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Hoe is het Zangersheide vergaan? 
Gehoopt maar niet 
verwacht’
We stelden de vraag aan Judy Ann Melchior en als je het ons vraagt, vermoeden we dat ze nu al  
wil tekenen voor een herhaling van 2013. Met één aanpassing, het moet dan wel een blessurevrij 
jaar worden. Als we het jaar van Zangersheide in één zin moeten samenvatten, leest het kort en 
krachtig als ‘gehoopt maar niet verwacht’.

Gehoopt maar niet verwacht is de rode, excuseer, blauwe 
draad door het jaar van Zangersheide heen. In Lanaken 
hoopten ze op een geslaagde eerste editie van de Z-Tour, 
het gekende succes had niemand vooraf verwacht. Er 
werd gehoopt op succes van de Z-hengsten, niemand 
had verwacht dat het recordaantal van meer dan dui-
zend dekking zou gehaald worden. Het integrale Z-team 
hoopte op een geslaagd WK, dat zes vijfjarigen uit de 
Z-stal de barrage van de finale zouden springen, had nie-
mand verwacht. Kortom, alle hoop werd waarheid

Alle verwachtingen zijn ingelost bij Zangersheide, al 
kreeg Judy Ann Melchior ook af te rekenen met brute 
pech. Judy keerde met haar zelfgefokte As Cold As Ice 
Z (Artos Z x Carthago Z) terug naar haar vertrouwde 
vijfsterren niveau. Het seizoen begon veelbelovend, met 
winst in de landenprijs van Lissabon, waar ze ook naar 
een vijfde plaats sprong in de GP. ‘Ice’ liet zich op geen 
enkele fout betrappen. Die lijn werd doorgetrokken in 
Sankt Gallen en Rotterdam. Het EK lag in het vooruit-
zicht, tot Ice zich drie weken voor die belangrijk afspraak 
blesseerde. Judy hoopt nu met Ice de competitie begin 
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dit jaar te hervatten. Sportief kende ze een droomstart, 
het werd evenwel geen happy end: ‘als je in stijgende 
lijn evolueert, voelt die diagnose als een reële mokerslag. 
Een blessure komt altijd ongelegen en onverwacht. Ook 
al is het overmacht, zo’n verdict komt altijd hard aan’, 
weet Judy Ann, die inmiddels al zoveel sprongen op 
haar teller heeft, dat ze de context ook kan relativeren: 
‘het is inherent aan elke sport en ik kan het inmiddels 
een plaats geven. Het blijft evenwel jammer, we kenden 
sportief een veelbelovende start, Ice toonde zich op haar 
best, liet mooie dingen zien, finaal ontbrak de kers op de 
taart. Gelukkig heb ik meer aan mijn hoofd dan enkel de 
sport. Er is de fokkerij, het stamboek, de evenementen. 
Mijn ‘sporttijd’ werd onmiddellijk ingepalmd door alle 
andere activiteiten. Er kwam meer tijd vrij, al was het 
geenszins vrije tijd’, lacht Judy. 

Het resultaat van die andere tijdsbesteding zagen we on-
dermeer in april tijdens de eerste editie van de Z-Tour. 
Er was wat gehakketak rond de beschikbare datums, te 
wijten aan een overbodig artikel in het reglement van de 
nationale federatie. Dat heeft de KBRSF gelukkig ook 
ingezien, zodanig dat de Z-Tour in 2014 zich volop kan 

ontplooien met drie wedstrijden over twee weken, met 
een uitbreiding voor de jeugd in de reeks ‘U25’. ‘Het 
uitgangspunt is dat ruiters op korte tijd zoveel mogelijk 
paarden kunnen klaarmaken voor het echte buitensei-
zoen’, aldus Judy Ann.

Z-events zijn visitekaartjes voor Zangersheide en voor 
die organisaties wordt de lat als het ware nog hoger ge-
legd dan voor de paarden. Het was bij de Z-Tour niet 
anders. ‘Dit is af’, klonk het in koor bij de ruiters. ‘Zoals 
we dat mogen verwachten van Zangersheide’, voegden 
ze daar in één adem aan toe. Sportief werd het ook een 
schot in de roos van Judy Ann; zij won de eerste GP, 
met Aragon Z (Askari), die zich dit jaar ontpopte tot dé 
revelatie van Sportstal Zangersheide. Aragon Z is een 
ontdekking van Christian Ahlmann en is het familie-
paard geworden. Of Judy Ann of Christian hem rijdt, 
winnen doet hij bijna altijd. Ook voor Aragon Z geldt 
dat de hoop groot was, maar wat hij recent liet zien, had 
weer niemand verwacht. Aragon Z won de wereldbe-
ker in Verona met Christian Ahlmann en toen bleek dat 
zijn andere paarden nog niet de vorm toonden voor de 
Global Champions Tour Finale, gaf Judy Ann Aragon 
Z aan Christian. Het resultaat kennen we inmiddels, 
Aragon Z maakte geen enkele springfout en werd finaal 
tweede in de eindstand van de GCT. Daarmee heeft hij 
meer dan zijn haver verdiend. Judy Ann blikt met terech-
te trots terug op 2013: ‘Christian kende een bijzonder 
mooie afsluiter van het jaar. Hij kan wel een kers op de 
taart plaatsen, goed begonnen en nog beter geëindigd,’ 
lacht Judy Ann. Christian begon het jaar als nummer één 
van de wereld, een status die hij tien maand behield en 
daar kwam in de zomer nog een zilveren medaille bij op 
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het EK. Tijdens het WK Jonge Paarden kende Judy Ann 
haar emotioneel moment van het jaar: ‘het afscheid van 
Levisto Z zat er aan te komen. We waren voorbereid, al 
ben je dat nooit echt op het moment zelf. Gelukkig was 
het enkel een sportief afscheid, hij blijft in zijn vertrouw-
de stal als dekhengst en als mijn beste maatje.’ 
Het WK was een sportief succes voor de Z-stal, met zeven 
paarden in de finale, waarvan er zes de barrage spron-
gen. ‘Een uitzonderlijk bovengemiddelde prestatie’, blikt 
Judy Ann terug: ‘liever zeven paarden in de finale, dan 
één op het podium, niet? Het zegt veel over de kwaliteit 
van onze stal en is meteen een verklaring van het record 
aantal dekkingen die we dit jaar mochten noteren. Meer 
dan duizend fokkers hebben in 2013 een beroep gedaan 
op onze hengsten. Uiteraard selecteren we streng en halen 
we enkel de beste bloedvoering naar Zangersheide, maar 
dat is slechts de eerste stap. Het volstaat niet om luid te 
verkondigen dat je de beste hengsten op stal hebt, finaal 
zijn zij het die het moeten bewijzen en dat hebben ze 
zeer overtuigend gedaan. Dat onze hengsten zo begeerd 
zijn, heeft alles te maken met onze eerlijke benadering. 
What you see is what you get bij Zangersheide. Tijdens 
de Open Dagen geven we objectief tekst en uitleg. We 
houden het bewust bij een hengstenpresentatie en spre-
ken nooit van een hengstenshow, waar jonge paarden 
over kastelen worden gejaagd. Wij gaan voor een dek-
king meer of minder niemand zand in de ogen strooien. 
Omdat we een lange termijn visie hebben over de sport 
en de fokkerij en wie met paarden werkt, weet dat er 
enkel op termijn geoogst kan worden. Ons dekstation is 
tegelijk een opleidingstal voor sporthengsten. Sport en 
fokkerij is bij ons één geheel en wat we hebben, laten 
we zien op de plaats waar ze moeten worden gezien; in 
de piste, op wedstrijden. Een eerlijker beeld kan je niet 
krijgen, onze hengsten moeten voor zich spreken en dat 
hebben ze blijkbaar overtuigend gedaan’, glimlacht Judy 
Ann. 

Kort samengevat is 2013 voor herhaling vatbaar. Als we 
polsen naar de accenten voor volgend jaar, wordt vooral 
behouden wat er is en zal wat er nu bestaat verbeterd 
worden. ‘Stap voor stap vooruitgaan’, weet Judy Ann: 
‘onze website kende een upgrade, die de veulenregistra-
tie nog eenvoudiger maakt. Meer en meer veulens en 
paarden vinden hun weg via de Z-Markt. Onze service 
naar de fokkers toe blijft een permanent aandachtspunt. 
We gaan ons eveneens richten naar de hengstenhouders 
en hen een attractief keuringssysteem aanbieden, prak-
tisch en toegankelijk. Daarbij kijken we nu al buiten 
de landsgrenzen, richting Frankrijk en Duitsland. 2013 
Was goed, maar alles kan beter en elk jaar moet een ver-

beterde versie worden van het voorgaande jaar. Dat is 
onze grote motivatie en daar willen we elk jaar in inves-
teren.’

Sport en fokkerij dichter bij elkaar brengen, was de 
opzet van het WK Jonge Paarden en daar zijn ze op 
Zangersheide in geslaagd. Het is een evolutie dat toprui-
ters hun toekomstige paarden op steeds jongere leeftijd 
scouten. Het WK in Lanaken lijkt daardoor geslaagd in 
haar opzet. Ruiters en fokkers komen elkaar steeds vroe-
ger tegen, de kloof lijkt helemaal verdwenen. Getuige 
het podium dit jaar met kampioen als Jos Lansink en 
Rodrigo Pessoa. De betrokkenheid van de topruiters bij 
de fokkerij wordt steeds groter. 

Sportief hoopt Judy Ann om de draad van begin dit jaar 
weer op te pakken. Hopelijk is het blessureleed achter de 
rug en kan ze weer werken aan haar come back richting 
Belgisch team. 

Candico Z


