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Het was deze winter gemakkelijker en sneller om op te noemen welke GP Christian Ahlmann niet had 
gewonnen. Enkel in januari en februari won hij al zes internationale proeven, waarvan drie GP’s, met 
vier verschillende paarden. In de wereldbekers won Codex One de manche in Stuttgart en tekende 
Taloubet Z voor twee WB zeges en één tweede plaats. Carabis Z won de Zangersheide Sires van 
Mechelen en Casuality Z zegevierde in de proef voor jonge paarden in Aken, waar Taloubet Z zilver 
won op het EK. Maar liefst 35 maal sprong Christian Ahlmann vorig jaar op het podium.

Hij zal het zelf niet zeggen, dus doen wij het maar; 
niemand was deze winter zo succesvol als Christian 
Ahlmann, de bescheidenheid in persoon, want niemand 
kan succes zo goed relativeren als Ahlmann: ‘vorig jaar 
was ik in de Global Champions Tour vijfmaal de snelste 
in barrage en evenveel maal viel er één balk. De paarden 
waren toen ook goed, maar blijkbaar niet honderd pro-
cent en nu benaderen we dat.’ Ja, hij heeft topkwaliteit 
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in zijn stal en ja, hij heeft goede eigenaars en sponsors en 
een professioneel team, maar dat had hij al langer, niet? 
‘Het is soms moeilijk te verklaren, want het is niet zo dat 
ik het de voorbije zes maanden plots anders aanpak. Het 
is wel zo dat ik een jaar geleden enkele paarden niet kon 
inzetten door blessures. Dat leed is achter de rug, alle 
paarden zijn fit en gezond. Kortom, alles is in de juiste 
plooi gevallen. Kan ik dat nu verklaren? Niet echt, soms 
moet je ook eens het geluk aan je zijde hebben. Ik heb 
in mijn loopbaan al veel ups-and-downs gekend en als 
je realistisch bent, besef je dat alles snel kan verande-
ren. Daarom dat ik zeer zeker geniet van dit moment’, 
glimlacht Christian, die toegeeft dat succes ook wel iets 
met je doet als ruiter: ‘niet dat je rijtechnisch anders 
rijdt, al rijd je wel met nog meer vertrouwen en dat gaan 
de paarden ook voelen. Alle ruiters zullen dat beamen, 
als je in de positieve flow bent, werkt dat aanstekelijk. 
Het omgekeerde is helaas ook waar… .’ Het laatste half 
jaar zagen we veel overwinningen met veel verschillen-
de paarden. Als Christian Ahlmann er toch eentje moet 
uitpikken, denkt hij terug aan zijn wereldbekerzege in 
Mechelen. Het was zijn derde wereldbekerzege op rij en 
draagt de handtekening van Taloubet Z: ‘de power en 
snelheid dat hij ontwikkelt is fenomenaal. Ik denk dat 
niemand dat verwacht heeft. Taloubet Z wordt 16 jaar 
en het lijkt alsof ik nu de beste Taloubet Z ooit onder het 
zadel heb. Hij kwam uit blessure en de vraag was hoe hij 
zou terugkeren in de sport. Judy Ann heeft er altijd in 
geloofd en hij is nu sterker dan ooit. Op zijn leeftijd! Dit 
is fenomenaal en zonder overdrijven kan je spreken van 
een wereldpaard.’ Christian hoeft dan ook niet te twijfe-
len over zijn belangrijkste afspraken van dit jaar. Voor de 
wereldbekerfinale en de Olympische Spelen zal hij reke-
nen op Taloubet Z. Uiteraard voegt hij daar voorzichtig 
en onder voorbehoud aan toe dat Taloubet Z zijn voor-
keur krijgt als hij blessurevrij blijft en zijn goede vorm 
kan behouden. We hebben al veel gezien van Christian 
en Taloubet Z en wie weet moet het beste nog komen.

Neumünster HHH (GER)
Codex One  – 1e GP

Braunschweig HHHH (GER) 
Colorit  – 1e GP

Doha HHHHH (QAT) 
Codex One  – 3e GP

Leipzig HHHHH (GER) 
Cornado II  – 1e GP

Basel HHHHH (SUI) 
Codex One  – 1e GP

Mechelen HHHHH (B) 
Taloubet Z  – 1e WB
Caribis Z  – 1e Léon Melchior 
  Sires of the World

Madrid HHHHH (ESP) 
Taloubet Z  – 1e WB

Stuttgart HHHHH (GER) 
Codex One  – 1e WB

Lyon HHHHH (FRA)
 Taloubet Z  – 2e WB

Barcelona HHHHH (ES) 
Taloubet Z  – 2e & 6e NC final

Aachen European Championships 
Taloubet Z  – Silver Medal


