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Paard in the Picture:

Aktion Pur Z

Door: Björn Van BunDer

Wat een machine

Aktion Pur Z, zijn naam lijkt wel die van een 
bepaald automodel. Zo’n machine van Duitse 
makelij, een voertuig met aardig wat PK’s 
en een groot vermogen. Een echt topmerk, 
kostelijk, maar ook kostbaar. Zo’n auto die je 
met hart en ziel verzorgt, die je zelf wast en 
niet zomaar binnensteekt in de carwash. Een 
Aktion Pur Z is gemaakt om lange afstanden 
en grote hoogteverschillen te overbruggen. Hij 
haalt topsnelheden, maar is vooral makkelijk 
te besturen. Alle knoppen zitten erop. Deze 
wagen beschikt over alle mogelijke opties. Aan 
het stuur zit je “in een zetel”. Veilig, comfortabel 
en schokbestendig. Daarnaast is het ook een 
mooie wagen. Een “Elegance” model, stijlvol en 
donkerbruin. 
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Aktion Pur Z is ons “Paard in the Picture” omdat hij na 
zijn succesvolle sportcarrière onder het zadel van Judy 
Ann Melchior terug in beeld komt in de fokkerij. Zijn 
eerste jaargang veulens is geboren en de resultaten zijn 
verbluffend. Stoeterij Zangersheide kent als geen an-
der de kwaliteiten van deze hengst en was klant van het 
eerste uur. Ratina Alpha Z, Ratina Gamma Z, Abba Z, 
Cocaïne Z en Carlaya Z gaven al veulens van Aktion Pur 
Z, maar ook andere grote fokkers sprongen direct op de 
kar. Pieter Devos, Harrie Theeuwes, Christian Ahlmann, 
Joris De Brabander, Leon Spronken, Catherine De Buyl 
en Ton Vullers zijn maar enkele namen. 

De veulens van Aktion Pur Z lijken sterk op hun vader. 
Het zijn fraai geboren veulens die meteen stevig op de 
benen staan. Je kan hen best vergelijken met een volwas-
sen paard, maar dan met de afmetingen van een veulen. 
Zo’n compleet veulen was Aktion Pur zelf destijds ook, 
herinnert Gabriele Wierling uit Senden zich. Gabriele 
is de dochter van fokker Josef Wierling. Hij overleed 
in 2006, op het ogenblik dat zijn beste fokproduct aan 
de voet stond van zijn internationale jumpingcarrière. 
Gabriele Wierling doet het verhaal: ‘Mijn vader was 
landbouwer in het Westfaalse dorpje Senden. Hij fokte 
ieder jaar vier à vijf veulens, de meeste uit dezelfde moe-
derlijn als Aktion Pur.’

Pilot x Goldlack I
Josef Wierling bouwde zelf de moederlijn van Aktion 
Pur uit. Het was zijn levenswerk. Vier generaties wer-
den bij hem in Senden geboren. Vooral de tak van de 
Pilot-merrie Parodie bracht succes in de sport. Parodie 
gaf naast Aktion Pur ook nog de bruine merrie Rocky 
Mountain (Rockwell), die internationaal succesvol was 
in de Youngster Tour onder Toni Hassmann. Hij won 
er in 2008, toen de merrie pas acht jaar was, het Duits 
kampioenschap voor beroepsruiters in Bad Oeynhausen 
mee. Ze had voordien al een zesde plaats behaald op 
het Bundeschampionat in Warendorf 2005 bij de vijf-
jarige springpaarden. Een jaar later haalde ze opnieuw Aktion Pur Z en Judy Ann wonnen de Masters in Mechelen 

in 2006 en 2008

Aktion Pur Z x Ratina Gamma ZAktion Pur Z x Cocaine Z
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joen euro aan prijzengeld gewonnen.

Ars vivendi: de kunst van het leven
Josef Wierling gebruikte voor Parodie, een van zijn jong-
ste merries, de jonge hengst Ars Vivendi. Via Accord II 
was dat een kleinzoon van Ahorn Z, uit de Holsteinse 
topstam 18a1 die ook de merrie Roofs bracht. Het zou 
een moderne springpaardenleverancier worden die naast 
Aktion Pur Z ook H&M Actrice van Malin Baryard-
Johnson bracht. De kruising met Ars Vivendi zorgde 
voor de bekroning van Josef Wierlings fokkerijcarrière. 
Dat Aktion Pur een beloftevolle hengst was, heeft hij nog 
geweten, maar dat hij zou uitgroeien tot zijn allerbes-
te fokproduct, heeft hij net niet meer kunnen beseffen. 
In 2006, net voordat Aktion Pur Z verkocht werd aan 
Stoeterij Zangersheide, liet de fokker het leven.

Vader Ars Vivendi was een Holsteiner die in Westfalen 
op de keuring werd voorgesteld. Hij had in 1997, toen 
hij vier jaar oud was, zijn honderd dagentest in Neustadt/
Dosse beëindigd met de maximale score van 10.0 voor 
springen. Hij had als tweejarige op de hengstenkeuring 
ook al geïmponeerd met zijn drie fantastische gangen en 
werd geprimeerd. Het zette Josef Wierling aan om de 
hengst te gebruiken, te meer omdat hij in de buurt ter 
dekking stond. In 1997 leverde dat het S-paard Ass of 
Medistar op. In 1998 werd via dezelfde kruising Aktion 
Pur geboren. 

9.000 DM
Aktion Pur heeft niet bepaald lang in Senden bij zijn 
fokker gestaan. Hij werd opgenomen in de collectie 
van de NRW Fohlen Auktion en aldaar verkocht voor 
9.000DM. Veel herinneringen houdt Gabriele Wierling 
er dus niet meer aan over, behalve dan dat het echt wel 
een knap veulen was. De moeder van Aktion Pur is in-

de toptien bij de zesjarigen, toen ze achtste werd onder 
Eva Deimel. Onder Toni Hassmann behaalde Rocky 
Mountain tien S-overwinningen. Op een jaar tijd be-
droeg haar winsom 17.035 euro. Aktion Pur’s een jaar 
oudere volle broer Ass of Medistar liep eveneens op ni-
veau S-springen in Duitsland onder Jens Baackmann en 
Sebastian Holtgräve-Osthues.

De merrie Parodie wijdde haar leven met succes toe 
aan de fokkerij. Ze kwam zelf niet uit in de sport, maar 
beschikte wel over de juiste springgenen. Vader Pilot 
is een boegbeeld in Westfalen, waar Aktion Pur gebo-
ren werd. Hij leverde in de jaren negentig tal van top-
paarden zoals PS Priamus (Dirk Hafemeister), Pirol V 
(Lesley McNaught), Peter Pan (Beat Mändli), Bugatti 
Pedro (Wolfgang Brinkmann), Showtime (Nick Skelton), 
Pro Pilot II (Edouard Couperie) en natuurlijk Pialotta 
(Edwina Tops-Alexander). Pilot dwong al evenzeer res-
pect af als merriemaker. Dat kan Christian Ahlmann ons 
bevestigen. Zijn voormalig toppaard Lorenzo had een 
Pilot-moeder, net als Warren (Lutz Gripshöver), Grandilot 
(Otto Becker), Cornet’s Cristallo (Marco Kutscher) en 
de hengst L’Arc de Triomphe. Ook bij Aktion Pur Z is 
Pilot dus de vader van de moeder. Aktion Pur’s moe-
der Parodie had als vader van de moeder op haar beurt 
Goldlack I, een zoon van de Hannoveraan Goldfalk. 
Goldlack I was de vader van het paard Goldlights, waar-
mee Markus Fuchs op de WEG in Den Haag 1994 team-
brons won. De dekhengst Prominenz is net als Parodie 
een kruising van Pilot x Goldlack I. Net als Aktion Pur 
hebben de hengsten Van Schijndel’s Rascin van Piet 
Raijmakers Jr. en Chiquitin La Silla (Jeroen Dubbeldam) 
een moeder van Pilot x Goldlack I. Het zijn maar enkele 
voorbeelden om te bewijzen hoe geslaagd die gegeerde 
Westfaalse kruising wel was. De nakomelingen van Pilot 
en van Goldlack I hebben in die tijd al meer dan een mil-

Net als Aktion Pur Z is de hengst Van Schijndel’s Rascin gefokt 

uit een merrie van Pilot x Goldlack I.
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Aktion Pur’s halfzus Rocky Mountain, hier als zes-jarige onder 

Eva Deimel. Rocky Mountain won o.a. het Duits  kampioenschap 

voor beroeps ruiters in Bad Oeynhausen met Toni Hassman.
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de verzekering te duur werd. Misschien kom ik nog aan 
een veulen van Aktion Pur Z, ook al ben ik niet echt een 
fokker. Ik heb wel een merrie en wil die volgend jaar met 
hem kruisen.’ 

De grote sprong over de plas
Aktion Pur Z zou dus als zevenjarige de grote plas over-
steken, maar eerst toerde hij in Europa nog even rond 
met zijn nieuwe amazone. Met Nicole Simpson sprong 
hij onmiddellijk drie dagen foutloos in de proeven voor 
jonge paarden in Valkenswaard. In Brussel en Stuttgart 
liep de amper zevenjarige hengst al in de 1.45m-proe-
ven, uiteraard veelal foutloos. ‘Hij had zo’n onwaar-
schijnlijk vermogen en hij had de instelling om altijd 
foutloos te willen springen.’ Een maand later had de 
amazone haar hengst omwille van een overvolle kalen-
der meegegeven met Steve Guerdat naar La Coruna. 
Die was al even lovend als Marco Kutscher en Nicole 
Simpson over de hengst, ook al was zijn partnership 
met Aktion Pur van korte duur. Het volgende concours 
zou namelijk het maanden durende Winter Equestrian 
Festival in Wellington worden. Aktion Pur Z debuteerde 
er als achtjarige met Nicole Simpson op 1.50m-niveau. 
Meteen werd hij derde na een dubbel foutloos parcours. 
Het zou het laatste wapenfeit van Simpson met Aktion 
Pur worden, want de hengst werd opnieuw naar Europa 
gestuurd door een koerswijziging bij de eigenaars van 
El Campion’s Farm. Nicole Simpson: ‘Het was een gro-
te ontgoocheling voor mezelf om zo’n uitzonderlijk ta-
lent te verliezen. Dit was helemaal niet gepland. Twee 
jaar later, na de Olympische Spelen van Hongkong, is de 
samenwerking met de sponsor definitief stopgezet. Ook 
het paard waarmee Will Simpson voor Amerika goud 
won op de Olympische Spelen, ging toen naar een an-
dere ruiter.’

Jan Tops nam Aktion Pur over en gaf hem aan zijn toen-
malige ruiter Daniel Deusser, die in het rijtje enthousi-
astelingen mag staan naast Marco Kutscher, Ludger 

Eind 2004, toen Aktion Pur bijna zeven was, begon 
hij pas echt te presteren. Hij reisde mee naar de groot-
ste internationale jumpings voor de Youngster Tour en 
stond onmiddellijk zijn mannetje tussen de meest belof-
tevolle paarden ter wereld. In Genève liet hij zien dat 
hij er terug stond. In 2005 won hij de Youngster Final 
in Neustadt/Dosse en op het outdoorconcours van Aach 
sprong hij in het oog van Will en Nicole Simpson, die 
met El Campeon’s Farm op dat moment een sterke spon-
sor hadden. Het kwam tot een rechtstreekse verkoop, 
ook al had Ralf Herden daar eigenlijk nog niet direct 
zin in. ‘Het was totaal niet de bedoeling om Aktion Pur 
te verkopen, maar Ludger vond dat we niet anders kon-
den. Ik had dat geld niet nodig. Voor mij mocht hij blij-
ven. De reden waarom ik toch heb ingestemd, is omdat 

middels 24 en wordt niet meer gebruikt voor de fokkerij. 
Gabriele fokt wel nog verder met een merrie van Dinard 
L x Goldlack I, een halfzus van Aktion Pur’s moeder. ‘De 
paarden staan nog steeds op het ouderlijk erf, maar op 
dezelfde schaal als mijn vader fokken we niet meer. Wij 
zijn geen landbouwers en dan is het moeilijker te combi-
neren met de job. We hebben nog één of twee veulens per 
jaar’, aldus Gabriele, die beroepsmatig actief is op het 
secretariaat van het Westfaals Pferdestambuch. 

Op de Westfaalse veulenveiling in Münster-Handorf liet 
de textielhandelaar Ralf Herden zijn oog vallen op het 
hengstveulen, dat toen nog naamloos was. Hij stuurde 
het naar de opfok bij Lars Rethemeier en hield zichzelf 
bezig met het zoeken naar een naam. ‘Niet eenvoudig. 
Die moest beginnen met de letter A van Ars Vivendi en 
ook de P van Pilot moest erin. Pas toen ik het veulen 
voor me zag, schoot me de naam Aktion Pur te binnen. 
Die naam was hem op het lijf geschreven.’ Ralf Herden 
is een industrieel die import en export van textiel doet. 
Hij heeft paarden om zijn zinnen te verzetten. Meer dan 
een handvol paarden heeft en hoeft hij niet, maar hij wil 
wel kwaliteit. Anders is het zinloos, vindt hij. ‘Wel, die 
kwaliteit kwam al gauw bovendrijven. Aktion Pur was 
als tweejarige al een fraaie hengst. Daarom liet ik hem 
door Rethemeier voorstellen op de hengstenkeuring in 
Westfalen. Het resultaat was teleurstellend. Hij werd niet 
aangenomen, omdat ze dachten dat de hengst te goed 
klaargemaakt was! Niet te geloven. Dit paard was een 
natuurtalent. Hij had geen zwepen nodig om vrij te sprin-
gen. Hij liep uit zichzelf over en weer door het lijntje.

Vijfde plaats op Bundeschampionat
‘De hengst kwam nadien naar me thuis en ik liet hem 
door een plaatselijke ruiter zadelmak maken. Een 
jaar later, toen Aktion Pur vier jaar oud was, stelde ik 
hem onder de man voor op de hengstenkeuring van 
Oldenburg International. Daar werd hij wel aanvaard. 
Paul Schockemöhle was de eerste die kwam vragen of 
hij te koop was, maar daar hoefde ik niet over na te den-
ken. Ik hoef hier geen brood van te kopen. Dit paard zou 
ik bijhouden. Ik zocht een topruiter voor dit fenomeen 
en twijfelde tussen Marcus Ehning en Ludger Beerbaum. 
Omdat Beerbaum dichterbij woonde en ik mijn paard 
nog makkelijker kon gaan bekijken, koos ik voor zijn 
stal. Er was één voorwaarde aan verbonden. Beerbaum 
wou half eigenaar worden. Anders had je geen kans om 
erbinnen te geraken. Zo gezegd, zo gedaan. Zijn ruiters 

begonnen ermee te rijden toen hij vier was. Een jaar la-
ter werd Marco Kutscher met Aktion Pur vijfde op het 
Bundeschampionat in Warendorf. Hij had dat jaar abso-
lute klasse getoond. Iedereen sprak erover.’ 

Ook Marco Kutscher bevestigt de uitzonderlijke kwa-
liteiten van deze hengst. ‘Vanaf het begin was duidelijk 
dat deze hengst overal over kon. Misschien was dat wel 
de reden waarom hij op het Bundeschampionat niet 
won. Voor hem waren die lage hindernissen niet indruk-
wekkend genoeg. Hij wandelde erover. Meestal krijgen 
de paarden meer punten als ze hard hun best doen, maar 
dat was voor hem niet nodig. Hij deed alles zo makke-
lijk, dat hij na het kampioenschap een lange rustperiode 
had verdiend.’ Als zesjarige leidden enkele factoren er-
toe dat Aktion Pur minder presteerde. Kutscher meent 
dat hij eigenlijk te lang op rust had gestaan tijdens de 
wintermaanden. Eigenaar Ralf Herden herinnert zich 
vooral nog het drukke wedstrijdprogramma van Marco 
Kutscher, dat ervoor zorgde dat hij minder tijd had om 
met de jonge paarden bezig te zijn. Aktion Pur haalde 
dat jaar niet de finale van het Bundeschampionat, maar 
schopte het wel tot eerste reserve. In de Kleine Finale 
werd hij zestiende. 

Marco Kutscher: ‘Vanaf het begin 

was duidelijk dat deze hengst over-

al over kon.’

‘Paul Schockemöhle was de eerste 

die kwam vragen of Aktion Pur Z 

te koop was.’

Nicole Simpson: ‘Het was een grote 

ontgoocheling voor mezelf om zo’n 

uitzonderlijk talent te verliezen.’
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Judy Ann Melchior: ‘Er zat nog veel 

meer in. Het was een fenomeen. 

Eén van de grootste talenten van 

zijn generatie.’

Daniel Deusser: ‘Hij had een 

 indrukwekkend groot vermogen en 

was bijzonder elastisch.’

Beerbaum, Steve Guerdat en Nicole Simpson. ‘Aktion 
Pur was pas acht jaar, maar het werd meteen mijn bes-
te paard. Bij onze tweede wedstrijd samen, de Global 
Champions Tour in Monaco, werden we meteen tweede 
in de grote tour op vrijdag. Hij had een indrukwekkend 
groot vermogen en was bijzonder elastisch. Op die ma-
nier kon hij zijn sprongen fantastisch afwerken. Jammer 
dat hij niet lang is gebleven. Na Valkenswaard is hij ver-
kocht aan Judy Ann Melchior.’

Het perfecte kader
Aktion Pur Z bleek in alle opzichten een paard dat per-
fect paste binnen het kader van Stoeterij Zangersheide. 
Judy Ann: ‘We zijn altijd op zoek naar goede jonge paar-
den. Als je dan de kans krijgt een fenomeen als Aktion 
Pur Z te kopen, dan hoef je niet te twijfelen. Hij paste 
perfect in mijn wedstrijdstal en met het oog op de fok-
kerij was hij als hengst bijzonder interessant. Ik heb hem 
voordien weinig zien lopen, maar iedereen was het er-
over eens dat dit een buitengewoon goed paard was. Als 
achtjarige sprong hij al grote prijzen. Het is bovendien 
een elegant paard met allure en een mooi postuur. Zijn 
stokmaat van 1.69m is ideaal.’

Na een kennismakingsperiode van enkele maanden 
maakten Judy Ann Melchior en Aktion Pur Z hun inter-
nationaal debuut op Jumping Mechelen 2006. Meteen 
werd duidelijk dat het niet gelogen is om te stellen dat 
dit één van de beste paarden van zijn generatie was. Hij 
won de Landrover Masters met hindernissen tot 1.80m 
hoog. Judy Ann: ‘Dat was meteen een onwaarschijnlijk 
mooi moment. De Masters was een droomstart. Niet 
alleen omdat we wonnen, maar ook omdat ik Aktion 

Pur Z ronde na ronde beter op zijn gemak kreeg. Hij 
heeft namelijk een sterke persoonlijkheid. Het is geen 
wilde hengst, maar in het begin was hij vaak nog te uit-
bundig. Hij was extreem in alles en moest zijn energie 
leren doseren. Vooral in de combinatiesprongen lever-
de dat aanvankelijk nog moeilijkheden op. Hij sprong 
dan te fel voorwaarts. 2007 Was een overgangsjaar 
waarin we onze eerste grote prijzen sprongen. In 2008 
kwam de doorbraak met een tweede plaats in de Global 
Champions Tour Grand Prix van Arezzo en een vierde 
plaats in de GP van Doha. Aktion Pur sprong dat jaar 
zeven Globals en haalde telkens de tweede ronde. In dat-
zelfde jaar wonnen we voor de tweede keer de Landrover 
Masters in Mechelen.’

In 2009 zou Aktion Pur Z zijn intrede maken in de 
Belgische ploeg. Het plan was dat Judy Ann met deze 
hengst zou deelnemen aan het Europees kampioen-
schap in Windsor. De eerste stap was de landenprijs van 
La Baule, de eerste van het seizoen. Plots ging het mis. 
Aktion Pur Z blesseerde zich en moest even op rust. Nog 
net op tijd raakte hij weer fit voor de landenprijs van 
Dublin, maar daar herviel hij. Windsor ging aan zijn 
neus voorbij. Er volgde nu een revalidatie van bijna een 
half jaar. In maart 2010 kwam zijn comeback met een 
vijfde plaats in de GP van Bremen. Het kwaad leek ge-
schied, maar zo was het niet. Aktion Pur Z werd nooit 
echt nog de oude, aldus Judy Ann Melchior. ‘Er zat nog 
veel meer in dat paard. Hij was een fenomeen. Eén van 
de grootste talenten van zijn generatie.’

In 2013 is Aktion Pur Z voor het eerst ter beschikking 
gesteld voor de fokkers. ‘Zonder de blessures had hij al 
veel langer gedekt, maar we wilden hem dat besparen 
om het genezingsproces alle kansen te geven.’ De eerste 
veulens lijken veelbelovend, zo omschrijft Judy Ann: ‘Ze 
hebben dezelfde spiermassa als hun vader. Aktion Pur 
heeft een sterke rug en ook dat zien we bij de veulens al 
terug. Ze zijn krachtig, maar niet grof. Hij geeft ook zijn 
bloed en uitstraling door en de veulens beschikken over 
voldoende maat.’


