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Het jaar van 
Judy Ann Melchior

Wat is in jouw leven het grote verschil met een 
jaar geleden?
De voorbije jaren had mijn vader langzaam de teugels 
laten vieren. Hij verdween bewust meer en meer naar de 
achtergrond en ik trad meer op de voorgrond. En toch 
had ik steeds de gewoonte en bijna automatische reflex 
om steeds even bij hem langs te lopen. Gewoon om iets 
te vertellen, iets te bespreken, een voorstel te lanceren. 
Mijn vader was mijn klankbord. En het is pas in de loop 
van het voorbije jaar dat ik geconfronteerd werd met dat 
gemis. Ik had de teugels van Zangersheide inderdaad al 
grotendeels overgenomen, maar ik had een back-up, ik 
kon altijd terugvallen op mijn vader. Hij was er altijd als 
ik hem nodig had. En plots valt dat klankbord weg en 
dat besef je pas als je er nood en behoefte aan hebt. 

Het einde van het jaar is traditioneel het moment om je balans op te maken, te bezinnen en jezelf in 
vraag te stellen. ‘Z-Magazine’ polst Judy Ann Melchior naar haar voorbije jaar. Een jaar van hoogtes 
en laagtes, een jaar dat je allerminst ‘gewoon’ kan noemen… 

Door: Kris Van Loo

Liep je verloren?
Het was anders, ik voelde me eerder verloren. En dat is 
een niet onbelangrijke nuance. Ik draai al lang genoeg 
mee in Zangersheide om er niet verloren te lopen; ik 
ben vertrouwd met de dagelijkse werkzaamheden, wat 
maakte dat ik niet verloren liep, maar dat betekent niet 
dat je je niet verloren voelt. 

Heb je dat kunnen opvangen?
Ik denk dat we vandaag nog meer bespreken met het 

hele team en alles nog grondiger doorpraten. Maar dat 
vervangt mijn vader niet. Weet je, vroeger bespraken we 
ook al veel met de medewerkers, al woog de mening van 
mijn vader altijd door. Hij had altijd het laatste woord 
(glimlacht). 

Het moet een troost zijn om vast te stellen dat het 
nog nooit zo goed gegaan is met Zangersheide? 
2016 Was in alle opzichten het beste jaar ooit 
voor Z!?

As Cold as Ice Z

Caribis Z
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Ja, al maakt het dat net zo moeilijk….tja, vrouwen zijn 
nu eenmaal moeilijke wezens, dat weet je toch (lacht)! 
Natuurlijk doet het deugd om vast te stellen dat het zo 
goed gaat. Het omgekeerde zou pijnlijk zijn. Het gaat 
crescendo met Zangersheide, al valt dat niet uit de lucht 
en is dat geen kentering van dit jaar. Het is in eerste 
plaats de verdienste van mijn vader. Het is jammer dat 
hij die verwezenlijkingen net gemist heeft. Zangersheide 
werd het grootste stamboek van België, het stamboek 
staat op de tweede plaats op de WBFSH ranking, …. 
Mijn vader zou er trots op geweest zijn, maar ook dat 
heeft hij niet meer mogen meemaken. Nog nooit heb ik 
zo’n sterk Aken gereden als dit jaar, met een foutloze 
landenprijs. Aken was altijd matig voor mij, tot dit jaar, 
met As Cold As Ice Z, een eigen fokproduct. Wat kan je 
als fokker en vader meer wensen? Zo zijn er vele goede 
herinneringen aan dit jaar waarvan ik het jammer vind 
dat mijn vader ze niet meer heeft mogen beleven. 

Veel tijd om stil te staan had je niet. In de winter 
word je tijd ingepalmd door de hengsten. Ze 
waren nog nooit zo gegeerd als dit jaar. Hoe 
verklaar je dat?
Het was misschien een voordeel dat we in de periode 
oktober en daaropvolgende maanden zo intensief met 
de hengstencatalogus bezig zijn. Er was weinig tijd om 
ergens bij stil te staan. Nu, waarom zijn onze hengsten 
zo gegeerd…? Als ik daar een eerlijk en ongezouten ant-
woord op geef, ik ben er van overtuigd dat we in de 
laatste jaren veel kritischer en beter geselecteerd heb-
ben dan dat we dat in het verleden misschien gedaan 
hebben.. Jonge hengsten moeten kansen krijgen, maar 
als blijkt dat ze niet goed genoeg zijn, moeten ze eruit. 
Onverbiddelijk. We hanteren nu twee criteria; als eer-
ste moet het om échte sportpaarden gaan en uiteraard 
moeten de hengsten ook een aantrekkelijk pedigree heb-
ben. We zien het dus als een dubbele investering; als dek-
hengst en als sporthengst voor het hoogste niveau. Die 
aanpak en visie spreekt aan. We hebben dit jaar de kaap 
van de 3.000 dekkingen overschreden met een mix van 
jonge en bewezen hengsten in de sport. 

Er was nog een fenomeen rond de jaarwisseling 
wat je moet verklaren: Christian Ahlmann. Hij won 
alles; de wereldbekers van Mechelen, Madrid en 
Stuttgart. Enkel in Lyon werd hij ‘maar’ tweede. 
De eerste vijfsterren GP van dit jaar was in Bazel 
en wie wint die? Christian Ahlmann…
En ik moet dat verklaren (lacht)? Daar gaan meerdere ver-
klaringen voor zijn. Ik herinner me dat hij in oktober gas 
teruggenomen heeft om alle paarden op te bouwen voor 

de winter. Simultaan waren al zijn paarden in die periode 
blessurevrij en in topvorm. Dat was een uniek moment. 
Het overkomt je niet vaak dat al je paarden op hetzelfde 
moment in topvorm verkeren, wanneer dat bij Christian 
gebeurd heeft hij natuurlijk wel een uitzonderlijke stal. 

Zie je hem dan veranderen?
Christian blijft altijd extreem zelfkritisch, al geldt het 
voor elke ruiter dat je vertrouwen en zelfzekerheid even-
redig groeit met de resultaten. Als je in een positieve flow 
zit, rijd je de piste binnen om te winnen. Je start onbe-
wust met het idee dat je geen fout kan maken. Het om-
gekeerde is ook waar. Als je telkens met één balk buiten-
komt, geraak je snel in een vicieuze cirkel.

Voor jou geen of weinig sport rond de jaar-
wisseling. Jij bent in het begin van het jaar een 
echte hengstenboerin!?
(lacht)…als je het zo wilt omschrijven …het klopt wel 
dat die hengsten in die periode mijn agenda bepalen. 
Dat begint al in november met de zoektocht naar nieu-
we hengsten; alle keuringen afschuimen, de hengstenca-
talogus samenstellen, de Open Dagen voorbereiden in 
Lanaken, Frankrijk en Duitsland. Ik blijf in die periode 
wel rijden, al is dat niet zo intensief als in de zomer. 

Je hebt wel tijd gemaakt voor de wereld-
bekerfinale. Taloubet Z ging die finale winnen, 
net als in 2011. Helaas werd het scenario niet 
uitgevoerd zoals het was geschreven. Colorit 
nam het jachtparcours voor zijn rekening en dat 
was een misrekening. Christian stond 25e na de 
eerste manche. Taloubet Z nam vervolgens over, 
won de tweede manche en raakte geen balk in 
de finale. Hij klom finaal naar de zesde plaats…
Colorit gooide roet in het eten. Heel eigenaardig, want 
een dag later wordt hij tweede in de Grote Prijs. Dat is 
de wet van de sport die je moet ondergaan. Al was het 
toch een beetje zuur, omdat het wellicht de laatste fina-
le was van de 16 jarige Taloubet Z, die in bloedvorm 
verkeerde. Taloubet Z verdiende dat. Hetzelfde voor de 
Olympische Spelen. Het was zijn laatste Olympiade…
Taloubet en Christian vormen zo’n uitzonderlijke com-
binatie dat ze in het jaar van hun laatste kampioenschap 
een individuele medaille verdienden;f op de wereldbeker-
finale of in Rio de Janeiro. Als je kijkt naar hun uitzon-
derlijk palmares, zou dat een terechte beloning geweest 
zijn. We zijn super blij dat Taloubet Z op zijn leeftijd dit 
nog allemaal gepresteerd heeft. En net daarom zou een 
individuele medaille een terechte en ultieme bekroning 
geweest zijn die ik hun van harte gegund had.
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De lente begint met de Z-Tour. Blijft dat concept 
van drie weken behouden of wordt de formule 
uitgebreid?
Ben je gek?! Ik vrees dat je dat onderschat. Bij de Z-Tour 
heb je het gevoel dat er geen einde aan komt.. Als je dat 
goed wil organiseren en er altijd en voor iedereen op elk 
moment wil zijn, draai je lange dagen en dat drie weken 
lang. De Z-Tour is een aaneenschakeling van paarden 
en ruiters die komen en gaan. Het is tijdrovend en zeer 
intensief. Er zijn maar één tot twee dagen tussen elke 
wedstrijd. Dat vraagt een uitgekiende logistieke plan-
ning. Het wereldkampioenschap is naar opbouw toe veel 
intensiever, maar eens het WK begint, loopt het als een 
trein en vijf dagen later is het gedaan. De Z-Tour vraagt 
minder voorbereiding maar is tijdens het verloop veel 
zwaarder. 

Van de Z-Tour naar het Z-Festival. Had jij zoveel 
veulens verwacht?
We voelden het wel aankomen, daarom lastten we een 
extra dag in. En meer nog dan met het aantal, was ik nog 
gelukkiger met de aangeboden kwaliteit. We zien elk jaar 

betere veulens. De fokkers hebben ingezien dat je enkel 
succes kan boeken in de fokkerij als er strenger geselec-
teerd wordt. Ik zeg niet dat iedereen met een Grand Prix-
merrie moet fokken maar als er generaties lang uit een 
bepaalde stam geen enkel paard komt met een bepaalde 
springkwaliteit moet je je afvragen of je wel goed bezig 
bent.  

Jij hebt de competitie met As Cold As Ice Z hervat 
tijdens de Z-Tour. Had jij een sportief plan in het 
Olympisch jaar?
(glimlacht)…de Z-Tour en Antwerpen waren opbou-
wende wedstrijden. Bedoeling was om er vervolgens te 
staan tijdens de landenprijs van La Baule. Helaas is dat 
niet helemaal gelukt en daar zat de bedenkelijke staat 
van de bodem voor iets tussen. Ice heeft zich daar pijn 
gedaan en we zagen in de landenprijs niet de Ice die we 
gewend zijn. Het resultaat was wel dat Ice na La Baule 
even aan de kant stond. Na een verplichte rustperiode 
bouwden we opnieuw op en toen waren we vertrokken; 
Rotterdam, Knokke, Aken. We hebben sportief onze 
start gemist en misschien hebben we die start verkeerd 

ingeschat. Zolang je over 1.45m springt, valt een klein 
mankementje niet op. We werden er pas mee geconfron-
teerd in La Baule. Het zat goed, maar niet goed genoeg 
voor de volle 100%.

Na je sterke optreden in Knokke en Aken was 
iedereen er objectief van overtuigd dat jij met Ice 
een ticket verdiende voor Rio?
En toch moet er één iemand geweest zijn die daar niet 
van overtuigd was (grijnst)….
Ach dat Olympisch verhaal… voor mij is dat een afge-
sloten hoofdstuk. 
Ik wilde heel graag naar de Olympische Spelen. Ik heb 

er naartoe gewerkt en de laatste resultaten waren vol-
doende overtuigend. Toen de selectie definitief bekend 
werd gemaakt, was het  zuur om te verteren. Maar ik 
heb geen rancune. Ik ben sportief gebleven, heb de knop 
omgedraaid en me helemaal gefocust op Christian en 
Taloubet Z. 

Voor jouw sportieve hoogtepunt hoeven we niet 
ver te gaan: Aken!?
Twee foutloze manches in de landenprijs en je 
reed bijna de Grote Prijs van je leven!
Mijn mooiste moment was de landenprijs. Dubbel nul 
in Aken na een moeizame seizoenstart is onvergetelijk. 

Dominator Z
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Ook omdat Aken een beetje een thuiswedstrijd is. Ik 
woon dichter bij Aken dan de meeste Duitsers. Het was 
ook de wedstrijd bij uitstek van mijn vader. Ik liep er 
als kind al het parcours met hem. Om dat dan te mogen 
meemaken. Dat blijft misschien wel mijn mooiste mo-
ment uit mijn sportieve loopbaan….
En wat de Grote Prijs betreft houd ik in de eerste plaats 
een heel goed gevoel aan Ice over. In een Grote Prijs waar 
je met een punt tijd zou kunnen winnen aangezien er 
geen dubbel foutlozen waren is een lichte fout aan de 
insprong van de driesprong natuurlijk heel zuur!

Na de Olympische Spelen ging je aandacht 
naar het wereldkampioenschap? Er waren twee 
opvallende fenomenen; nog nooit werd er zonder 
uitzondering zoveel geld geboden tijdens de Z 
Quality Auction voor een Z veulen. Aan de andere 
kant, in vergelijking met vorig jaar hebben jouw 
eigen paarden minder gepresteerd?
Je gaat nu wel kort door de bocht, we hebben het hier 
wel over een WK waar we toch 4 paarden in de fina-
les hadden. Maar ik begrijp je vaststelling. Het was niet 
zo goed als vorig jaar, dat is juist. Weet je wat we heb-
ben vastgesteld? Christian is eind augustus thuisgeko-
men van drie weken Rio. Hij was drie dagen thuis en 
vertrok opnieuw op wedstrijd. Daarna twee dagen thuis 
en dan naar Peking, vervolgens één dag thuis en naar 
Calgary. ’s Maandags kwam hij thuis van Canada, dins-
dag heeft hij onze paarden gereden en woensdag begon 
het WK….tja…Van Rio naar Peking, van Peking naar 
Calgary en van Calgary naar Lanaken. Christian heeft 
op twee maanden enkele malen alle tijdszones doorge-
reisd. Hij had voor het WK een te zwaar programma dat 
waarschijnlijk zowel fysiek als mentaal te veel van hem 
geëist heeft. Dat in combinatie met het feit dat er wei-
nig tijd was om met de jonge paarden een combinatie te 
vormen kan verklaren waarom het dit jaar minder vlot 
liep. De oorzaak ligt niet bij de paarden noch bij zijn 
rijden. Christian had een zeer druk wedstrijdprogramma 
en het ene hoogtepunt volgde het andere op; Olympische 
Spelen, Calgary, wereldkampioenschap, finale landen-
competitie. Het was gewoon heel veel. Ik ben blij met de 
kwaliteit die onze jonge hengsten toonden. Ze hebben 
zonder meer goed gesprongen op het WK. 

Dominator Z was wellicht de meest opvallende 
verschijning op het WK. Als hij van de paddock naar 
de piste stapte, deed er zich een volksverhuizing 
voor. Heb jij ook die druk ervaren?
Neen, omdat de kwaliteit van Dominator Z buiten kijf 
staat. Laten we allemaal gewoonweg normaal en realis-

tisch blijven. Dominator Z heeft meer dan 500 merries 
gedekt, heeft dus een zwaar dekseizoen achter de rug 
maar haalde toch de finale. Ik denk dat de nuchtere ob-
jectieve fokker enkel tevreden kan zijn met zijn prestatie 
op het WK. Het zou omgekeerd onrealistisch zijn om er 
van uit te gaan dat Dominator Z zomaar wereldkampi-
oen zou worden. Je mag niet vergeten dat ze met 270 aan 
het WK beginnen en het verleden heeft ons geleerd dat 
we de finalisten van het wereldkampioenschap in regel 
terugzien in de grote sport, dat gaat voor Dominator Z 
niet anders zijn.

In 2017 ga je volop inzetten op 
–online- veilingen?
De Zangersheide Quality Auction blijft onverminderd 
bestaan, al ben ik de mening toegedaan dat er een mooie 
toekomst is weggelegd voor de online veilingen. We 
voorzien een embryoveiling in december en een veiling 
voor 3-jarigen in januari naar aanleiding van de wed-
strijd vrijspringen in Mechelen. Bedoeling is dat we op 
regelmatige basis, elke maand, een veiling organiseren. 
Zangersheide blijft evolueren. We houden permanent de 
vinger aan de pols. We blijven innoveren en creëren, naar 
de geest van mijn vader. Voor volgend jaar zullen we het 
aantal online veilingen gevoelig verhogen. De bestaande 
evenementen op locatie gaan onverminderd door en we 
zullen nu ook uitbreiden naar de virtuele wereld.

F E E D  F O R  M A R E S  A N D  F OA L S

               

HAVENS: for (future) 
champions!

                              

For the Mare
FERTO-LAC 3
MARE-CUBES

OPTI-GROW
FOAL-CUBES

For the foal
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Neem je agenda en noteer…

…want je hebt volgend jaar weer belangrijke afspraken 
met Zangersheide. Het begint in februari met de heng-
stenkeuring van Z-France in Deauville. Een hengsten-
keuring in de mooie Franse badstad die sinds enkele 
jaren met vaste prik in onze agenda staat. Zoals het een 
open stamboek beaamt staat deze uiteraard open voor 
inschrijvingen uit ieder land. 

De Duitse fokkers hebben hun weg al langer gevon-
den naar Lanaken. Om hen nog beter te informeren, zal 
Zangersheide ook volgend jaar in Marl haar hengsten 
presenteren en dit op woensdagavond 22 februari. Vrije 
ingang voor iedereen! Het adres is Stübbenfeldstrasse 
2, 45770 te Marl.
 
Voorjaarskeuring in maart
Op 11 en 12 maart hebben we dan onze Open Deur 
dagen in de thuisbasis in Lanaken. Een gelegenheid 
voor elke fokker om het reilen en zeilen van Stoeterij 
Zangersheide te leren kennen en om onze hengsten-
collectie te ontdekken. Tijdens dit weekend wordt 
ook de traditionele voorjaarskeuring voor hengsten 
georganiseerd.
 
Z-Tour in april
Drie dagen tweesterren en tweemaal drie dagen dries-
terren. Dat is de Z-Tour. Wees er als ruiter snel bij, want 
elk jaar hangt het bordje ‘volzet’ uit. De Z-Tour heeft spor-
tief dezelfde faciliteiten als het Wereldkampioenschap, 
al is de schaal wat kleiner. Een ideale periode om uw 
paarden in alle rust en professionaliteit voor te berei-
den op een mooi en lang outdoor-seizoen. Internationale 
drie, twee en één-ster wedstrijden worden afgewisseld 

met rubrieken voor jonge paarden en jonge ruiters ‘U25’. 
Olympische kampioenen, wereldkampioenen, we 
mochten ze in het verleden en mogen ze ook volgend 
jaar verwelkomen. Proef van de eerste buitenwedstrij-
den van het nieuwe jaar in Zangersheide. Driemaal drie 
internationale wedstrijden, van 6 tot en met 17 april.

Z-Festival in juli
Twee dagen, drie dagen, vier dagen….de veulens blij-
ven toestromen op het Z-Festival. Het zegt iets over 
het stijgend aantal Z-leden dat al enkele jaren na elkaar 
elk record verbreekt. Wordt het over twee jaar een volle 
week? Nog nooit werden zoveel veulens geregistreerd, 
Zangersheide werkt als een magneet. De aantrekkings-
kracht komt van de service en kwaliteit. Van het heng-
stenaanbod en de ‘dienst na verkoop’; lees; de onder-
steuning van de fokkers bij de commercialisering van 
hun veulens. Zangersheide beoogt topsport die begint 
bij een dito fokkerij. De betere veulens worden het best 
gehonoreerd bij Z. Omdat Z consequent heeft ingezet 
op de moederlijnen en bewezen bloed. En omdat ieder-
een het objectief oordeel van de jury accepteert; gelijke 
kansen voor iedereen, het veulen en enkel het veulen 
primeert. 
 
Onlineveilingen
Niet zelden maar altijd is Zangersheide een voorloper 
geweest. Dat is nu niet anders met de online veilingen 
die volgend jaar een boost krijgen. Het duurste veulen 
van 2016 werd voor € 70.000 verkocht via onze Z-Online 
Auction in augustus. In 2017 breiden we de Z-Online 
Auction uit met het veilen van embryo’s, veulens, fok-
merries en jonge paarden! 
 

September is van Zangersheide
Het laatste Z-evenement blijft het grootste: de ‘FEI/
WBSFH World Breeding Jumping Championships for 
Young Horses’. Maar zeg gerust hét WK, of simpelweg 
Zangersheide. Het vierde weekend van september ver-
zamelt de integrale paardenwereld in haar hoofdstad 
Lanaken. Simultaan met het WK is er het BK Seniors, 
de hengstenkeuring en Z Quality Auction.
 

Voor elke fokker, ruiter, eigenaar of handelaar is er voor 
elk seizoen wat wils in Zangersheide. Van harte wel-
kom in Zangersheide, waar paarden en paardenmensen 
thuis komen. 

Evenementenkalender  2017

 20, 21, 22, 23 Januari Zangersheide Online Auction 3-jarige paarden

 11, 12 Februari Hengstenkeuring in Deauville (F)
 22 Februari Hengstenpresentatie Zangersheide in Marl (Duitsland)

 10, 11, 12 Maart Voorjaarshengstenkeuring
 11, 12 Maart Open Dagen en Hengstenpresentatie Zangersheide

 6, 7, 8 April Z-Tour CSI **, CSI* & CSI Young Horses
 10, 11, 12 April Z-Tour CSI***, CSI*, CSI Young Horses & CSIU 25
 15, 16, 17 April Z-Tour CSI***, CSI*, CSI Young Horses & CSIU 25

 13, 14, 15, 16 Juli Z-Festival

  Augustus Zangersheide Online Veiling

 20, 21, 22, 23 September Belgisch Kampioenschap Seniors
 21, 22, 23, 24 September FEI World Breeding Jumping Championships for Young Horses
 21, 22, 23 September Hengstenkeuring Studbook Zangersheide
 22, 23 September Zangersheide Quality Auctions


