas vd Horst Z (Verdi) van fokker Bert Smeets en 
Crescendo MB Z (Clinton I), in eigendom van Michel 
Dohmen. Diezelfde Michel leverde bijgevolg bij de vier-
jarigen de winnaar met Zinedine Zidane Z en de der-
de plaats. ‘En bij de driejarigen werden we achtste met 
Chakilly Z (Chacco Blue). Ja, het was goed dit jaar op het 
Z-Festival’ zegt Michel droog. Als hij naar het Z-Festival 
komt, is het steevast met paarden, het veulenkampioen-
schap laat hij aan zich voorbijgaan: ‘omdat we onze veu-
lens niet verkopen. We fokken tussen de vijf en zeven 
veulens per jaar en laten ze thuis opgroeien. We rijden 

Z-Festival vierjarigen

Zinedine Zidane Z 
kampioen… 
met zo’n naam!
‘Een dag om nooit te vergeten’

ze aan en brengen ze uit in de sport. Verkopen doen we 
net voor ze internationaal doorbreken’. Michel Dohmen 
haalde in 2007 met Caballero Z (Caretano Z) de finale 
van het WK Jonge Paarden en het is de bedoeling dat 
ook Zinedine Zidane Z volgend jaar het WK springt. 
‘Je moet natuurlijk goede paarden hebben, anders blijf 
je beter thuis’, ervaart Michel: ‘ik wist wel dat Zinedine 
zich goed ontwikkelt, het is een fijn paard, al betekent 
dat niet dat je denkt aan winnen. Het is tenslotte de jury 
die beslist. Wat ik wel weet is dat het op Zangersheide 
een dag was om nooit te vergeten. Eerste en derde wor-
den is een goed gemiddelde’, besluit Michel Dohmen.

Valuas vd Horst Z

Crescendo MB Z

Zinedine Zidane Z
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Nico Baerts was de regelmatigste bij de vijfjarigen met 
Mielano van Meyershof Z (Mylord Carthago, gefokt 
door Firmin Baerts). Hij werd de eerste dag tweede en 
de tweede dag zesde. Anoek Van De Pluim en C.Wellie R 
56 Z (Calvin Z, gefokt door Stal Roelofs uit Den Ham, 
NL), uit de stallen van Stal Everse uit Waddinxveen (NL) 
werd tweede in het klassement. Carlijn Sturme haalde 
het derde ticket binnen met Gigant Z (Glasgow van ’t 
Merelsnest, gefokt door Hero Jumpers NV uit Berlare, 
B.  

Gaudi vd Molendreef Z (Gigolo vd Molendreef, gefokt 
door Stal de Molendreef uit Evergem, B) won de twee-
de kwalificatie, maar viel net buiten de hoofdprijzen en 
werd vierde over de twee dagen onder Tamara Klop. 

De eerste kwalificatiewedstrijd op zaterdag werd ge-
wonnen door Ruben Houben met Nistria vd Winning Z 
(Nonstop), geboren bij fokker Jos Steven in Riemst, (B) .   

De WK Kwalificaties

Vijfjarigen 

Mielano van Meyershof Z

C. Wellie R 56 Z

Gigant Z

Mielano van Meyershof Z

Gaudi vd Molendreef Z
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Zesjarige 

Balisto Zoetendaele Z

Balisto Zoetendaele Z

blij met hoe de kwalificaties zijn verlopen. Het is onze 
bedoeling om een kwaliteitsvolle springpaardenfokkerij 
uit te bouwen en het resultaat van Balisto werkt motive-
rend,’ besluit Carine Lootens.

Bless Z (Burberry) van fokker eigenaar Kristel Stragier 
mag zich ook klaarmaken voor het WK. Bless Z be-
haalde met Dirk Geenen de tweede plaats en won daar-
mee een wildcard, net als Beau Reve vd Kruishoeve Z 
(Bamako de Muze) die geboren werd bij Eric Polfliet en 
in eigendom is van Belgisch kampioen Karel Cox.

Carine Lootens is gepassioneerd door haar fokkerij. 
Ze spreekt er over met liefde en overgave. Haar Balisto 
Zoetendaele Z (Berlin) won de Z-kwalificatie voor het 
WK Jonge Paarden en daar kijkt ze naar uit: ‘vorig jaar 
was Balisto er ook bij op het wereldkampioenschap. Hij 
was toen wel onder de indruk, liet een balk vallen en 
haalde de finale niet. Ik hoop dat hij er uit geleerd heeft. 
Balisto is een jaartje ouder en wijzer en heeft inmiddels 
al wat meer ervaring’, vertelt Carine. Dat bleek alvast 
uit de WK kwalificaties waar hij als winnaar uitkwam. 
Carin Lootens is een prille fokker, haar fokkerij startte 
zo’n decennium geleden, toen ze met haar man de abdij-
hoeve Zoetendaele kocht. Volgend jaar verwachten ze 
elf veulens, al begon het met één merrie die ze toevallig 
kochten op een Nederlandse paardenmarkt: ‘mijn man 
legt tuinen aan en eigenlijk waren we in Nederland om 
bloembollen te kopen. Terloops bezochten we een paar-
denmarkt en kochten er een veulentje. Zij is de moeder 
van Balisto. Er was altijd veel vraag naar, al hebben we 
ze nooit willen verkopen. Balisto was een groot veulen, 
zo groot dat hij de baarmoeder scheurde. Zijn moe-
der overleed en Balisto werd opgevoed door een pony 
die niet ver van bij ons stond. Na honderd dagen was 
Balisto al groter dan zijn stiefmoeder. We maakten hem 
zelf zadelmak, waarna hij verhuisde naar Siebe Kramer 
die hem verder opleidde. Na die basisopleiding keerde 
Balisto terug naar onze stal en ging Bart Bomere, een 
goede vriend, met hem op wedstrijd. We komen al jaren 
kijken naar het wereldkampioenschap jonge paarden 
en vorig jaar was onze Balisto één van de deelnemers. 
Hij was te jong, te groen en onervaren, al heeft hij er 
veel van geleerd. Dat hopen we althans en dat zullen we 
volgende maand zien, glimlacht Carine: ‘we zijn alvast 

Comilfo vh Kelfshof ZBeau Reve vd Kruishoeve ZBless Z
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