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Z Open Dagen, 
Tomorrowland in 
Lanaken
Wie vraagt er nog naar Tiësto? In Lanaken werden de meeste selfies genomen met Levisto Z. People 
of tomorrow en horses of tomorrow; het eerste weekend van maart zag je ze in Lanaken tijdens 
de Open Dagen met een indrukwekkende line up. Levisto Z blijft de meest begeerde ster van de 
jonge amazones, al zijn er sinds het voorbije jaar ook steeds meer die zich laten verleiden door een 
imposante en dominante ‘black stallion’, Dominator Z. Vanwege zijn massa hoor je dan. Het mag al 
eens iets meer zijn. Zijn optreden kon op veel applaus rekenen, bisnummers inbegrepen. En dan was 
er nog de set van George Z, de op één na jongste op het podium en hij wordt begeerd vanwege zijn 
moeder en haar lijn. Moet kunnen. De ervaren artiesten met een wereldwijd sportief palmares blijven 
eveneens goed scoren en ook jongeren die net in de piste komen kijken, kunnen al heel wat merries 
krijgen.

Door: Kris Van Loo
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anderen. Ik hoef je niet te zeggen wie de scepter zwaait in 
Friesland, maar als wij nu eens met een Z-hengst fokken, 
hebben we daar in Friesland toch eens lekker iets anders, 
wat niemand daar zal hebben. Jaren geleden trokken we 
met de moto door Europa en reden we voorbij Lanaken, 
maar het was toen geen open dag. We zagen enkel de 
buitenkant en besloten om eens terug te komen en dat is 
nu gelukt.’ En dan volgt de beoordeling, Levisto Z blijft 
de charmantste, al zijn de Friese fokkers bovenal nuch-
ter: ‘we hebben zelf een kleine bloedmerrie en dan gaat 
onze voorkeur uit naar Dominator Z.’

smeerd’, vatten enkele bezoekers samen. ‘Het feit dat we 
de hengsten ook in hun stal mogen zien is een meerwaar-
de. De voorstelling van de hengsten is meer dan show, 
in Zangersheide krijg je een eerlijker en completer beeld 
van elke hengst. Omdat ze zo toegankelijk zijn.

Zo was er een jong koppel uit Friesland…340 kilometer 
mijnheer. We wilden al zo lang eens naar de Open Dag 
en hengstenshow komen en nu is het eindelijk gelukt. We 
zijn vanmorgen heel vroeg vertrokken en ik zoek hier 
een hengst voor mijn merrie. In Zangersheide ligt de fo-
cus op de sportprestatie en daar kunnen we ons in vin-
den. Daarin onderscheid Zangersheide zich ook van de 

Tomorrowland in Boom of Zomorrowland in Lanaken 
hebben dezelfde gemene deler. Ze zijn beiden wereld-
wijd georiënteerd en trekken een internationaal publiek 
aan. Geen enkel festival krijgt zoveel nationaliteiten over 
de vloer als Tomorrowland, geen enkel stamboek noch 
stoeterij krijgt zoveel buitenlandse fokkers en liefheb-
bers over de vloer als Zangersheide. Het stamboek dat 
als eerste alle grenzen overschreed heeft interesse gecre-
eerd  bij alle fokkers zonder grenzen en misschien nog 
meer bij toekomstige fokkers, want als er één stoeterij 
tot de verbeelding spreekt is het wel Zangersheide.

Meer dan ooit kwamen ze dit jaar van verder dan ooit. 
Zo was er een moeder met haar twee dochters uit Zuid-
Afrika. Ook vanuit Polen, Italië en Zwitserland zakten 
ze af naar Zangersheide. En veel fokkers zeggen hetzelf-
de als op Tomorrowland; het is de verbondenheid die 
blijft. Dat is de baseline, verbonden door het beste van 
de wereld dat op één plek wordt verzameld. Het ander 
aantrekkingspunt van Zomorrowland is de vrijblijvende 
en ongedwongen ‘meet & great’. ‘Het is toch waanzinnig 
om al die beroemdheden eens in het echt te zien’, merkte 
een fokker op. ‘Je kan ze zelfs aanraken en aaien.’ De 
sterren spreken tot de verbeelding en velen geven toe dat 
een droom uitkomt als je ze dan nog eens van dichtbij 
kan zien, voelen en ruiken. 

De Z-hengsten genieten zichtbaar van al die aandacht, 
niks menselijks is een hengst vreemd. Hoofdje naar bui-
ten, knipoogje en een zachte streling. Gevolgd door een 
foto. ‘Het is opvallend hoe rustig, ontspannen en relax 
de hengsten er bijstaan. Je ziet dat ze hier gelukkig zijn’, 
valt een fokker op. De blik achter de schermen en de 
organisatie van de evenementen kan veel paardenmen-
sen bekoren. ‘Telkens als je hier bent krijg je de indruk 
dat veel stamboeken vastroesten en hier loopt alles ge-
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Oldenburg, Sir Obolensky Z uit Westfalen, Dominator 
Z met Frans bloed. Een positieve evolutie. Ze hebben 
gelijk met die bloedspreiding en ongeacht het bloed, je 
merkt dat het sportpaarden zijn en daar draait het later 
om als ze groot zijn.

De Nederlandse stoeterij van Kleef uit Ede fokt een 
tiental veulens per jaar. ‘We missen zelden een evene-
ment van Zangersheide. Vorig jaar werd onze hengst 
Heineken (Zirocco Blue uit Regina Adelheid Z), uit de 
stam van Ramiro Z, hier gekeurd.’ Zij wilden zich la-
ten verrassen door het hengstenaanbod, al was er al een 
lichte voorkeur voor Cornado II Z. Ze willen een eigen 
stam uitbouwen en verkopen daarom niet snel hun veu-
lens. De helft van de veulens worden Z geregistreerd: ‘we 
geloven in de Z-benadering omdat ze consequent de lijn 
trekken van de sport, sport en sport en daar gaan we op 
termijn toch allemaal naartoe.

 

in de hengstencompetitie echt overtuigd heeft. Ons fok-
product Finishing Touch Wareslagers werd dit jaar in 
Lanaken zevende in de Sires. We komen elk jaar naar 
het wereldkampioenschap, het is de eerste maal dat we 
een Z-hengst gebruiken en dan willen we hem toch eens 
van dichtbij bekijken, zijn benen en stand van de voeten. 
En in de ring zie je niet alles. Het is belangrijk om de 
hengsten ook eens in hun stal te zien. We zijn tenslot-
te amateurfokkers en de paarden die we fokken moeten 
ook voor een amateur kunnen dienen. Het is dus belang-
rijk om ze in hun omgang te zien. Dat kan nu allemaal 
tijdens de Open Dagen en we zijn aangenaam verrast.  
Heel ruime stallen en paardvriendelijk hier hé! En de 
hengsten stralen voldoende rust uit.

Een Waalse fokker uit Andenne registreert al 20 jaar 
zijn veulens bij Zangersheide en kwam tijdens de Open 
Dagen zijn hengsten kiezen: ‘ik laat het op me afkomen. 
Ik gebruik met regelmaat Z hengsten en ben aangenaam 
verrast door de spreiding.  Vroeger was het bijna uitslui-
tend Holstein. Nu zie ik onder andere Solid Gold Z uit 

We hoorden het dat weekend vaker, in Nederland is er in 
het verleden veel op model gefokt en die poppetjes wil-
len nu terug een echte stoere vent die springt als de beste 
en dan komen ze bij Dominator Z uit. 

Moeder en dochter staan vol bewondering naar hun 
hengst te kijken…Hmm? Welja, we hebben sinds vo-
rige week een veulen van Dominator Z….moet je het 
eens zien? Een heel mooi hoor. En inderdaad, hij lijkt op 
zijn vader. Schoon, niet? Absoluut! Mijn dochter rijdt, 
maar zit op de universiteit. De sport is daardoor een bé-
tje naar de achtergrond verschoven. Ons vorig veulen 
is twee jaar, van Cascor Z en daarvoor dekten we met 
Cicero Z en daar rijdt de dochter mee. Moeder en doch-
ter zijn allebei weg van Levisto Z. ‘Maar ons merrietje 
is amper 1.65m en dit is haar eerste veulen. Kan je haar 
dan kruisen met Levisto Z? Ons hart zei ja, ons verstand 
koos voor een groter model.

Een jong koppel uit Straatsburg fokt voor eigen gebruik 
en verwacht een veulen van Sir Obolensky Z. Iets ge-

lijkaardig vind je niet in Frankrijk, daarvoor moet je in 
Lanaken zijn. Wat een totaal andere mentaliteit. Als je 
in Zangersheide iets vraagt, krijg je een antwoord. In 
Frankrijk heb je indruk dat je zelfs niks mag vragen. Het 
ligt niet naast de deur, al is het niet voor niks dat we hier 
al zes jaar komen. Zelfs als we dit jaar niet gaan fokken. 
Er is die verbondenheid die blijft.’

Van Straatsburg ging het naar München: ‘ik heb een 
dochter van Levisto Z gefokt en we komen speciaal naar 
de Open Dagen om Levisto Z eens in levende lijve te 
zien. Ik was zo weg van Levisto Z…ik heb honderden 
hengsten vergeleken en kwam telkens terug bij Levisto 
Z. Ik had hem nog nooit gezien, zelfs niet op wedstrijd. 
Ik kende hem enkel via internet en nu zijn dochter ge-
boren is, wou ik hem toch eens zien. Mijn eerste veulen 
was van Plot Blue, maar die heeft het niet gehaald. En nu 
is het gelukt. Straks wil ik hem nog zien met Judy Ann..

Een Vlaamse familie die een drietal veulens per jaar 
fokt, wou close contact met Corico Z: ‘omdat hij ons 

Ellen Hendrikx is voor onze fokkers al 20 jaar het gezicht en de stem van het 

stamboekkantoor. Iedereen herkent haar gulle en opgewekte lach. Tijdens de 

Open Dagen werd Ellen in de bloemetjes gezet uit dank voor haar 20-jaar 

dienst.


