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2017Het jaar van...

Gelukkig nieuwjaar! Mag het hetzelfde zijn als vorig jaar? Of heb je 

nieuwe wensen? Waar blik je op terug en naar wat kijk je uit? 

Wij stelden de vraag...
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Paul Bocken: ‘emotioneel moment 
belangrijker dan geld’
‘Mijn vader was thuis, hij was babysitter en volgde de 
veiling via de livestream. Na afloop belden we elkaar en 
er viel een stilte. Een betekenisvolle conversatie zonder 
woorden. Het was een emotioneel moment en geloof me, 
dan denk je niet aan geld.’ Dat vertelt Paul Bocken over 
zijn ervaring met Freaky Pleasure Z op de Zangersheide 
Quality Auction. Paul is de zoon die in de voetsporen 
getreden is van zijn vader Jan, de eerste hoefsmid van 
Zangersheide. Vandaag past Paul de hoeven. Zo ook die 
van Levisto Z, waar hij verliefd op werd. Naast hoefs-
mid is Paul ook fokker. Niet verwonderlijk dat Levisto 
Z een belangrijke rol speelt in zijn fokkerij.  Twee jaar 
geleden kreeg hij via de Zangersheide Quality Auction 
23.000 € voor zijn Levisto Z veulen. Dit jaar betaalde 
Paul Schockemöhle 40.000 € voor zijn Freaky Pleasure 
Z, een hengstenveulen van For Pleasure uit Licia Z en zij 
is een dochter van…Levisto Z. ‘ik vind het al apart dat 
je veulen geselecteerd wordt voor de Z-Veiling. Zeker 
als je weet dat het over 70 veulens gaat uit een lot van 
800’, oordeelt Paul Bocken, die het ook over de andere 
kant van de medaille heeft. Hij kreeg dit jaar vier veu-
lens, waarvan eentje stierf aan koliek. Een veulen van 

Aganix du Seigneur Z. Paul werd van het ene uiterste in 
het andere gekatapulteerd. Freaky Pleasure Z werd zo-
waar kampioen in zijn reeks! ‘Z-Fokkers maken thuis al 
een selectie. Ik vorm daar geen uitzondering op. Freaky 
Pleasure Z zou niet misstaan op het Z-Festival. Dat wist 
ik wel. Anders zou ik niet gaan en daarom hoopte ik op 
een top 30 plaats. De Z-jury zet in op sportstammen en 
daar zit ik goed. Dat we finaal zouden winnen, kan je 
nooit voorspellen. Het is me allemaal overkomen en je 
weet niet wat er gaat gebeuren. Je moet ook weten dat ik 
tijdens het event hoefsmid van dienst ben. Dan duurt de 
finale wel lang hoor’, lacht Bocken. 40.000 € is wel echt 
veel geld, niet? ‘Ja, maar ruiters en eigenaars beseffen 
dat ze steeds vroeger moeten aankopen en investeren. En 
de veiling tijdens het WK is een perfecte timing. Daarbij 
komt dat de presentatie ook heel professioneel en accu-
raat verloopt. Dana Blue komt uit de halfzus van Licia Z 
en die won met Maikel Van Der Vleuten eind juli de GP 
van Wolden. Dat wordt bijvoorbeeld naadloos meegege-
ven tijdens de veiling.’

Ze zouden dat eens doen, deelnemen aan de WK-
kwalificaties. De intentie was er al jaren, maar telkens 
waren er praktische bezwaren. Dit jaar lukte het toch en 
het verliep zo goed, dat ze bij de familie Rooms alvast 
een weekend gereserveerd hebben voor volgend jaar; het 
weekend van het Z-Festival. ‘Dat staat inderdaad al ge-
noteerd in onze agenda’, lacht Wilfried Rooms. 
Begrijpelijk, Emma Rooms won op het Z-Festival een 
WK ticket, met Tigra Ter Wilgen Z (Taloubet Z x Air 
Jordan Z). Op dat WK gingen Tigra en Emma door op 
hun elan. Ze raakten geen balk, zelfs niet in de barrage 
van de finale en finishten finaal op de vijfde plaats. 
 
Emma Rooms kwam al jaren naar het WK, als toe-
schouwer. Al die tijd droomde en hoopte ze stiekem om 
zelf ooit eens het WK te rijden. Al leek dat zo ver weg. 
Dankzij het Z-Festival is het haar toch gelukt en dankzij 
het WK beleefde ze het mooiste moment uit haar spor-
tieve loopbaan. 
 
Wilfried Rooms kijkt verder en blikt al even tevreden te-
rug: ‘2017 is inderdaad een buitengewoon jaar geweest. 
Niet enkel sportief. Bellissima Ter Wilgen Z, een halfzus 
van Tigra, viel in het oog van Stephan Conter en werd 
verkocht. Ook dat is mooi meegenomen. Er werden ook 
vijf gezonde veulens geboren. Meestal komen we aan een 
gemiddelde van drie per jaar. Alle puzzelstukjes vielen in 
elkaar. De jonge merries gebruiken we eerst in de fokke-
rij voor ze in de sport gaan. Het was met Tigra niet an-
ders. Dat maakt dat ze pas op latere leeftijd in de sport 
kwam en toch sprong ze ondanks haar onervarenheid 
in de cyclus zes foutloze omlopen. We hebben ze meer-
maals gespoeld, wat niet bevorderlijk was voor haar 
sportieve prestaties. Gelukkig leert ze heel snel. Toen we 
ons op het Z-Festival kwalificeerden voor het WK, heb-
ben we de sport prioriteit gegeven. Het resultaat zagen 
we op het WK. En toeval wil dat ze niet veel later heng-
stig werd. Het resulteerde in een embryo van Cicero Z. 
Het was in alle opzichten een wondermooi jaar.’
 

Familie Rooms: 
‘vanaf nu vaste afspraak op Z-Festival’
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uitzonderlijk goed gedaan dit jaar en ik besef heel goed 
dat dit quasi niet te evenaren is. Daarom dat ik nu ge-
niet van dit moment, want zo’n jaar zal me niet meer 
overkomen’, zegt Harrie bescheiden. Hij werd beloond 
voor twintig jaar hard labeur, mateloze inzet, tomeloos 
engagement en professionalisme. Zijn instelling was de 
Amerikaan Coulter niet ontgaan. Zijn Copernicus Stables 
investeerde in de sportstal van Smolders en Euro Horse. 
‘Met Axel Verlooy draaien we al jaren mee aan de top, 
alleen is Euro Horse een handelsstal. We brachten paar-
den naar de top en op dat moment werden ze steevast 
verkocht. Dankzij Copernicus kunnen we de paarden 
nu houden voor de sport. Vroeger werd er financieel ge-
oogst, nu oogsten we ook sportief en dat loont evenzeer’, 
aldus Smolders: ‘ik houd niet van het woordje geluk, al is 
het dit jaar allemaal gelukt omdat ons stalmanagement 
werkte, we geen blessures kenden en alle paarden op het 
juiste moment in de juiste vorm waren.’ Naast de tan-
dem Emerald en Don staat de volgende lichting met Cas, 
Colmar en Zinius klaar. ‘Die paarden krijgen deze winter 
de kans om zich te bewijzen en dan hoop ik dat er een-
tje het niveau van Emerald of Don haalt. Feit is dat we 
vandaag investeren in de sport en de paarden rustig kun-
nen opbouwen en alle kansen geven om door te groeien’, 
besluit Harrie Smolders. Don VHP Z werd geboren in 
Diest, als veulen verkocht naar Nederland en verhuisde 
vandaar naar Groot-Brittannië. De Amerikaanse zusjes 
Coulter trainden in Grobbendonk onder de vleugels van 
Smolders’, vertelt Axel Verlooy: ‘we zochten een paard 
voor Saer Coulter. In Hickstead werd de toenmalige 
achtjarige Don met een Britse amazone vierde in de GP. 
Toen al een sprekend resultaat en Coulter ging over tot 
de aankoop. Toen zij stopte, vroeg ze Harrie of hij Don 
verder wou uitbrengen in de sport.’, vertelt Axel Verlooy. 

‘Van deze unieke momenten moeten we 
genieten’

Harrie Smolders en Don VHP Z van Stal Euro Horse 
is met voorsprong de meest succesvolle combinatie van 
het jaar. Dat onderstreepte hij nog eens in de finale van 
de Global Champions Tour, die hij won. Daarmee zette 
hij de kers op de taart van zijn beste jaar ooit. Hij stond 
er op elke belangrijke afspraak; Winnaar van de Global 
Champions Tour, de Global Champions League en van 
de finale van de landencompetitie. Enkel het EK miste 
hij. Daar won hij ‘slechts’ zilver. Smolders lacht: ‘hoe 
leuk is het dat je dat zo kan zeggen.’
 
Harrie won dit jaar zijn allereerste EK medaille. Het was 
de zoveelste bevestiging van zijn regelmaat. Dat hij met 
Don VHP Z (Diamant de Semilly) vice Europees kam-
pioen werd, was voor de buitenwereld misschien een 
verrassing, omdat Don niet uitblinkt in spektakel. Maar 
geen enkel ander paard springt efficiënter en meer fout-
loze rondjes dan Don. Veel winnen doet hij niet, al te-
kent hij op elke wedstrijd voor een plaats op het podium; 
tweede op het EK, tweede in de GCT manche van Rome 
en Hamburg, derde in Parijs. ‘Ik denk niet dat er paarden 
zijn die meer foutloze parcours afleggen als Don. Alleen 
is hij niet de snelste, daarom wint hij niet vaak en staat 
hij zelden in de schijnwerper. Wellicht dat hij daardoor 
onderschat wordt door de buitenwereld. Ik rijd Don nu 
drie jaar en we zijn een hechte combinatie geworden’, 
vertelt Smolders, die naast Don ook nog kan rekenen op 
zijn andere hengst Emerald. Ze wisselen elkaar perfect af 
en zijn onderling inwisselbaar. ‘We hebben voor Emerald 
en Don een perfect programma uitgewerkt waardoor ze 
elk op hun beurt konden pieken. Ze hebben het allebei 

Het wonderjaar van Harrie Smolders en 
Z-Ranking winnaar Don VHP Z 
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De mooie toekomst 
van Pieter Devos met Claire Z
De sportieve toekomst van Pieter Devos is verzekerd en 
dat heeft veel te maken met Claire Z (Clearway). Tijdens 
de finale van de landencompetitie in Barcelona sprong 
ze haar eerste vijfsterren GP en ze won. Anderhalve 
maand later debuteerde ze in haar eerste wereldbeker, 
in Lyon, en daar werd ze vierde, zonder één balk te la-
ten vallen. Claire Z bezorgde Pieter het voorbije jaar de 
ene aangename verrassing en bevestiging na de ande-
re. Pieter Devos is ambitieus in zijn race naar de top en 
investeert in zijn toekomst. Dat zagen we ook op het 
Wereldkampioenschap Jonge Paarden, waar hij zilver 
won met de zevenjarige Flash. Dat weekend bood en 
kocht hij op de Zangersheide Quality Auction Charmeur 
du Poteau Z (Comilfo Plus Z) en op de Z Online Veiling 
haalde hij Ariane du Poteau Z binnen. Allebei uit dezelf-
de stam als Claire Z. Het zegt iets over het geloof van 
een ruiter in de stam van een bewezen fokkerij.

 Pieter Devos spreekt in superlatieven over zijn nieuw 
toppaard, want in die categorie brengt hij Claire Z nu 
onder. ‘Hoe vlot en eenvoudig en met het grootste gemak 
Claire Z haar eerste wereldbeker aanpakte, was onge-
zien. Dit heb ik nooit eerder ervaren. Zonder afbreuk 
te doen aan mijn andere paarden, durf ik nu zeggen dat 
Claire Z het beste paard is dat ik ooit gereden heb. Dat 
Claire Z het zo goed doet, geeft nog meer voldoening 
omdat we haar zelf hebben opgeleid. Claire Z kwam uit 
de weide en was nog niet zadelmak toen we ze kochten. 
Dat geeft haar prestatie extra glans. We hebben er hard 
aan gewerkt, er altijd in geloofd en daarvoor worden we 
nu beloond. Ik mag die pluim niet op mijn hoed steken, 
het is de verdienste van mijn vrouw Caroline en onze 
medewerkers thuis.’

De familie Liefsoens viel tijdens 
het WK in september in de prijzen. 
Hun Papillon Z werd vijfde in de 
Z-Ranking. Een andere paard uit 
hun fokkerij, Sea Coast Pebbles Z, 
won twee maand eerder zijn allereer-
ste vijfsterren GP. Dat was in Knokke 
Hippique, waar Papillon Z twee jaar 
geleden de GP won. Papillon Z deed 
het met Jérome Guery, Pebbles Z met 
Gudrun Patteet, die enkele jaren ge-
leden in Zangersheide wereldkampi-
oen werd. 
Het was een seizoen met ups-and-
downs en onze eerste vijfsterren GP 
zege was met voorsprong ons hoog-
tepunt, blikt Gudrun terug, die haar 
gloriemoment in Knokke beleefde: 
‘ik spreek over een jaar met ups-
and-downs omdat Sea Coast Pebbles 
Z geniaal en simultaan onvoorspel-
baar is. Hij kan zeker vijfsterren GP’s 
winnen, al zal ik er nooit zinnen op 
zetten. Want met Pebbles weet je het 
nooit vooraf. Het kan altijd alle kan-
ten uitgaan’, lacht Patteet ‘ik weet 
dat ik het nu eenmaal niet weet met 
Pebbles. Enerzijds weet ik wel dat hij 
alles aankan, al blijft het zelfs on-
derweg in het parcours altijd verras-
send. Het is voor ons vaak alles of 
niks. Ik moet met Pebbles de goe-
de dagen pakken en in Knokke was 
hij goed.’ Voor volgend jaar kijkt 
Gudrun Patteet uit naar haar nieu-
we stal en nieuwe lichting paarden. 
‘Onze nieuwe stal is operationeel. De 
paarden wonen er al en we kunnen 
er al trainen. Een enorme verbetering 
en begin volgend jaar wordt alles af-
gewerkt en gefinaliseerd. 2018 oogt 
alvast mooi’, lacht Gudrun.
 

Sea Coast Pebbles Z 
wint eerste vijfsterren GP
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Vandaar dat we de expliciete voorkeur gaven aan het 
traject van de hengstenkeuring van Z-France. Be Express 
heeft de kwaliteit en wacht een carrière in de sport. En 
een erkenning van Studbook Z is toch een meerwaarde. 
Zelfs in Frankrijk is er erkenning. Meer en meer fokkers 
en eigenaars kijken naar Z-France. Je merkte het ook 
aan de aanwezigheid, veel grote stallen, stoeterijen en 
eigenaars waren aanwezig.’ 
 

Patrice Delaveau was de meest opmerkelijke aanwezi-
ge in de ring tijdens de hengstenkeuring van Z-France 
in Deauville. De Franse international van de Haras des 
Coudrettes en regerend vice wereldkampioen stelde er 
zelf Be Express voor en daar had hij een goed reden voor: 
‘Be Express is één van de eerste zonen van mijn topsport-
paard Orient Express en die ligt me nauw aan het hart. 
Of hij later even goed wordt als zijn vader, kan ik nu niet 
inschatten, al verwacht ik er wel veel van. Omdat we 
bij Haras des Coudrettes resoluut kiezen voor de sport, 
wordt Be Express rustig opgebouwd volgens zijn tempo. 

Patrice Delaveau; 
‘Z is een meerwaarde in France’
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Ute Keller was dit jaar uitgenodigd in de ‘Z Breeders 
Lounge’ tijdens het WK Jonge Paarden. Hun Zuchthof 
dateert van 1990, sinds 1995 registreren ze hun veu-
lens bij Zangersheide en daarmee waren ze in die tijd de 
vreemd eend in de bijt. ‘We vonden het simpelweg een-
voudiger bij Zangersheide; klare duidelijke afspraken. 
Je hoefde er niet voor alles en nog wat bij te betalen. 
Zangersheide was en is nog steeds de meeste eenvoudige 
weg om je veulen te registreren. Z is duidelijk en cor-
rect en zo hebben we het graag. Daarenboven krijg je 
de absolute vrijheid en wordt je keuze gerespecteerd. In 
2000 heb ik enkele weken stage gelopen in Zangersheide 
om me nog meer te verdiepen in de fokkerij. Een zeer 
leerrijke periode.’ Inmiddels werden er al 150 veulens 
geboren in Zuchthof Keller. ‘Soms nemen we deel aan 
het Z-Festival, al lukt dat niet altijd. En we hebben in 

Antonius Schulze Averdiek fokt jaarlijks tussen de vijf-
tien en twintig veulens. Zijn bekendste producten zijn 
Cornado I en II, twee zonen van Cornet Obolensky die 
respectievelijk Marcus Ehning en Christian Ahlmann 
als ruiter hebben. Christian en Cornado II Z wonnen 
dit seizoen onder andere de vijfsterren GP van Dinard. 
Antonius Schulze Averdiek kent als geen ander de Duitse 
fokkerij en heeft met onder meer de twee Cornado’s de 
kwaliteit van zijn fokkerij bewezen. Hij was dan ook het 
geknipte jurylid voor het Duitse Z-Festival: ‘een interes-
sante ervaring’, is zijn eerste reactie: ‘we kregen opval-

Zuchthof Keller, al twee decennia Z
het verleden ook al veulens via de Zangersheide Quality 
Auction verkocht. Volgend jaar is het de bedoeling dat 
we met vijf veulens naar het Z-Festival komen. Het WK 
staat ook in onze agenda en in het verleden hebben al 
enkele van onze paarden deelgenomen. Dit jaar was 
het WK uitzonderlijk, dankzij de uitnodiging voor de Z 
Breeders Lounge. Het was fijn om de oude vrienden nog 
een terug te zien. Een geslaagde reünie en ik maakte me 
er de bedenking dat er meer plus dan minpunten zijn aan 
het Z verhaal. Consequent kiezen voor Z is geen sine-
cure in Duitsland. Onder de fokkers is de sfeer goed en 
sportief, maar de stamboekorganisaties durven als een 
steigeren als je niet voor hen kiest. Maar als je dan weer 
eens naar Lanaken gaat, keer je met nog meer moed en 
voldoening huiswaarts.’

Antonius Schulze Averdiek: 
‘Z is aanvaard in Duitsland’

lend goede veulens te zien, met één gemeenschappelijk 
kenmerk; ze zijn allemaal sportgericht gefokt. En dat is 
misschien wel het grote verschil met vergelijkbare veu-
lenkampioenschappen in Duitsland. Zangersheide pro-
fileert zich echt in de sport. Zo onderscheidt het zich 
van de klassieke Duitse stamboeken en dat wordt door 
steeds meer fokkers gewaardeerd. In Duitsland zie je 
nog steeds veel fokkers die geen affiniteit hebben met de 
sport. Zangersheide brengt die twee samen en dat trekt 
steeds meer fokkers aan. Ik ben er dan ook van over-
tuigd dat we de volgende jaren steeds meer en betere 

2017Het jaar van...

veulens gaan krijgen op het Duitse Z-Festival. Een bij-
komend aspect is dat Zangersheide zelf veel goede heng-
sten in de aanbieding heeft die in de smaak vallen van 
Duitse fokkers. En als ik even mag; ik heb tijdens het 
Z-Festival veel mooie en aansprekende veulens gezien 
van Cornado II. Dat stemt me gelukkig. Zangersheide 
heeft van de sporthengst Cornado II ook een dekhengst 
gemaakt.’
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Emmanuel Spinnewyn: 
‘Mijn mooiste moment van 2017? 
De periode van het Z-Festival tot de 
Zangersheide Quality Auction!’
Mijn mooiste moment van dit jaar? Dat begon op 6 au-
gustus en eindigde op 23 september, lacht Emmanuel 
Spinnewyn. Hij fokte Bellagio Classic Z (Balou du Rouet 
x Chacco Blue) en die werd op 6 augustus hengstenkam-
pioen van het Z-Festival France. ‘Een kampioenenveu-
len fokken is al een uitzonderlijke gebeurtenis op zich. 
Nadien nog geselecteerd worden voor de Zangersheide 
Quality Auction is de kers op de taart. Bellagio verhuis-
de op 23 september naar de Emiraten voor 40.000€. 
‘Nooit eerder kreeg ik zoveel geld voor een veulen en 
bij uitbreiding zou het zomaar eens kunnen dat Bellagio 
het duurste veulen is geworden dat dit jaar werd gebo-
ren in Frankrijk. 2017 was werkelijk geniaal, dankzij 
Zangersheide. Want wat mij overkomen is, kon enkel ge-
realiseerd worden dankzij Z-France. Het was een droom 
die werkelijkheid werd’, blikt Emmanuel terug. En alles 
is vlekkeloos verlopen, de communicatie, de duidelijke 
afspraken, de afhandeling. Z vraagt slechts 10% provisie 
voor de veiling. Het verloopt allemaal eerlijk en correct 
en dat is ongezien in Frankrijk. Bij nader inzien is dat niet 
moeilijk, want dit kennen we niet in Frankrijk. Z is voor 
mij meer dan een stamboek, het is mijn partner’, aldus 
Spinnewyn, die zelf een centrum voor KI en ET heeft. Hij 
leerde het vak bij Keros, waar hij vijf jaar in dienst was. 
Emmanuel reserveerde Bellagio specifiek voor Z en het 
Z-Festival: ‘omdat Bellagio in mijn beleving helemaal 
beantwoordt aan de fokfilosofie van Z. Ik kocht moe-
der Dorradina toen ze 18 maand was op haar genetische 
waarde (Chacco Blue x Carthago Z x Coriander) bij de 
fokker van Carthago Z.  Je fokt naar een bepaald doel en 
daarom was het Z-Festival zo geslaagd, omdat ik daar 
de bevestiging kreeg van de jury. Op de Zangersheide 
Quality Auction kreeg ik opnieuw een bevestiging. Als 
je veulen afgeklopt wordt op 40.000€ zit je boven het 
gemiddelde. 2017 Was het jaar van de bevestiging voor 
mijn fokkerij’, evalueert Spinnewyn. En dat is de Franse 
fokkers evenmin ontgaan: ‘fokkers moeten hun veulens 
kunnen commercialiseren en in Frankrijk zijn vele ogen 
opengegaan. Ik kreeg veel felicitaties van collega fokkers 
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en denk dat er velen een nieuwe wereld ontdekt heb-
ben; de wereld van Zangersheide. Op die manier heeft 
Bellagio Classic Z misschien ook iets teruggegeven aan 
Zangersheide’, besluit Emmanuel.
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en als het een merrie was geweest, hadden we Herbel 
wellicht nooit verkocht. Dat is eigenlijk mijn uitgangs-
punt, je moet een veulen fokken dat je zelf wilt houden. 
Dat is een andere insteek dan een veulen fokken voor 
de veiling’, aldus Kluskens, die al jaren samenwerkt met 
Luc Henry: ‘wij zijn twee goede vrienden die elkaar heel 
veel vertrouwen. Quasibelle heeft zich al bewezen in de 
fokkerij en de combinatie met Heartbreaker was wel 
heel speciaal. Dat werd bevestigd op de Zangersheide 
Quality Auction.’ 
 
‘Ik heb niet de gewoonte om veulens te verkopen’, begint 
Luc Henry: ‘toen Zangersheide vernam dat we met die 
combinatie bezig waren, werd voorzichtig gepolst naar 
onze intentie om het aan te bieden op de Zangersheide 
Quality Auction. Herbel Hero Z is een hengstje en dat 
vergemakkelijkte de beslissing. Vermits het werd gebo-
ren op 19 juli, was het onmogelijk om deel te nemen 
aan het Z-Festival. Het siert de Zangersheide Quality 
Auction dat ze hun naam en eer hoog houden voor hun 
cliënteel door het beste bloed aan te trekken.’ Herbel be-
antwoordde aan alle verwachtingen en heeft alles mee 
om een top modern sportpaard en dekhengst te worden.  

76.000 euro voor Herbel Hero Z: 
‘ik blijf altijd nuchter in mijn fokkerij’
Herbel Hero Z was met € 76.000 het duurste veulen 
van de Zangersheide Quality Auction. Herbel Hero Z 
is een creatie van Luc Henry en Mark Kluskens. Het is 
een staaltje hoogstaande techniek, tot stand gekomen 
via ICSI (Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie) met 
het zaad van Heartbreaker en Quasibelle du Seigneur als 
moeder en haar moeder is ook de moeder van Olympisch 
vice kampioen London. In februari stond Quasibelle al 
in de schijnwerper toen er op de online  Auction van 
Zangersheide van februari € 70.000 werd geboden voor 
een embryo van Casall. In september klopt de veiling-
hamer af op € 76.000 tijdens de Z Quality Acution. De 
sponsor van René Tebbel is de nieuwe eigenaar. Mark 
Kluskens blijft er nuchter onder: ‘in de fokkerij moet je 
altijd nuchter blijven’, zegt hij minzaam. Toch zijn dit 
uitzonderlijke bedragen? ‘Zeker weten. Je kan zeggen 
dat het niet normaal is. Aan de andere kant, en nu wil 
ik niemand plezieren, feit is dat de Z Veilingen de beste 
van Europa zijn, omdat geen enkele andere veiling meer 
en betere klanten aantrekt. Dat scheelt en dat is een lou-
ter objectieve vaststelling. De prijzen bevestigen dat. En 
waarom blijf ik nuchter? Omdat iedereen in het traject 
geluk moet hebben. Wij als fokker en later de koper in de 
opfok. Als Herbel Hero Z in die periode ook het geluk 
meeheeft, zal hij als vierjarige nog veel meer waard zijn. 
Wij vonden het veulen zelf goed genoeg om te houden 

Een ‘taste’ voor elk event 
Umami gaat voor een tevreden glimlach. Niet enkel door verfijnde hapjes, gevarieerde 
buffetten en smaakvolle wijnen maar evenzeer door een feestelijke aankleding en een 
stijlvolle bediening. 
Het verzorgen van grote ontvangsten, diners, recepties, buffetten is een specialisme op zich, 
dat in onze genen zit. De zin voor verfijning, de gastvrijheid en de culinaire prestaties zijn 
onze belangrijkste drijfveren. Umami neemt de volledige organisatie in handen tot en met 
het huren van meubilair, de aankleding van de feestruimte en uiteraard de culinaire invulling 
volgens de wensen en het budget van de opdrachtgever. 
Professioneel opgeleide medewerkers staan in voor een verzorgde en vriendelijke 
dienstverlening van begin tot einde. 
Wij werken uitsluitend met verse producten, seizoensgebonden en volgens het 
marktaanbod. Speciale thema’s en originele cateringformules zijn een kolfje naar 
onze hand. 

Wij gaan voor een tevreden glimlach! Voor minder doen we het niet…

De smaak te pakken? Contacteer ons!
Umami Catering N.V. Slingerweg 4 - 3600 Genk

www.umamicatering.be
089/ 629 329


