
“Before you start breeding, 

you have to know for 100% what you have! 

Otherwise don’t start with it!”
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deze vraag vind je het antwoord in de piste. Paarden die 
gedurende meerdere jaren op hoog niveau in de sport 
presteren zullen volgens mij meer kans hebben dit aan 
hun nakomelingen door te geven. 

Zonder vermogen gaat het niet. Paarden van vandaag 
en die van de toekomst hebben een ander soort ver-
mogen nodig dan deze van 20 jaar geleden. Ze heb-
ben een snelle en krachtige afdruk nodig en moeten 
bijzonder lichtvoetig en heel flexibel zijn. Als een gum-
mibal die omhoog ketst. Paarden met het klassieke, 

“Wanneer ik de fokkerij observeer en de succesverha-
len bij de ene fokker zie en soms het falen van een an-
der beleef, kan je steeds vaker zeggen dat fokkers die 
de sport volgen en wedstrijdresultaten, moederlijnen 
en familieresultaten analyseren, vandaag de modernste 
en meest succesvolle paarden fokken. 

Ik denk dat het zeer belangrijk is te weten wat je hebt, 
je jezelf in geen enkel geval iets voorliegt en dan de 
best passende hengst uitzoekt voor je merrie. Cijfers 
en resultaten van de moederlijn zijn zeer belangrijk, 
die liegen niet. Dit wil echter niet zeggen dat niet elk 
paard een eerlijke kans moet krijgen om een bijzonder 
paard te worden. In de dravers- en volbloedwereld staat 
men daar nog verder in. Daar wordt enkel gefokt met 
prestatie en dat is alles wat telt. Moeders, moeders, 
moeders! Prestatie, prestatie, prestatie! Volgens mij 
moet je starten met een goede en stevige basis, en 
daarna… daarna moet je toch nog af en toe het geluk 
aan je zijde hebben om net dat aparte paard te fokken. 

De gezondheid is een heel belangrijk aspect! De kwalite-
it van de paarden wordt beter, maar de gezondheid laat 
te wensen over. We kunnen veel en belangrijke infor-
matie halen uit röntgenfoto’s en andere hulpmiddelen. 
Maar hebben de paarden ook de nodige hardheid?  Op 

Binnen enkele maanden is het weer zover, dan schiet het 

dekseizoen 2017 uit de startblokken. De winter is voor 

veel fokkers het uitgelezen moment om de hengsten 

voor volgend jaar uit te zoeken. Maar waaraan moet zo’n 

hengst voldoen volgens een topruiter? De merries die in 

2017 geïnsemineerd worden brengen ons de topsporters 

van het jaar 2025… Waar staat de sport op dat moment 

en waar zal de fokkerij aan moeten voldoen? Z-Magazine 

vroeg Christian Ahlmann naar zijn visie over de fokkerij. 

Een visie geïnspireerd door de topsport. 

zware vermogen en een enorme galoppade zijn niet 
meer de paarden die we in de topsport gaan nodig heb-
ben. In mijn ogen is Taloubet Z de definitie van dit mod-
erne vermogen, hij is lichtvoetig, snel van de grond en 
flexibel.

De beslissing van de FEI om steeds meer landen toe te 
laten voor de Olympische Spelen is een goed voorbeeld 
om aan te geven waar onze sport heen gaat. Men wil 
globaler worden en meer ruiters op het hoogste niveau 
laten rijden (ook wanneer ze daar misschien nog niet 

helemaal klaar voor zijn). Hoe bouwt men dergelijke 
parcours zonder slechte beelden in de ring te zien? De 
toegestane tijd zal zeker korter worden, de technische 
vereisten hoger en de sprongen delicater. Dat vraagt, 
vandaag al maar zeker in 2025, een top voorzichtig 
paard met een lichtvoetig vermogen, een flexibele ga-
lop, intelligentie en de nodige hardheid. Ik weet het zijn 
veel eisen maar als we er samen aan werken zullen we 
ons doel bereiken. Daarnaast wens ik iedereen net dat 
tikkeltje geluk! “ 
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