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Eén van de allereerste artikels in het Z-Magazine was het verhaal van Almé Z. Eric Wauters getuigde in 1993 over 
de ontdekking en aankoop van deze Franse hengst in 1973 en dat toont nog eens de onverzettelijkheid aan van Léon 
Melchior om het beste bloed naar Lanaken te halen. Zelfs als het bloed uit Frankrijk komt en in handen is van een 
malafide Amerikaan.

Toeval bestaat niet en geluk dwing je af. Iedereen beaamt vandaag 
het succes van Zangersheide, het meest invloedrijke stamboek in de 
wereld van de paardensport. De synergie tussen sport en fokkerij is 
verweven in de geest van Zangersheide. Hoe is het zover kunnen 
komen? Iedereen spreekt over de Z filosofie. Maar wat betekent 
die? En waar staat het voor? Naar aanleiding van een kwarteeuw 
Zangersheide duiken we in het archief van Z en Z Magazine en 
tonen we aan de hand van artikelen van de voorbije 25 jaar hoe 
Zangersheide geworden is wat het vandaag is. De integrale artikels 
kan je lezen op onze website. 

Open Days

Stallion Presentation

Stallion Selection

2 - 4 March 2018

Zangersheide - Lanaken (B)

Z-Stallion Selection
10, 11 February  –  Deauville (F)

Stallion Presentation 
Zangersheide

20 February  –  Marl (G)

Spring Stallion Selection
Zangersheide

2, 3, 4 March  –  Lanaken (B)

Open Days and
Stallion Presentation

Zangersheide
3, 4 March  –  Lanaken (B)

Z-Tour
31, 1, 2 March - April  –  Lanaken (B)

6, 7, 8 April  –  Lanaken (B)
13, 14, 15 April  –  Lanaken (B)

Z-Festival
July  –  Marl (G)

July  –  Westdorp (NL)
 26, 27, 28, 29 July  –  Lanaken (B)

Belgian Championship seniors
 12, 13, 14, 15 September  –  Lanaken (B)

FEI/WBFSH World Breeding 
Jumping Championships 

for Young Horses
  13, 14, 15, 16 september  –  Lanaken (B)

Stallion Approval 
Studbook Zangersheide
  13, 14, 15 September  –  Lanaken (B)

FEI Sires of the World
  13, 14 September  –  Lanaken (B)

Zangersheide Quality Auctions
  14, 15 september  –  Lanaken (B)

www. zangersheide.com
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naar Parijs afgezakt waren, had hij een onwaarschijnlijk 
verhaal verteld over een ‘absoluut unicum, een wereld-
wonder enz…’, een bruine Ibrahim-zoon, met een on-
bekende Amerikaanse amateur! De verhalen, waarmee 
Raskin onze interesse trachtte te wekken, leken echter 
allemaal sterk op elkaar, zodat ons enthousiasme meer

Almé Z
The true story

Eric Wauters heeft voor Z-Magazine samen met François Mathy herinneringen opgehaald over Almé Z. 
Over de ontdekking van het supertalent, over de aankoop, over de successen in de sport, maar vooral 
ook in de fokkerij. Hij schreef over Almé Z the true story.

Door: Eric WautErs

1973. Internationale wedstrijd op de Etrier te Parijs na-
bij Bois de Boulogne. Sinds de Olympische Spelen van 
München zijn François Mathy en ikzelf zowat de steun-
pilaren van de Belgische springruiteréquipe. Eén jaar na 
deze Olympiade worden wij met de regelmaat van de 
klok uitgestuurd naar diverse internationale confronta-
ties als “ambassadeurs” van de Belgische ruitersport.

Fifi
In de paddock staan ‘Fifi’ (zoals mijn Olympische collega 
door zijn vrienden wordt genoemd) en ik aandachtig te 
observeren naar de paarden van onze zuiderburen. Dat 
er in de Franse paardenfokkerij kwaliteit zat, wisten wij 
beiden beter dan wie ook. Fifi had reeds furore gemaakt 
bij zijn overwinning in de GP van Limoges en zijn uit-
zonderlijke optreden tijdens de landenprijs te München 
met de Frans gefokte Talisman (van Nankin), die na-
dien verhuisde naar Paul Schockemöhle, was eveneens 
opmerkelijk! Als handelaar in kwaliteits-springpaarden 
wist Fifi evenzeer het Franse kwaliteitslabel te apprecië-
ren en heel wat ‘made in Frankrijk’-paarden vonden, via 
onze Luikse vriend, een nieuwe berijder. Het arendsoog 

van Fifi in het ontdekken van springtalent werd snel we-
reldberoemd. Ook Alwin Schockemöhle deed meer dan 
eens een beroep op zijn geniale kunde, een service die 
evenzeer gevraagd werd door de toenmalige wereldkam-
pioen Hartwig Steenken. 
Léon Melchior wist van zijn kant niet uitsluitend de 
paardenkennis van Fifi op prijs te stellen, maar wist ook 
dat hij een uitstekend ruiter was, met een uitzonderlijk 
gevoel! Origines was mijn hobby en samenzijn met Fifi 
was nooit langwijlig voor ons.
In die tijd was het reizen niet zo eenvoudig als vandaag en 
ik heb nog leuke herinneringen behouden aan treinreizen 
met Fifi naar de Anglo Arabieren-veiling te Poitiers enz. 
Paul Raskin, een naar Frankrijk uitgeweken Limburger, 
was zowat onze ‘observator’ en zodra hij een zgn. ‘betere’ 
jumper ontdekte, verwittigde hij François.  Voordat wij 

Almé Z

Verder lezen… bezoek onze website: www.zangersheide.com
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O N D E R  D E  H O G E  B E S C H E R M I N G  V A N  Z I J N E  M A J E S T E I T  D E  K O N I N G

VLAANDERENS
KERSTJUMPING

M E M O R I A L  E R I C  W A U T E R S

NEKKERHAL MECHELEN

 

KBC PRESENTEERT

37 Jaar

TICKETS: 070 345 345 · WWW.TELETICKETSERVICE.COM · WWW.JUMPING-MECHELEN.COM


