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de echte doorbraak. Het duo wint onder meer in Metz, 
Valkenswaard, Maastricht, Oslo, Helsinki en Moorsele. 
Judy Ann : “Abba had als sportpaard een ongelooflij-
ke instelling, een wil om te winnen. Zij en Coriano wa-
ren belangrijk voor het begin van mijn carrière bij de 
paarden, ze maakten de overgang van de pony’s naar 
de paarden geslaagd.” Abba Z blijft tot eind 2005 in de 
sport waarna ze begin 2006 naar de fokkerij-afdeling 
van Stoeterij Zangersheide verhuist.

Carrièreswitch
Na haar carrière als sportpaard begint Abba Z aan haar 
tweede carrière als fokmerrie. Al ging dat in het begin 
niet zo eenvoudig. In 2006 werd een aantal keer gepro-
beerd Abba te insemineren met sperma van onder andere 
Carthago Z maar dit zonder succes. De merrie geraakt 
niet drachtig. Tot de merrie in 2007 gedekt wordt van 
Level Z, een jonge Levisto Z-zoon met bijzonder krach-
tig sperma. De merrie geraakt drachtig en haar eerste 
veulen lijkt meteen een schot in de roos. Lover Boy Z 
is een compacte krachtpatser die in een barrage onge-
looflijk snel kan zijn. Een ‘perfect match’. Lover Boy Z 
krijgt zijn opleiding onder stalruiter Ken Ruysen waarna 
Judy Ann hem overneemt. Na een finaleplaats tijdens het 
WK voor jonge paarden als 5-jarige is zijn amazone he-

Abba Z wordt in 1992 geboren bij Paul Schockemöhle 
in Duitsland onder de naam Aldrilla. Haar vader Aldatus 
Z won met de jonge Christian Ahlmann ooit de Sires of 
the World in Lanaken en het Europees kampioenschap 
Young Riders in Millstreet alvorens één van de toppaar-
den van Jos Lansink te worden. Onder Lansink was 
Aldatus Z ondermeer goed voor winst in de Wereldbeker 
in Monterrey. Abba’s moeder, Dorilla, was een dochter 
van Domspatz uit Lavendel en had zelf op 1m50 ge-
sprongen onder Hugo Simon.
Het is pas 10 jaar later, in het jaar 2002, dat Aldrilla 
in beeld komt van de familie Melchior en Stoeterij 
Zangersheide. De opvallende merrie wordt gespot onder 
Pilar Cordon en op Zangersheide geprobeerd door Judy 
Ann. De klik is er meteen en de merrie wordt aangekocht 
en krijgt de naam Abba Z, hetgeen haar meteen een bij-
zondere plaats geeft in de familie.

The winner takes it all
Abba Z past zich bijzonder snel aan op Stoeterij 
Zangersheide en is wekelijks op concours met haar colle-
ga Coriano Z. Beide paarden zijn van onschatbare waar-
de voor de juniorencarrière van Judy Ann. Met Abba Z 
wint Judy Ann enkele maanden na haar komst de GP 
voor junioren in Mechelen. 2003 wordt het jaar van 

Wie tijdens de Open Deur dagen, de hengstenkeuring of op het VIP-terras tijdens het wereld kampioen-
schap even aandachtig naar de muziek luistert zal al snel merken dat er meer muziek van ABBA 
gedraaid wordt dan van eender welke andere artiest. De familie Melchior heeft een voorliefde voor de 
Zweedse popgroep, maar ook een onvoorwaardelijke liefde voor de gelijknamige merrie Abba Z. Abba 
Z schopte het van succesvol sportpaard tot één van de beste fokmerries van haar generatie. Mamma 
Mia! Wat een merrie! 
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lemaal overtuigd. Dat bewijst het duo later ook nog als 
de 7-jarige Lover Boy Z de finale van de jonge paarden 
in Göteborg wint en schittert tijdens Knokke Hippique.
Abba’s tweede veulen ‘Take a Chance on Me Z’ is een 
zoon van Taloubet Z. Take a Chance is een bijzonder 
voorzichtig paard en behoort tot één van de favorie-
ten van Christian Ahlmann. Het feit dat hij een zoon 
is van Taloubet Z zal hier waarschijnlijk toe bijdragen. 
Als jong paard werd Take a Chance soms in de schaduw 
gehouden maar in september 2015 kwam de mooie vo-
shengst in het vizier van de fokkers na het winnen van 
de bronzen medaille tijdens het WK voor jonge paarden 
in 2015 onder Christian Ahlmann. Vanaf seizoen 2016 
is het voor fokkers dan ook mogelijk het Taloubet-bloed 
met vers sperma te verkrijgen door de intrede van Take 
a Chance in de hengstenstal.

What’s in a name
Het jaar na Take a Chance Z wordt een volle zus van 
Lover Boy Z geboren, en om in het thema te blijven ver-
wijst ook LayYour Love’s naam naar de geliefde Abba-
songs.  Lay Your Love on Me Z is een mooie, grote 
schimmelmerrie en toont zich onder zadel als een bij-
zonder gedreven atlete. Net zoals bijna alle Z-merries 
uit het verleden kreeg ook zij eerst een veulen alvorens 
zich klaar te maken voor een sportcarrière. In 2014 werd 
een vos merrieveulen van Zandor Z geboren zodat het 
Abba-bloed inmiddels al in de derde generatie zit.  
Na Lay Your Love On Me Z duurt het 3 jaar vooraleer 
Abba Z opnieuw een veulen krijgt. Angel Eyes Z is één 
van de allereerste veulens van Aktion Pur Z. In 2012, een 
jaar voor Aktion Pur Z voor het grote publiek beschik-
baar kwam, werden op Stoeterij Zangersheide al enkele 
merries van de krachtpatser gedekt. Abba was één van 
hen. Angel Eyes Z is een apart getekend merrieveulen 

dat in vrijheid een enorm vermogen en voorzichtigheid 
laat zien en is absoluut een merrie om op te volgen. Dit 
voorjaar zal Angel Eyes Z geïnsemineerd worden met 
het sperma van Taloubet Z.

The Coke side of life
Dekseizoen 2014 was succesvol voor Abba Z dankzij 
een controversiële techniek. Het Cicero Z hengstveulen 
Capsone Z zou eigenlijk beter de naam Coca-Cola Z 
gekregen hebben. Judy Ann ontdekt in Duitsland een 
techniek om de pH waarde in de baarmoeder van de 
merrie om te gooien zodat merries die bijna nooit drach-
tig worden toch plots veel vruchtbaarder blijken. Op 
Zangersheide wordt in samenspraak met de dierenart-
sen een spoeling uitgewerkt waarvan de basis bestaat uit 
de allerbekendste frisdrank ter wereld en deze techniek 
werkt met succes! Abba Z krijgt in 2015 door middel 
van embryo transfer maar liefst 3 veulens, hetgeen haar 
nafok bijna verdubbeld. Naast het bijzonder goed ge-
bouwde hengstveulen Capsone Z, een zoon van Cicero 
Z komen er twee atletische merrieveulens. Eentje van 
Air Jordan Alpha Z en eentje van Asca Z. De topmodel-
len gaan door het leven als, en hoe kan het ook anders, 
Agnetha Z en Anni-Frid Z de zangeressen van de voor-
malige Zweedse band.
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Anni-Frid Z


