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neerd door politiek en defensie. De druk bezette bouw-
heer legde het in de weekends af tegen ruiters die niets 
anders deden dan paardrijden. Hij reed uitsluitend met 
zelf aangekochte paarden. Ook daarin was hij al revolu-
tionair. Hij ging in de leer in Duitsland, onder andere bij 
de familie Schockemöhle, en kocht er de beste paarden. 
Ahorn, Wildfeuer, Heureka,… Met die krachtpatsers ge-
raakte Léon Melchior op topniveau. Puissances waren 
zijn specialiteit. Het was een lefgozer… Hij reed keer 
op keer naar twee meter en had paarden die tot 2.30m 
konden springen. Ook in de klassieke grote prijzen werd 
Melchior een vertrouwde naam. Met die bewuste Ahorn 
sprong hij de Grote Prijs van Aken. Op het CSIO van 
Nice sprong hij naar het podium. Hij reed de landenprijs 
van Hickstead en won de Grote Prijs van Oostenrijk. 
Natuurlijk waren er andere ruiters, die beter getraind 
waren en meer talent hadden, maar wat Léon Melchior 
in de sport heeft bereikt, was opmerkelijk. Omdat hij er 
zo laat mee begonnen was en omdat hij geen tijd had om 
te trainen. Daarom huurde hij in eerste instantie Johan 
Heins in. Die sprong met een paard van Léon Melchior 
naar goud op het Europees Kampioenschap in 1977. 
Léon Melchior was ook één van de eerste sponsors in 
de jumping. Hij was eigenaar van de legendarische 
Olympische medaillewinnaars Gai Luron van François 
Mathy en Warwick Rex van Alwin Schockemöhle. 

Heureka Z, geboren in 1960, was van 1969 tot 1971 
één van de beste paarden ter wereld. Een groot en sterk 
paard met een eigen karakter, zo werd ze omschreven. Ze 
won onder Herman Schridde de Grote Prijs van Aken, 
waarna Léon Melchior de merrie kocht. Hij stond ermee 
nog vooraan in de Grote Prijs van Berlijn, maar niet veel 
later, in 1972 raakte ze geblesseerd. Léon Melchior stel-
de vast dat sportpaarden het niet lang genoeg volhielden. 
Het heeft hem aangezet om zelf paarden te gaan fokken 
en volop in te zetten op de gezondheid. Hij investeerde 
tot in het oneindige in onderzoek. Bewegen, bewegen, 
bewegen, dat was zijn allereerste motto. Zangersheide 
was één van de eerste stallen ter wereld met een stap-

Het paardenleven 
van Léon Melchior
Ook aan de hand van een aantal beroemde 

paardenportretten, willen we u de levensloop van 

Léon Melchior schetsen. Van A tot Z, van Ahorn Z 

tot Zandor Z, van 1963 tot 2015.

Ahorn Z, als u die naam leest, dan denkt u natuurlijk aan 
de door Léon Melchior gefokte Almé-zoon uit Heureka, 
die de geschiedenis is ingegaan als vader van Accord II. 
Ahorn Z beïnvloedt de huidige sport nog sterk via de 
bloedlijnen van de verervers Lux Z, Lordanos, Concerto 
II, Indorado, Canturano en Numero Uno. Ahorn Z was 
een speciale hengst met een speciale naam. Léon Melchior 
maakte een halve eeuw geleden zelf in de topsport ook al 

furore met een paard genaamd Ahorn. Een andere Ahorn 
welteverstaan! Het ging om een ruin van de Westfaalse 
hengst Aar. De oorspronkelijke Ahorn werd geboren in 
1963, het jaar waarin Léon Melchior begon met paard-
rijden en zijn eerste paard kocht. Eerst ging hij jagen, 
later springen. Hij was al 37 toen hij voor het eerst in 
het zadel steeg. Léon Melchior was één van de eerste 
amateurs in de springsport, die toen nog werd gedomi-

band, de langste ter wereld. Voor minder ging Léon 
Melchior niet. Topmerrie Heureka Z moest dus terugge-
trokken worden uit de sport en ging in de fokkerij. Een 
geluk bij een ongeluk heet dat dan. Met haar is Léon 
Melchiors fokkerijcarrière echt begonnen. Met Heureka 
Z ontstond Stoeterij Zangersheide. Ze zou moeder wor-
den van Argentina Z en natuurlijk grootmoeder van 
Ratina Z, hét uithangbord van Stoeterij Zangersheide na 
Olympisch teamgoud in Barcelona en Atlanta. Heureka 
Z gaf ook de hengst Ahorn Z en een talloze generaties 
groot nageslacht. Enkel sportmerries kunnen sportpaar-
den geven. Dat is nu een algemeen aanvaarde stelling. 
Léon Melchior was de allereerste die bewust met sport-
merries ging fokken.

Almé Z was halverwege de jaren zeventig de eerste 
dekhengst die op Zangersheide is gekomen. François 
Mathy, één van de hofleveranciers in Lanaken, had hem 
in Frankrijk kunnen strikken. Léon Melchior zou hem 
uitbaten en natuurlijk ook zelf gebruiken op de Duitse 
merries. Het systeem van outcross was nieuw en afkom-
stig uit de varkenssector. Heel de wereld keek vreemd 
op toen Melchior hetzelfde met zijn paarden zou gaan 
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geworden. Dat besefte ook de baas. Zeshonderd paar-
den werden verkocht. Sport en gezondheid waren toen 
de belangrijkste selectiecriteria en zijn dat voor Léon 
Melchior altijd gebleven. Ook al ten tijde van Almé Z 
begon Léon Melchior met Kunstmatige Inseminatie. 
Toen bij één van de paarden Herpes werd vastgesteld, 
switchte hij van de ene dag op de andere van natuur-
lijk dekken naar KI. Léon Melchior investeerde mate-
loos om de techniek op punt te krijgen. Het rendement 
volgde, want Almé Z en alle volgende hengsten zouden 
op die manier nog meer merries van klanten kunnen be-
vruchten en tegelijk bleven ze sporten. Uiteindelijk zou 
Almé Z, de allereerste hengst van Stoeterij Zangersheide, 
één van de meest invloedrijke uit de geschiedenis blij-
ven. Als vader van Jalisco B en Galoubet A, grootvader 
van Quidam de Revel en overgrootvader van Baloubet 
du Rouet, Quickstar, Nabab de Rêve en Verdi ligt hij 
aan de basis van wellicht de sterkste vaderlijn allertij-
den. Nadien kocht Léon Melchior Ramiro Z en hij huur-
de o.a. Furioso II en Cor de la Bryere om de Z-fokkerij 
nieuwe impulsen te geven. Het zaad van al die topheng-
sten werd voor een prikje ter beschikking gesteld aan de 
fokkers om de algemene kwaliteit van de Belgische en 
Nederlandse springpaarden te verbeteren. 

doen. Vandaag zijn bijna alle paarden op één of andere 
manier outcross-producten. Almé Z was negen jaar en 
had zich in Frankrijk geprofileerd als één van de bes-
te zonen van de gewilde hengst Ibrahim. Met Johan 
Heins won hij voor Zangersheide nog meerdere grote 
prijzen en op het EK in Wenen 1977 stond hij vooraan 
in de openingsproef. Hij moest tegelijkertijd in Lanaken 
de merries dekken die Léon Melchior in Hannover 
had gekocht. Het waren vooral dochters van Gotthard 
en Agram, die zelf in de sport hadden gelopen of ver-
want waren aan goede sportpaarden. Melchior was de 
eerste die in die optiek ging fokken. Dat hij eind jaren 
zeventig honderden merries had geïmporteerd, kwam 
dan weer door een op til staande samenwerking met de 
Nederlandse politiek. Een state of the art Nederlandse 
staatsstoeterij zat eraan te komen en Zangersheide zou 
daarvoor het genetisch materiaal aanleveren. Ook de 
hengsten Almé Z en Ramiro Z waren hiervoor aange-
wend. Toen het feest uiteindelijk niet doorging, begon-
nen Léon Melchior, zijn fokkerijmanager Alex Korompis 
en toenmalige ruiter Johan Heins grondig te selecteren. 
Zangersheide had de kaap van duizend paarden maar 
net niet bereikt. Zangersheide ging in die periode met 
veertig hengsten naar de BWP-keuring. Het was te groot 
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Ratina Z was het eerste fokproduct dat Zangersheide op 
de wereldkaart heeft gezet. Het ging om een kleindoch-
ter van topmerrie Heureka Z. Ratina Z was één van de 
eerste rasechte bloedpaarden. Na twee maal Olympisch 
teamgoud onder Piet Raijmakers en Ludger Beerbaum 
werd ze benoemd tot Merrie van de Eeuw. Ze kreeg voor 
het bureel van Léon Melchior een standbeeld. Individueel 
won Ratina Z zilver op de OS van Barcelona, twee 
Europese titels, de Wereldbeker en een wereldkampi-
oenschap. In 1999 kwam haar sportcarrière ten einde en 
fungeerde ze nog een aantal jaren als fokmerrie.Vandaag 
leeft ze nog verder in de hengsten Crown Z en Comme 
Il Faut, maar ook in haar drie klonen op Zangersheide. 
Ratina Z leverde het bewijs dat Léon Melchior met zijn 
fokkerij de juiste weg was ingeslagen. Inmiddels had 
hij heel wat watertjes doorzwommen. Iedere stap voor-
waarts kreeg tegenwind. De banden met Hannover wer-
den gebroken. Vanuit Nederland kwam er tegenkanting, 
maar niemand bracht Léon Melchior van de wijs. Om 
nog productiever te kunnen werken, richtte hij in 1992 
zijn eigen stamboek op. 

Ramiro Z is enkele jaren na Almé Z op Zangersheide 
toegekomen. Het moet in 1978 geweest zijn. Zijn actieve 
sportcarrière zat erop en Léon Melchior verraste alweer 
vriend en vijand met de aankoop. Ramiro Z was on-
der Fritz Ligges één van de beste hengsten van zijn gene-
ratie. Hij heeft nog over 2.20m gesprongen en won te-
vens enkele van de belangrijkste grote prijzen ter wereld. 
Ook in de fokkerij had hij zich bewezen. Holstein had 
hem in die tijd gedefinieerd als het ideale springpaard. 
Dat zo’n kanjer uit Duitsland kon vertrekken, was toen 
onbegrijpelijk. Op Zangersheide zou de Holsteiner de 
merries van Almé Z moeten bevruchten om voor een 
dubbele outcross te zorgen. Die kruising van Ramiro Z 
x Almé Z werd de sleutel van de Zangersheide fokke-
rij. Het springvermogen van Ramiro Z gekruist met de 
drang van Almé Z was de “perfect match”. Denk maar 
aan Ratina Z, Renomee Z, Randel Z, Robin I en II Z. 
Ramiro Z is ook de vader van Nirmette, Royal Kaliber, 
Royal Bravour, Rinnetou Z en Van Schijndel’s Rascin. 
Via Randel Z is hij grootvader van het beste paard 
van de WEG in Normandië 2014 Cortes C van Beezie 
Madden. 
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Ook Robin I & II Z waren in de jaren tachtig succesvol-
le producten van de beproefde combinatie Ramiro Z x 
Almé Z. Fokker Léon Melchior noemde Robin I Z ooit 
de beste hengst die hij heeft gefokt. Robin I Z werd sa-
men met de hengst Ralmé Z, nog een Ramiro Z x Almé 
Z, verkocht aan de Zweedse staatsstoeterij Flyinge. Hij 
blies daar in zijn eentje de gehele Zweedse springpaar-
denfokkerij nieuw leven in. Onder Peter Ericsson zou hij 
eerst zelf tot één van de allerbeste paarden ter wereld 
behoren, met deelnames aan de WEG in Den Haag en 
de Olympische Spelen in Atlanta. Hij werd twee maal 
Zweeds kampioen, zesde in de WB-finale, zevende op het 
EK en won diverse GP’s. Zijn dochter H&M Butterfly 
Flip schopte het tot de nummer één op de WBFSH-
wereldranglijst en won Olympisch teamzilver in Athene. 
Helena Lundbäck haalde met Utfors Mynta de Final 
Four op de WEG in Jerez de la Frontera 2002. Robin I Z 
was eind jaren negentig de beste springpaardenleveran-
cier ter wereld. Kleine broer Robin II Z verhuisde ook 
naar Scandinavië, waar hij onder Thomas Velin voor 
Denemarken sprong. Hem kennen we natuurlijk als va-
der van o.a. topmerrie Utopia vd Donkhoeve. Robin II Z 
bouwde in Frankrijk een fokkerijcarrière uit en overleed 
vorig jaar op 27-jarige leeftijd.

Rex Z leverde andermaal het bewijs dat Léon Melchior 
geen risico’s schuwde. In 1987 kruist de fokker zijn ui-
terst beloftevolle, toen vijfjarige merrie Ratina Z met 
haar één jaar oudere volle broer Rebel I Z. Vaderlijn en 
moederlijn zijn kopieën. Het experiment is veel bespro-
ken. Bewuste inteelt in de zuiverste zin van het woord 
was zelden gezien in deze sector. Het resultaat bleek ge-
heel naar de wens van Léon Melchior. De hengst Rex Z 
zou met Piet Raijmakers zelf het internationaal niveau 
bereiken en zijn kinderen bleken nog performanter. Uit 

Léon Melchior geweest dat de eigenaar, het Holsteiner 
Verband, geen cellen ter beschikking wilde stellen om 
Carthago Z te klonen. 

Caretano Z was één van de meest populaire hengsten 
die Léon Melchior ooit op zijn stal heeft gehad, maar 
het succes was van korte duur. Hij had de hengst gekocht 
op het hengstenspringen in Zwolle. Vader Caretino zou 
de nummer één van Holstein worden en zijn moeder 
gaf vijf jaar na Caretano Z ook Contendro I, vader van 
Codex One. Caretano Z kwam uit één van de allerbeste 
lijnen uit het fokgebied Holstein. Het zat goed met de 
bloedlijn van Caretano Z en onder Jos Lansink bleek het 
een grote belofte. Als zevenjarige werd het duo wereld-
kampioen op eigen terrein bij de zevenjarige paarden in 
Lanaken. Caretano Z was het paard van de toekomst, 
in alle opzichten. Hij dekte tijdens zijn jonge jaren hon-
derden merries per seizoen. Goed dat KI en endoscopie 
hier al zo goed ingeburgerd waren! Op zijn negende 
liep Caretano Z wereldbeker en plaatste hij zich voor 
de finale in Göteborg. Caretano Z was voorbestemd om 
dat jaar ook naar het EK in Arnhem te gaan, maar een 
liesbreuk tijdens het transport naar het CSIO van Rome 
werd de hengst fataal. Léon Melchior was er kapot van, 
want dit moest de opvolger van Carthago Z worden. 
Intussen had Melchior wel al voor een andere Caretino-
zoon gezorgd. Hij kocht Caridor Z in Argentinië en ook 
die hengst bezorgde Jos Lansink op Zangersheide vele 
hoogtepunten. Ze wonnen ondermeer de landenprijs van 
Aken en teambrons op het WK in Jerez de la Frontera. 

voorbeeld van pure inteelt gevolgd door extreme out-
cross, want haar moeder was een draversmerrie. Léon 
Melchior krijgt alweer gelijk met één van zijn theorie-
en. Pure inteelt heeft echter, in tegenstelling tot onrecht-
streekse lijnenteelt, geen doorgang gevonden bij het bre-
de publiek.

Carthago Z kwam halverwege de jaren negentig naar 
Zangersheide, op het moment dat wereldbekerwin-
naar Jos Lansink hier kwam rijden. Carthago Z moest 
en zou zijn Olympisch paard worden. Uiteindelijk reed 
hij er twee Olympiades mee, eerst Atlanta, dan Sydney. 
Alweer had Léon Melchior een toppaard gevonden in 
Duitsland. Holstein was op dat ogenblik het beste stam-
boek ter wereld en Carthago Z was de meest beloftevolle 
zoon van Holstein boegbeeld Capitol I. Carthago Z won 
met Lansink de landenprijzen van Aken, Rotterdam en 
La Baule. Zangersheide heeft van Carthago Z de zonen 
Crown Z en Cicero Z overgehouden. Carthago Z kreeg 
wereldwijd 73 zonen goedgekeurd voor de dekdienst. 
Judy Ann Melchior won de WK-bronzen teammedaille 
op de WEG in Kentucky dankzij Carthago-dochter Cha 
Cha Z. Ten tijde van Carthago Z hadden de dierenart-
sen zich op Zangersheide toegelegd op endoscopisch in-
semineren. Het zorgde voor merkelijk betere resultaten. 
Merries raakten sneller drachtig en hengsten moesten 
daardoor minder dekken. Op die manier kon Carthago 
Z sport en fokkerij combineren. Na zijn sportcarrière is 
Carthago Z, die jaar na jaar gehuurd werd, teruggekeerd 
naar zijn heimat in Holstein, waar hij in 2013 is over-
leden. Het is steeds één van de grootste frustraties van 
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een beperkt aantal veulens sprong een groot percentage 
op 1.60m-niveau. De beroemdste dochter Regina Z van 
Harrie Smolders won meerdere malen de Z-Ranking en 
maakt van haar vader een onvergetelijke belevenis uit 
het leven van Léon Melchior. Regina Z is het zuiverste 
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Chellano Alpha Z werd in 2008 geboren en zou het 
eerste gekloonde veulen op Zangersheide worden. 
Opnieuw zette Léon Melchior een mijlpaal, want hij 
was de eerste die de kloontechniek effectief opnam in 
zijn fokkerij. Léon Melchior is wat betreft voortplan-
tingstechnieken ook steeds een voorloper geweest. Hij 
introduceerde outcross, KI, spermaverdunners, sper-
matransport, IVF, geslachtsbepaling, DNA-analyse, en-
doscopische bevruchting en embryotransplantatie. Het 
idee om Chellano Z te klonen kwam er al meer dan tien 
jaar geleden, nadat Chellano Z veel te vroeg was komen 
te sterven. Léon Melchior had de zoon van Contender 
uit de volle zus van Corrado geïmporteerd uit Holstein, 
nadat hij op de hengstenkeuring in Neumünster was af-
gekeurd. Achteraf bleek dat één van zijn geniale keuzes. 
Het Holsteiner Verband heeft de vergissing nooit kun-
nen verteren, omdat Chellano Z zo succesvol en immens 
populair werd. Chellano Z haalde de toptien op het 
WK in Lanaken als zes- en zevenjarige. Hij werd razend 
populair in de fokkerij en heeft nakommelingen tot op 
Olympisch niveau. Het is daarom zo belangrijk dat zijn 
genetisch materiaal behouden is voor de fokkerij via zijn 
kloon Chellano Alpha Z. 

springende merries uit het circuit. “Ice” is eigenlijk het 
eerste paard uit eigen fokkerij waarmee iemand van de 
familie Melchior zelf op het hoogste niveau in de sport 
meedraait. Het oorspronkelijke plan van Léon Melchior 
is een generatie later perfect uitgewerkt. Mooi dat hij 
dat nog heeft mogen meemaken. Vader Artos Z gaf 
ook Rotchild van Mclain Ward en moeder Cold As Ice 
Z (Carthago Z) sprong zelf eveneens grote prijzen. De 
grootmoeder was van Ramiro Z en de uit Hannover ge-
importeerde overgrootmoeder Aglaya Z (Agram) was 
de volle zus van het Olympisch paard Agent van Paul 
Schockemöhle. Het pedigree van As Cold As Ice Z leest 
als het paardenleven van Léon Melchior. Het bloed van 
deze merrie mag nooit verloren gaan, ondanks haar 
sportief programma. Daarom werd het een evidentie om 
de merrie te klonen, om het genetische materiaal niet 
verloren te laten gaan. Inmiddels lopen op Zangersheide 
twee gekloonde jaarlingen As Cold as Ice Alpha Z en As 
Cold As Ice Beta Z. Zelf heeft “Ice” twee nakomelingen.

Levisto Z is het paard dat de generatiewissel op 
Zangersheide inluidde. Léon Melchior kocht de won-
derlijke schimmel voor zijn dochter, die haar jeugdpe-
riode had afgesloten en op het punt stond toe te treden 
tot het Belgisch team. De schimmel was haar op het lijf 
geschreven, een chique hengst met uitstraling en natuur-
lijk alle springkwaliteiten. Een paard dat voldoet aan de 
eisen van de hedendaagse sport. Opnieuw heeft Léon 
Melchior de juiste insteek. Judy Ann Melchior springt 
met haar gouden paard Levisto Z tal van ereplaatsen 
bijeen in de Global Champions Tour, ze kwalificeert zich 
voor de wereldbekerfinale en ze wint twee maal de Sires 
of the World, thuis in Lanaken tijdens het wereldkampi-
oenschap voor jonge paarden. Het plaatje klopt, zowel 
voor de sport als voor de fokkerij. Levisto Z krijgt de 
erkenning van de fokkers en is vandaag één van de meest 
populaire vaders uit ons dekstation. 

As Cold As Ice Z, waarmee Judy Ann Melchior in 
Barcelona met België de Furusiyya Nations Cup won, 
wordt op dit ogenblik beschouwd als één van de best 


