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Nieuw leven op Stoeterij Zangersheide - deel II 

Een ode aan Carthago Z
In dit tweede deel van het Nieuw Leven op Stoeterij Zangersheide lijkt het wel alsof 

we bewust een ode brengen aan onze geliefde hengst Carthago Z die jaren op onze 

stoeterij ter dekking stond. De 7 veulens die in deze periode geboren werden hebben 

allemaal het bloed van Carthago Z in hun pedigree. 6 van hen via de moeder, ééntje 

via Cicero Z als vader. Het Carthago Z bloed komt verder en verder in de pedigree 

te zitten maar blijft van grote waarde in de merries op Stoeterij Zangersheide.

Celina Z
Celina Z is een merrietje zoals we ze van Cicero Z kun-
nen verwachten. Bloedmooi, edel hoofdje en met een 
unieke bovenlijn. Moeder Taltina Z is ook een uniek 
exemplaar, zij is immers de oudste dochter van Ratina 
Alpha Z, de kloon van de legendarische Olympische 
merrie Ratina Z die op Zangersheide de genen van haar 
origineel vertegenwoordigd in de fokkerij.
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Apart Z
Apart Z is een aparte verschijning. Het stoere merrie-
veulen imponeert je meteen met haar uitstraling. Vader 
Aktion Pur Z lijkt het best te werken op merries met 
voldoende bloed, en dat bloed was beschikbaar via de 
Asca-dochter Ascala Z.

Celina Z  Apart Z
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Alibaba Z
Als eerste in deze serie is het de beurt aan Alibaba Z een 
stoere donkerschimmel van Asca Z uit Lirrya Z. Lirrya 
Z is een dochter van Levisto Z uit Cherry Z (Carthago 
Z) en dus een halfzus van de internationale Carry Z 
(Caretano Z). Alibaba Z heeft een imposante verschij-
ning en is, net zoals zijn vader Asca Z, groot, langgelijnd 
en atletisch.

Scary Z
Scary Z werd op 10 mei geboren en is een zoon van 
onze beloftevolle Sir Obolensky Z. Sir Obolensky Z 
is aan zijn eerste jaargang veulens toe en op Stoeterij 
Zangersheide willen we onze jonge hengsten ook steeds 
de kans geven zich te bewijzen op onze betere merries. 
Carry Z zelf sprong internationaal onder Judy Ann 
Melchior en stamt uit de directe moederlijn van onder 
andere Robin I Z en Robin II Z maar ook van Cracky Z, 
vader van huidige Z-topper onder Niels Bruynseels Cas 
de Liberté Z.

Een overzicht:

Hengst Alibaba Z Asca Z Lirrya Z (Levisto Z – Carthago Z)
Merrie Action Dancer Z Aktion Pur Z Cha Cha Z (Carthago Z – Beach Boy)
Merrie Frozen Z For Pleasure Arctic Ice Z (Artos Z – Carthago Z)
Hengst Scary Z Sir Obolensky Z Carry Z (Caretano Z – Carthago Z)
Merrie Celina Z Cicero Z Taltina Z (Taloubet Z – Ratina Alpha Z)
Merrie Apart Z Aktion Pur Z Ascala Z (Asca Z – Carthago Z)
Merrie Dopamine Z Dominator Z Ascaina Z (Asca Z – Caretano Z)

Action Dancer Z
Action Dancer Z (Aktion Pur Z) is na Freaky Dancer Z 
(For Pleasure) het tweede veulen dit jaar voor de mer-
rie Cha Cha Z. Net als haar broers en zussen is Action 
Dancer Z een groot en bloedgemaakt veulen dat heel 
elastisch beweegt. Action Dancer Z is het 5de veulen van 
Cha Cha Z en bij elk veulen dat uit de merrie geboren 
wordt stijgt haar status enorm. Cha Cha Z lijkt een nieu-
we dynastie gestart te zijn, een merrielijn waar we nog 
jaren van zullen kunnen genieten.

Frozen Z
Frozen Z (For Pleasure) is een attent en elegant merrie-
veulen uit de stam van ‘what’s in a name’ As Cold As Ice 
Z. De moeder van Frozen Z, Arctic Ice Z (Artos Z), is 
immers de volle zus van As Cold As Ice Z. Arctic Ice Z is 
zelf 4 jaar oud, uit haar werd dit seizoen al een embryo 
gespoeld van Comilfo Plus Z waarna ze naar de sport-
stal verhuisde om zadelmak gemaakt te worden en aan 
haar sportcarrière te beginnen. 
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Dopamine Z
Dopamine Z is het eerste veulen van onze nieuwste aan-
winst Dominator Z dat op Zangersheide geboren wordt. 
Het bijzonder hoogbenige veulen bulkt van het bloed en 
vermogen in haar galoppade. Dat is, gezien haar afstam-
ming, ook niet verwonderlijk. Haar vader Dominator Z 
zorgde bij het veulen voor de lange benen en het bloed. 
Moeder Ascaïne Z (Asca Z) zorgde voor de aparte looks. 
Ascaïne Z is een dochter van Cocaïne Z (Caretano Z) en 
dus een halfzus van ondermeer Tabou Z, Crowntano Z 
en de veelgevraagde dekhengst Corico Z (Coriano Z).


