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Een open kijk op de  Open Dagen
Open Dagen Zangersheide, 8 en 9 maart 2014 

Nog geen cadeautje voor onder de kerstboom? Of vrees je weer de zoveelste Bongo bon te krij-
gen? Pak het dit jaar anders aan, met een hengstenbon bijvoorbeeld? Een geschenkje voor je 
fokkerij, bijgedragen door alle vrienden en familie… het is maar een suggestie. Maar stel je voor, 
een hengstenbon naar keuze? Welke zal het worden? Na nieuwjaar begint voor elke fokker de 
belangrijkste denkoefening van 2014; welke hengst past het best bij mijn merrie? 

Het is elk jaar ‘de vraag van één miljoen’. Neem onder 
je kerstboom gerust je tijd. En voor je beslist, moet je 
beslist eens langskomen tijdens de Zangersheide Open 
Dagen, in het weekend van 8 en 9 maart. Wij zijn er-
van overtuigd dat we ook voor volgend dekseizoen een 
hengst in de aanbieding hebben die perfect past bij uw 
fokkerij.

Uitzonderlijk is dat niet, vorig jaar vonden meer dan 
duizend fokkers hun gading in het hengstenaanbod van 
Zangersheide. In een tijdperk van krimpende fokkerij, 
groeide de vraag naar de Z-hengsten naar een record-

hoogte. Dat danken we aan de democratische prijzen 
die we hanteren voor dekgeld en aan het zeer gevarieerd 
aanbod. Elk jaar slagen we er in om de beste bloedlijnen 
aan onze fokkers aan te bieden. Tijdens de Open Dagen 
zal u weer kunnen kennismaken met enkele nieuwe 
hengsten. 

Dat Z-hengsten zo begeerd en gevraagd zijn, danken ze 
aan de correcte informatie en eerlijke presentatie. Het 
zijn sporthengsten die dekken of dekhengsten die spor-
ten. Elke fokker weet wat ze kunnen en waartoe ze in 
staat zijn. Kwaliteit is de rode leidraad. Er wordt al jaren 

minder maar beter gefokt, enkel met Z-hengsten wordt 
er meer gefokt, omdat vandaag enkel het beste goed ge-
noeg is. De kans is dan ook groot dat u tijdens de Open 
Dagen en de hengstenpresentatie opnieuw uw favoriete 
hengst zal ontdekken.

Vrijheid zit in onze genen, vandaar dat we elke mening 
respecteren en elke goedgekeurde hengst accepteren. 
Tenslotte is het de fokker die zijn merrie het beste kent 
en beslist. Dan nog blijven de Open Dagen een publieks-
trekker, want het gaat om meer dan hengsten kijken.

Tijdens de Open Dagen komt iedereen elkaar tegen, pro-
fessionelen en geïnteresseerden. Om een blik achter de 
schermen te nemen of een hengst te selecteren. De Open 
Dagen mag je letterlijk nemen, het is een unieke gelegen-
heid om de werking van Zangersheide beter te leren ken-
nen. Je kan je aansluiten bij één van de geleide bezoeken 
of op eigen houtje de stallen verkennen. 

Voor velen is een bezoek aan Zangersheide al een uitstap 
op zich. Het is een beetje dagdromen, kijken hoe het bij 
de buren gaat, hoe zij zich organiseren. Je kan er steevast 
wat van opsteken. ‘Ik kan dit niet kopiëren, maar na de 
rondleiding heb ik wel enkele inzichten en tips gekre-
gen’, vertelde een bezoeker vorig jaar. Fokkers die voor 
een Z-hengst gaan, kunnen zeer praktische en concrete 
vragen stellen over hun keuze en afhandeling. 

Tijdens de Open Dagen leer je ook de mensen achter de 
schermen kennen, het gezicht aan de andere kant van de 
telefoon. De Open Dagen brengen de fokkers dichter bij 
Zangersheide. Ook dat maakt deel uit van onze service. 
Kom dus zeker eens langs en sluit je aan bij onze grote 
familie van bevriende fokkers. De Open Dagen zien ve-
len terecht als een sociaal evenement, een familie uitstap 
naar de familie van Zangersheide.


