
28 29

Sterrenregen voor

Door: Stephanie hooyberghS

Paard in the Picture 

Chaqui Z
“Chaqui Z viel vanaf het begin 

op door zijn knap exterieur 

en sterke galoppade.”
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Wat zijn de ingrediënten van het 
ideale springpaard? Goed gebouwd, 

gemakkelijk te rijden, vermogend en 
voorzichtig in combinatie met de 
juiste instelling en de nodige portie 

souplesse. Samengevoegd: het 
recept van Chaqui Z, goed voor vijf 

gulle sterren in de Michelingids! 
Hij schitterde op het EK in 
Gotenburg. Niet enkel door 
de oogverblindende gouden 

teammedaille die Ierland 
na 16 jaar opnieuw wist te 
behalen, maar vooral door 
er drie opeenvolgende sterke 

nulrondes neer te zetten. Als 
je bij paarden ook kan spreken 

over hoogbegaafd, dan heeft 
Chaqui Z zeker een IQ boven 145. 

Het levensverhaal van deze Zangersheide gekeurde 
dekhengst begon in 2006 in De Lutte in Overijssel. De 
broers Jos en Louis Morsink delen naast hun rundvee-
bedrijf ook een liefde voor paarden. Het fundament van 
hun fokkerij is de stammerrie Wokina, een Nimmerdor-
merrie van Jacqueline Evenhuis, de vrouw van Louis 
Morsink. Met hart en ziel en grote betrokkenheid zetten 
beide families zich in voor de fokkerij en de opleiding 
van springpaarden. 

Het pedigree van de familie Morsink
Team Morsink is een echt familiebedrijf. Meestal beslis-
sen Jos en Louis samen welke merries van welke heng-
sten gedekt zullen worden, al hebben de andere familie-
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Het succesverhaal van een atleet met een gouden hart
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leden ook hun inbreng. Enerzijds bestaat team Morsink 
uit Jos en Agnes. Zij wonen in Beuningen en zijn de ou-
ders van Gerben en Stefan. Gerben is de ruiter uit het 
gezin. Hij springt momenteel op 3- en 4-sterren niveau 
en hoopt ooit door te groeien naar vijfsterrenwedstrij-
den. Stefan is hoefsmid en maakt alle paarden zadel-
mak. Anderzijds heb je Louis en zijn vrouw Jacqueline. 
Jacqueline is dierenarts en zij insemineert ook alle mer-
ries. Louis en Jacqueline wonen in De Lutte en heb-
ben samen drie dochters: Veronique, Claudia en Elike. 
Veronique heeft al een paar EK’s achter de rug.  Sinds dit 
jaar rijdt zij bij de Young Riders. Claudia neemt deel aan 
wedstrijden voor Junioren en Elike heeft net de overgang 
gemaakt van de pony’s naar de paarden. Zij nam vorig 
jaar deel aan het EK bij de pony’s en zal het aankomende 
jaar voor het eerst bij de junioren rijden. 

In De Lutte staan de fokmerries, worden de veulentjes 
geboren en groeien ze op. Wanneer ze twee jaar zijn ver-
huizen de paarden naar Beuningen, wat een kwartiertje 
uit elkaar ligt. Op een leeftijd van drie à vier jaar maakt 
Stefan de paarden zadelmak en worden ze verdeeld tus-
sen Gerben en zijn nichtjes. 

Elk jaar fokt team Morsink vier à vijf veulentjes. Vaak 
worden de jonge merries eerst een keertje gedekt, maar 
dat is wisselend. “Het houdt altijd een risico in. Het kan 
goed zijn dat de merrie nadien iets voelt en minder ver 
geraakt in de sport dan wanneer geen veulen gekregen 
zou hebben”, vertelt Gerben. Naast 130 stuks melkvee 
bezitten de Morsinks ook 45 paarden met fokmerries, 
veulens en jonge paarden inbegrepen. Het merendeel zijn 
eigen fokproducten, maar af en toe kopen ze er ook wel 
eens eentje aan. “Sinds mijn nichtjes fanatieker aan het 
rijden zijn, krijg ik elk jaar zo’n twee nieuwe jonge paar-
den. Meestal kopen we er per jaar ook één bij, maar dat 
varieert wel eens.”

Wie is Chaqui Z?
Chaqui Z (Chacco Blue x Quinar Z) is multinationaal. 
Hij heeft Nederlandse fokkers, Amerikaanse eigenaars 
en een Ierse ruiter op zijn rug. Als veulen had Chaqui 
Z meteen iets speciaal. “Chaqui Z was  heel mooi en 
nieuwsgierig. Hij viel vanaf het begin op door zijn knap 
exterieur en sterke galoppade. Bovendien was hij erg ge-
makkelijk in de omgang. Mijn nichtjes maken de veulens 
altijd heel aanhankelijk. Ze verwennen en vertroetelen 
ze in de weide”, lacht Gerben. 

Broer Stefan zat het eerst op Chaqui Z. “Stefan maakt 
paarden op een rustige manier zadelmak en neemt voor 
elk paard de tijd die nodig is. Soms duurt het een maand, 
soms twee maanden. Bij Chaqui Z ging het allemaal wat 
vlotter. Die was na twee, drie weken al zadelmak. Stefan 
was zo klaar met hem”, lacht Gerben. “Chaqui Z be-
greep heel snel wat er van hem verwacht werd.” 

Met grootmoeder Calina Z (Carthago Z x Nimmerdor) 
behaalde Gerben in 2005 teamgoud en individueel zilver 
in het Zwitserse Schaffhausen op het EK bij de Junioren. 
“Calina Z had heel veel vechtlust, vermogen en was zeer 
oplettend. In Zangersheide zagen we Quinar Z (Quidam 
de Revel x Aloube Z) voor het eerst. Hij was toen op 
zijn hoogtepunt. We dachten dat hij, qua bouw en ka-
rakter goed zou passen bij de temperamentvolle Calina 
Z. Tijdens mijn periode als junior reed ik naast Calina 
Z ook Persey, een hele fijne Guidam-afstammeling. Zij 
waren toen mijn twee beste paarden. Guidam heeft als 
vader Quidam de Revel. Wij waren gek van dat bloed en 
zo zijn we ook bij Quinar terechtgekomen. Bovendien 
hadden we in het verleden al goede ervaring met 
Zangersheide-hengsten want Carthago Z had ons goede 
afstammelingen gegeven (o.a. de goedgekeurde Z-hengst 
Carthino Z die met Gerben zilver behaalde op het WK 
voor zevenjarigen in Lanaken).”

Bewezen sportgenen; grootvader Quinar Z bewees zich even-

eens in de sport.

De nachtmerrie van elke fokker
Uit de combinatie Calina Z en Quinar ontstond Quilina 
Z, de moeder van Chaqui Z. Zijn moeder heeft nooit on-
der het zadel gelopen. Als driejarige werd zij gedekt van 
Chacco Blue (Chambertin x Contender), wat Chaqui Z 
opleverde. “We kozen voor Chacco Blue door zijn fijne 
galop. We vonden hem een hele mooie hengst en dach-
ten dat het wel zou kunnen passen.” Als vierjarige werd 
Quilina Z opnieuw gedekt, maar jammer genoeg overle-
den zowel de merrie als haar veulen bij de geboorte. Het 
veulen lag niet goed. Het gebeurde midden in de nacht. 
De Morsinks haastten zich nog naar de kliniek, maar 
tevergeefs. 

In hun naamkeuze combineert de familie Morsink tel-
kens een deeltje van de naam van de vader en de moe-
der. Vaak gebruiken ze het toevoegsel ‘ina’ of ‘ino’ aan 
het einde. Chaqui Z is dan ook de samenvoeging van 
Chacco Blue en Quilina Z. 

Chaqui’s leven
Sinds 2010 vormden Gerben en Chaqui Z een team. 
“Met Chaqui Z kon ik vanaf het begin heel fijn rijden. 
Hij gaf meteen een goed gevoel in de gangen en liep lek-
ker in zijn houding. Hij bleef in zijn ritme doordraven. 
Je moest nooit iets doen om goed te kunnen draven. Aan 
sommige paarden ben je als ruiter de hele tijd aan het 

“Rapidash heeft een goed overzicht, fijne galop en werkt goed mee” - Gerben Morsink.

Chaqui Z sprong de WK finales in elke leeftijdscategorie.

“Chaqui Z vindt alles gemakkelijk in de ring” - Gerben Morsink.
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schreeuwde soms eens op concours, maar hij deed nooit 
iets stom of gevaarlijk.”

Chaqui Z werd gekeurd bij Zangersheide. “We schrijven 
onze veulens in principe allemaal in bij Zangersheide. 
Enkel bij de aankoop van een nieuw paard vinden we 
het stamboek onbelangrijk. We werden altijd goed ge-
holpen en bij Zangersheide lopen ze toch steeds wat 
voorop. Zangersheide was één van de eerste stamboe-
ken die steeds DNA-testen deden door middel van haar-
monsters. Ze zijn vooruitstrevend en dat spreekt ons 
aan in een stamboek. Daarnaast behaalden we al goede 
resultaten bij Zangersheide. Wij waren ervan overtuigd 
dat Chaqui Z zoveel kwaliteit had dat hij goedgekeurd 
diende te worden. De keuze voor Zangersheide kwam 
er nadat we er fijne paarden vonden zoals Quinar Z en 
Carthago Z. Carthino Z werd eerder ook goedgekeurd 
bij Zangersheide.”

Chaqui Z. Daarnaast sprong hij vanaf het begin heel 
gemakkelijk. “Hij maakte vanaf het begin weinig fou-
ten. Thuis of op concours, het aantal balken dat viel was 
laag. Hij behield steeds zijn focus. Chaqui Z had meteen 
een goed overzicht en taxeerde de hoogte van de sprong 
prima. Hij wist meteen naar welke hindernis hij moest 
als hij door de bocht kwam. Chaqui Z was nooit verrast 
door een sprong. Hij was er altijd klaar voor. Dat maakt 
het voor een ruiter zeer aangenaam om te rijden. Hij is 
super intelligent.” 

“Bij jonge paarden heb je wel eens dat als je van de ene 
naar de andere kant achterlangs loopt, ze ineens schrik-
ken. Chaqui Z had dat nooit. Hij wist precies wat er 
om zich heen gebeurde. Daarbij was hij zeer vriendelijk. 
Chaqui Z is nog steeds hengst. In het begin was hij heel 
rustig en kon je hem probleemloos naast merries of naast 
hengsten zetten. In het voorjaar als vijfjarige ontdekte hij 
pas dat hij hengst was. Hij werd toen iets wakkerder en 

werken om de houding of de gang te corrigeren, maar 
dat was helemaal niet nodig bij Chaqui Z.” 

Toen Gerben met Chaqui Z begon te rijden had hij een 
klasje van drie nieuwe jonge paarden. Tegelijkertijd reed 
hij ook Callisto Z, een afstamming van hun eigen hengst 

Carthino Z (Carthago Z x Amor). Daarnaast had hij 
ook Cartaire Z (Carthago Z x Voltaire). Cartaire Z 
reed hij tot 1m50, de andere twee tot 1m60. Toch 
sprong Chaqui Z er vanaf het begin uit. “Het wa-
ren alle drie fijne paarden, maar ik vond Chaqui 

Z altijd al bijzonder. Veel hangt af hoe goed je 
als ruiter klikt met een paard en dat zat vanaf 
het begin juist.” 

“Chaqui Z’s bouw was mooi conform. 
Doordat hij zo goed liep, ging ik hem 
ook nog steeds mooier vinden”, lacht 
Gerben. Het plaatje was compleet bij 

Chaqui Z

“Chaqui Z was nooit verrast door een 

sprong. Hij was er altijd klaar voor.”

Chaqui Z won tijdens het WEF zowel 

de landenprijs als Grote Prijs.

Chaqui Z is momenteel één van 's werelds beste paarden.
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baalde ik. Bij de uitreiking van de prijzen dacht ik pas: 
‘dit is ook mooi’.”

Vanaf de eerste sprongetjes tot de verkoop was Gerben, 
Chaqui Z’s ruiter. “Chaqui Z maakte alles gemakkelijk.” 
Je kon heel eenvoudig verruimen en weer even eenvoudig 
terugrijden. Hij zocht zelf de hindernissen op. Chaqui Z 
kon wat kijken naar een hindernis, maar hij zou nooit 
stoppen. Hij had een groot hart en bleef altijd doorgaan. 
Dat was voor hem een motivatie om extra op te letten, 
iets wat hij zeker erfde van zijn grootmoeder Calina Z.”

De onvermijdelijke verkoop
Na het WK zevenjarigen reed Gerben Chaqui Z nog en-
kele maanden zelf, maar rond de jaarwisseling verander-
de hij van ruiter. Het Amerikaanse Spy Coast Farm kocht 
Chaqui Z aan voor de Ier Shane Sweetnam. Chaqui Z 
verkopen was zeker niet vanaf het begin de bedoeling 

Chaqui Z en Gerben plaatsten zich telkens voor de finale 
op het Wereldkampioenschap voor vijf-, zes- en zevenja-
rigen! Enkel bij de zevenjarigen haalden ze de barrage 
net niet omwille van een tijdfout. “Ik vind het nog steeds 
sneu dat ik met Chaqui Z geen erelint behaalde op het 
WK, want het zou wel terecht geweest zijn. Ik behaalde 
in mijn carrière al vijf WK-podiumplaatsen in Lanaken, 
maar geen enkele met Chaqui Z en dat doet nog steeds 
pijn. Zeker bij de zevenjarigen sprong hij fantastisch en 
dan krijg je een tijdfout, wat zuur! Qua opleidingsni-
veau stond hij ver genoeg. Hij was klaar om vooraan 
mee te doen. Ik eindigde nog achtste. In de prijsuitrei-
king zei ik tegen Mevrouw Melchior: ‘Ah wat balen van 
die tijdfout!’. Zij zei me: ‘Maar je mag alsnog tevreden 
zijn, want je staat er toch weer maar mooi bij.’ Vanaf dat 
moment dacht ik: ‘oké dat is waar’. De hele barrage lang 

“Het is niet realistisch om met één 

paard door te groeien naar het 

allerhoogste niveau.”

“Ik behaalde in mijn carrière al vijf 

WK-podiumplaatsen in Lanaken, maar 

geen enkele met Chaqui Z en dat doet 

nog steeds pijn.”
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merrie. “Rapidash werd gefokt door een vriend van de 
familie, nadat we hem getipt hadden dat Chaqui Z zo 
uitzonderlijk was.” Opnieuw reed Gerben beide paarden 
naar de WK-finales. De vijfjarige eindigde elfde. De ze-
venjarige kreeg twee fouten op de dubbel stijl langs de 
tribune. 

Gerben herkent veel van Chaqui Z in Rapidash. 
“Rapidash heeft ook een heel goed overzicht, een fijne 
galop en een meewerkend karakter. Qua bouw zijn ze 
wel verschillend. Rapidash is relatief vroeg gecastreerd, 
wat ook invloed heeft gehad op zijn bouw.” Recent werd 
Rapidash nog vierde op de tweesterrenwedstrijd van 
Wierden. “Ik denk dat hij overal overheen kan springen. 
Het parcours in Wierden deed hem helemaal niets. Hij 
sprong het met twee vingers in de neus.”

“Ik wil met Rapidash zo ver mogelijk geraken in de 
sport. Daarnaast rij ik de achtjarige Navarone Z (Nabab 

valt en je goud wint.” Individueel stond Shane de laatste 
dag nog virtueel op brons. Het was jammer, maar tij-
dens de twee finalerondes eindigden ze telkens op vier 
strafpunten. “Chaqui Z kreeg twee pechbalkjes, anders 
had hij zelfs goud kunnen pakken! Ik had een ruiter-
accreditatie gekregen, waardoor ik op de ruitertribune 
mocht zitten en mee het parcours mocht verkennen. Die 
sprongen uit de individuele EK-finale waren gewoon gi-
gantisch. Hindernis twee van het laatste ronde was een 
ontzettend hoge stijlsprong. Die stond zeker 1.65 m, 
misschien wel 1.70 m. Dan moet alles meezitten en dat 
was op het laatste net niet.” 

Gerben vond het hele EK-gebeuren zeer spannend. “Je 
hoopt dat het goed gaat. Terwijl ik in het parcours rond-
liep dacht ik: ‘Dit is het echte werk, daar is geen twijfel 
over mogelijk’. Je groeit zelf ook als je het parcours ge-
woon al kan lopen. Je kijkt er anders tegenaan. Je hoort 
dingen en pikt zaken op. Ik zie mezelf deze parcours ooit 
ook rijden, maar dan moet alles meezitten.” 

De kaart van de sport
Ook dit jaar nam Gerben deel aan het WK voor jonge 
paarden in Lanaken. Bij de vijfjarigen reed hij Nogalina 
Z (Numero Uno x Montender). Zij heeft eveneens Calina 
Z als grootmoeder. Bij de zevenjarigen startte Gerben 
Rapidash, een Chaqui Z-afstammeling uit  een Lancelot-

Spijt? 
Een Chaqui Z is een boost voor de carrière van een rui-
ter. “Voor mij was het jammer. Met hem kun je vooraan 
meedoen en echt doorgroeien van tweesterrenwedstrij-
den naar de allerhoogste sport. We moeten er eerlijk in 
zijn. Zoiets lukt niet zonder zo’n paard en we fokken er 
niet elk jaar zo eentje. Al doen we daar natuurlijk ons 
uiterste best voor en hopen we er steeds op. Op het mo-
ment van de verkoop is het heel jammer. Maar wat is 
spijt?! De resultaten van Shane zijn erg goed. Dat geeft 
onze fokkerij ook een stukje erkenning. Als die resulta-
ten uit gebleven waren dan hadden we een foute keuze 
gemaakt. Zo simpel is het. Uiteindelijk verkoop je op-
dat het paard op het hoogste niveau kan meedraaien en 
dat doet hij nu. We hebben een aantal beloftevolle jonge 
paarden die eraan zitten te komen en we hebben kunnen 
investeren in het bedrijf. Je moet ook altijd toekomstge-
richt blijven denken.”

EK Gotenburg
“Mijn vrouw en ik hebben Shane en Chaqui Z een keer-
tje opgezocht op zijn thuisbasis Florida. Op het EK in 
Gotenburg hebben we ze ook aangemoedigd. Samen met 
zijn hele team zijn ze fan van Chaqui Z. Hij wordt ont-
zettend goed behandeld en verzorgd. Het is heel mooi om 
te zien hoe ze daar met z’n allen bezig zijn met Chaqui 
Z. Dat doen ze heel goed, maar dat moet ook. Anders 
behaal je die resultaten niet.”

Voor het EK zagen de tekenen er goed uit voor Shane 
Sweetnam en Chaqui Z. Ze behaalden de hele winter 
goede resultaten in Florida. “In de wedstrijden er naar-
toe zag je een heel constante lijn ontstaan. De rest van 
het Ierse team had ook een goede flow te pakken.  Voor 
we naar het EK gingen, hebben we erover nagedacht 
of we enkel zouden gaan om te kijken of we ook kans 
maakten op mooie resultaten. Op voorhand dachten we 
dat het mogelijk zou zijn dat het Ierse team het goed zou 
doen. Voor ik vertrok wou ik nog een weddenschap af-
sluiten met mijn neefje. Ik zei: ‘Ik denk dat ze goud gaan 
winnen’. Mijn neefje volgt alle resultaten van de beste 
tweehonderd ruiters en hun paarden nauwlettend op. 
Hij durfde de weddenschap niet aan want ook hij dacht 
dat ze goud zouden pakken”, glimlacht Gerben. 

“Uiteindelijk hangt het volledig van het moment af of 
het lukt, of je net zoals België op de vierde stek eindigt. 
Het is natuurlijk supergaaf als het allemaal in de plooi 

van Team Morsink. “Zulke paarden hou je het liefst zelf 
aan, want aan hen beleef je het meeste plezier. Langs de 
andere kant is een paard op een bepaald moment ook 
klaar voor de hoogste parcours. Hij was klaar voor se-
rieuze werk en er dienden zich voor mij ook weer jonge 
paarden aan. Die jonge paarden kun je ook niet laten 
staan en ik had op dat moment geen andere paarden 
voor het hogere werk. We moeten eerlijk zijn. Het is niet 
realistisch om met één paard door te groeien naar het 
allerhoogste niveau. Het is natuurlijk wel supermooi als 
je al één paard hebt, want velen krijgen nooit zo’n goed 
paard te rijden.”

“Als ik destijds de paarden had gehad die ik nu heb, zou 
het een ander verhaal geweest zijn. Ik rijd nu de acht-
jarige Navarone Z (Nabab de Reve x Amor) en de ze-
venjarige Rapidash (Chaqui Z x Lancelot). Zij zouden 
dan de kwalificaties van de GP kunnen lopen en Chaqui 
Z zou je dan kunnen sparen voor de GP of omgekeerd. 
Met verschillende paarden kun je gewoon meer schui-
ven. Dan kan je de belasting beter aftasten en bekijken 
wat er past bij elk paard.”

Vanaf het begin trok Chaqui Z de aandacht van kopers. 
Zowel op landelijke als op internationale wedstrijden 
waren er steeds veel geïnteresseerden. Toch wilde de fa-
milies Morsink niet snel verkopen. “We dachten steeds: 
‘Nee dit is niet het juiste moment of het past niet of het 
zijn niet de juiste mensen. We wilden Chaqui Z altijd 
zelf houden, maar op een gegeven moment kwam Shane 
(Sweetnam) langs met een vriend van hem en dat klikte 
heel goed. Wij zagen dat en Shane voelde het. Toen werd 
het opeens heel serieus en ging het ook allemaal heel 
snel. Shane zocht een toppaard om zijn carrière een extra 
boost te geven. Hij zocht een paard voor het allerhoogste 
niveau. Dat was ook wat wij zochten in een koper. Het 
was geen paard om als tweede paard op stal te zetten. Ik 
denk ook niet dat iemand dat in zijn hoofd zou halen. 
Anders zou Chaqui Z zich ongetwijfeld extra bewijzen 
zodat hij toch het eerste paard werd”, lacht Gerben. Zo 
is hij gewoon.” 

“Een bedrag kleven op zo’n paard is geen hogere wis-
kunde. Je weet ongeveer wat paarden in die markt waard 
zijn en het was ook niet ons eerste goede paard wat we 
gefokt hebben. Je krijgt een soort van feeling voor wat 
reëel is. Dat was niet het moeilijkste. Het moeilijkste was 
om te beslissen of we hem wel wilden verkopen.”

“Shane Sweetnam en Chaqui Z klikten 

meteen heel goed. Wij zagen dat en 

Shane voelde het.”

EK goud voor Ierland, dankzij drie foutloze omlopen van Chaqui Z.

“Geen WK podium voor Chaqui Z 

door één tijdfout doet nog steeds pijn” - 

Gerben Morsink.
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jarigen. Zij had een gigantische vechtlust en zette haar 
succesvolle internationale carrière nadien verder onder 
Jane Richard Philips. Ik hoop dat we nog heel veel goede 
paarden mogen fokken, maar natuurlijk blijft Chaqui Z 
bijzonder.” Op de universiteit Twente won Gerben een 
trofee voor het combineren van sport met studies. “Toen 
men op stal langs kwam voor een reportage vroeg de 
reporter me met welk paard ik op de foto wou. Ik moest 
geen moment nadenken en antwoordde meteen: Met 
Chaqui Z!”

de Reve x Amor), wat ook een hele fijne springer is. Ik 
ben nu aan het trainen om in het voorjaar een mooie 
start te kunnen maken. Als het allemaal wat meezit dan 
denk ik dat het volgend jaar een goed jaar kan worden.” 
Momenteel rijdt Gerben Navarone Z in internationale 
tweesterrenwedstrijden. Navarone Z’s moeder is Dakina 
Z, de overgrootmoeder van Chaqui Z. “In principe is het 
de bedoeling om door te groeien naar drie sterren, mis-
schien vier of vijf sterren. We zien wel. Navarone Z zal 
volgend jaar parcours van 1.50 m, 1.60 m lopen. 
Of Chaqui Z het beste paard is dat we ooit fokten of zul-
len fokken, durf ik niet zeggen. Zekina Z, een   Zandor 
Z uit Calina Z, is ook een fenomenaal paard. Met haar 
behaalde ik wel medailles op het WK jonge paarden, 
waaronder goud bij de zesjarigen en brons bij de zeven-

“Chaqui Z had het altijd gemakkelijk. Hij vond het gemakkelijk toen ik met hem 

voor de eerste keer 60 cm sprong en in de tweesterren GP vond hij vond het nog 

steeds gemakkelijk.”
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“Volgend jaar wil ik met Chaqui Z naar de World Equestrian Games” - Shane Sweetnam.
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Shane Sweetnam: “Chaqui Z heeft de X-factor”

“Zijn intelligentie maakt Chaqui Z speciaal. 

Hij heeft een stel geweldige hersenen.”

We keren even terug in de tijd, naar december 2013. 
Chaqui Z is zeven jaar oud en zijn uitmuntende 
prestaties op het Wereldkampioenschap voor vijf-, zes- 
en zevenjarigen plaatsten hem in het vizier van menig 
paardenspotters. Chaqui Z liet ook Ronan Clarke niet 
onberoerd. Clarke is de agent van Shane Sweetam. “Hij 
zei dat Chaqui Z interessant voor me zou zijn. Ik was op 
dat moment op zoek naar een heel speciaal paard, eent-
je dat alle kwaliteiten bezat om een Grand Prix-paard te 
worden”, vertelt Shane. “De paarden die we tegenwoor-
dig willen, zijn heel moeilijk te vinden. Je moet de spe-
ciale talenten vinden en tot nu toe had ik meer geluk in 
België en Nederland dan ergens anders. Toen ik Chaqui 
Z voor het eerst ging proberen, viel me meteen op hoe 
fijn hij te rijden is. Hij heeft zoveel balans en kwaliteit. 
Bovendien is hij heel voorzichtig. Vanaf de eerste dag 
hield ik van hem. Hij geeft me een geweldig gevoel.”

Het werd snel duidelijk dat Chaqui Z en Shane 
Sweetnam een goede match zouden worden. Robert 
en Lisa Lourie van Spy Coast Farm kochten hem aan. 
Shane Sweetnam had zijn toekomstpaard gevonden. 
Na een periode in quarantaine verhuisde Chaqui Z naar 
Florida. “In het begin sprongen we met hem geen hoge 
parcours. Nadien gingen we naar Kentucky en startten 
we al eens een 1.45 m-proef. Daarna volgde Spruce 
Meadows en reden we enkele parcours van 1.50 m. 
Het eerste jaar trainden we Chaqui Z  voor GP’s in de 
toekomst.” Op zijn acht won Chaqui Z de New Albany 
Classic, een echte klassieker uit het Amerikaanse cir-
cuit. Hij werd steeds volwassener en bleef zich goed 
ontwikkelen. Dit jaar behaalde Chaqui Z ongetwijfeld 
zijn beste resultaten. Hij won zowel de landenwedstrijd 
als de viersterren GP van het Winter Equestrian Festival 
in Wellington. Op het EK in Gotenburg behaalden ze 
ook teamgoud en eindigden ze individueel op de acht-
ste plaats. Er volgt slechts één besluit: Chaqui Z is één 
van ‘s werelds beste paarden op dit moment.

“Op het EK in Gotenburg eindigden Chaqui Z en ik 
slechts op één balk van het podium. Dat is de sport. 
Chaqui Z bleef drie dagen foutloos en ook tijdens de 
twee laatste finalerondes sprong hij ontzettend goed. 
In de finale verschenen er tweemaal vier strafpunten 
op het scorebord, maar Chaqui Z sprong uitzinnig. Het 
waren zware parcours. Cian O’Conner kreeg die week 
ook twee balken en hij won brons. Hij had een balk ti-
jdens de eerste dag en dan komt het aan op snelheid. 
Op dit niveau zijn de marges heel klein. Veel ruiters die 
eindigden in de top tien konden even goed op het po-
dium gestaan hebben. Het was een geweldige ervar-
ing. Bij sport heb je altijd een dosis geluk nodig. Ik kan 
niet zeggen dat ik nadien aan het klagen was. Ik was 
in de wolken met de prestaties die Chaqui Z die week 
neerzette.”

“Zijn intelligentie maakt Chaqui Z speciaal. Hij heeft een 
stel geweldige hersenen. Toppaarden moeten moedig 
zijn en vechtlust hebben om elke keer weer alles te 
geven voor hun ruiter. Chaqui Z heeft de wilskracht om 
te presteren. Hij heeft de X-factor, datgene wat van ie-
mand een ster maakt. De prestaties van het afgelopen 
jaar zijn het bewijs hoe goed hij is. Chaqui Z heeft talent 
en kwaliteit in overvloed.”

“Chaqui Z behoort zeker bij de favorieten, maar zeggen 
dat hij mijn favoriete paard is kan ik niet. Het voelt zoals 
kiezen van welk kind je het meeste houdt. Ik heb het ge-
luk dat ik altijd omringd wordt door zeer goede paarden. 
Ik wil al mijn paarden respectvol en gelijk behandelen, 
zeker als je ziet wat ze allemaal voor mij doen.”

In september 2018 vinden de World Equestrian Games 
plaats in Tryon in het Noorden van Amerika. “Hopelijk 
kunnen we er opnieuw deel uitmaken van het winnende 
team. Daar proberen een medaille behalen wordt ons 
belangrijkste doel”, besluit Shane.

“Je moet de speciale talenten vinden en tot nu toe had ik meer 

geluk in België en Nederland dan ergens anders.”

“Ik ben in de wolken met Chaqui Z” - Shane Sweetnam.


