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EDITORIAL

Bewegen, bewegen, bewegen

Dokters herhalen het tot vervelens toe; bewegen, bewegen, bewegen. Zeker 
als je een dagje ouder wordt. Ik voel me gelukkig niet aangesproken, want 
het gaat hier niet over mij, maar over Zangersheide. Bewegen? Dat zit snor 
bij Zangersheide, een prille twintiger die al heel zijn leven in beweging is. 
Dokters hebben gelijk: wie stil blijft zitten gaat achteruit en dat is nu net de 
kracht van Zangersheide, wij gaan elke dag vooruit. Ook in ons hoofd.

Wie zich vastklampt aan traditie en absolute orde komt niet verder dan 
voorspelbaar denken in een vastgeroest stramien. Het is een herkenbaar 
gegeven bij vele stamboeken, die zich daar helaas niet altijd van bewust 
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zijn. Rust roest, bewegen is de boodschap. Letterlijk vooruitgaan maar vooral bewegen in je hoofd. 
Proberen en innoveren. En durven springen, dat is de basis van nieuwe inzichten en daar kunnen 
onze fokkers zich in terugvinden. Zij laten zich niet leiden, maar staan voor vrijheid van denken en 
onafhankelijk handelen. Dat is de trend van de fokkerij in de 21e eeuw en daar kan Zangersheide 
zich aan spiegelen.

Wetenschap en passie
Fokken is en blijft passie en intuïtie, Zangersheide heeft daar een extra dimensie aan toegevoegd: 
exacte wetenschap. In de evolutie van het springpaard is de kennis en toepassing van wetenschap in de 
fokkerij een relatief nieuw gegeven. In het beste geval wordt dat aanvankelijk met argusogen bekeken, 
veelal botst het op scepsis. Vastgeroeste hersencellen zijn nu eenmaal moeilijk los te weken. Wie 
stilstaat kan nu eenmaal niet verder kijken. Vandaag durven we te stellen dat onze wetenschappelijke 
benadering van de fokkerij geleid heeft tot een nieuw en beter springpaard. Tot op vandaag investeert 
Zangersheide in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de fokkerij. Ook nu 
als je dit leest. Het doel blijft steeds hetzelfde; het fokken van het betere, zo niet beste springpaard. 
Dat is momenteel het enige tipje van de sluier dat we kunnen oplichten.  Zoals steeds zullen die 
resultaten van ons onderzoek gedeeld worden met de fokkers. De introductie van de wetenschap doet 
overigens geen afbreuk aan de passie, het is enkel een aanvulling. Net zoals we evenmin zijn gestopt 
met spreken toen het schrift werd uitgevonden. 

Jonge benen in beweging
Zangersheide is een stamboek in beweging en om te blijven bewegen heb je jonge benen nodig. 
Daarom zijn we ons stamboek aan het verjongen en hebben we enkele ‘jonge benen’ aangetrokken. 
En of die bewegen! 
De internationalisering van Zangersheide hebben we tot nu vooral geleid vanuit Lanaken. Dankzij 
nieuwe communicatietechnologieën volstaat een klik met de muis om je veulen te registreren, van 
waar ook ter wereld. Ook dat lijkt een logische stap in een verenigd Europa en een geglobaliseerde 
wereld. En toch blijft het dikwijls vechten tegen een vastgeroeste bierkaai. Jonge benen laten zich 
daar gelukkig niet door ontmoedigen. Als we het vanuit Lanaken niet kunnen regelen, gaan we het ter 
plaatse organiseren. Tot op vandaag wordt Z-France gediscrimineerd, gelukkig niet door de Franse 
fokkers die ons in Deauville met open armen hebben ontvangen. Onze eerste hengstenkeuring buiten 
Lanaken was een zegen voor de Franse fokkers van het vrije denken die zich willen bevrijden van het 
absolute juk van de staatsstoeterijen. Onze Z-hengsten werden er onthaald met spontaan applaus. 
De warme verwelkoming van de Franse fokkers heeft ons gemotiveerd om onze grenzen te verleggen, 
om te bewegen en de boer op te gaan. Frankrijk was een eerste stap in een grote wandeling, de eerste 
etappe van een wereldreis. Zangersheide beweegt en durft te springen en daar zal op termijn elke 
fokker zijn voordeel uit halen.




