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Als 4-en 5-jarige werd Carlaya Z opgeleid door Stefan 
Corten, Vincent Lambrecht en Peter Van Broekhoven 
alvorens Judy Ann Melchior de merrie als 7-jarige mee 
nam naar onder andere St.-Tropez en Valkenswaard. 
Judy Ann leidde de merrie succesvol op tot op 1m60 ni-
veau alvorens haar in april 2009 via Ludo Philippaerts 
naar Denemarken te verkopen voor de Deense amazone 
Frederikke Hvidberg-Ronje. 

Canasta Z
Carlaya Z vertrok op Zangersheide en enkele maanden 
na de verkoop werd ook haar oudste dochter, Canasta Z, 
verkocht. Aangezien Canasta Z het eerste en enige veu-
len was voor Carlaya Z stopte de merrielijn op dat mo-

Carlaya Z werd in 1999 op de stoeterij geboren en is 
de dochter van Carthago Z uit de merrie Grey Lady 
(Godehard) die eind jaren ’80 net als tientallen andere 
merries uit de Hannoveraanse G-lijn door Dhr. Melchior 
naar Lanaken gehaald werd. Net als Judy Ann’s huidige 
topmerrie As Cold as Ice Z stamt Grey Lady af van de 
merrie Aglaya (Agram), die trouwens een volle zus is van 
Agent waarmee Paul Schockemöhle de zilveren medaille 
behaalde op de Olympische Spelen van Montreal. 
Net als bijna alle merries op Stoeterij Zangersheide 
werd Carlaya Z op 3-jarige leeftijd gedekt. In 2003 
kreeg zij, net voor ze zelf aan haar sportcarrière zou be-
ginnen, haar eerste veulen Canasta Z, een dochter van 
Canabis Z. 

We gaven eerder in deze rubriek de eer al aan onze fokmerries Ratina Z en Abba Z. Deze keer is het 
de beurt aan Carlaya Z, een witte parel die stevig op weg is geschiedenis te schrijven op Stoeterij 
Zangersheide.

Carlaya Z
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ment op Zangersheide. Canasta Z werd verkocht aan 
Karel Cox en komt op stal bij diens toenmalige vrien-
din Stéphanie Andries die haar op haar beurt in 2010 
verkoopt aan de franse ruiter Nils Candon. 4 jaar later 
verhuist de merrie van Frankrijk naar Zweden en komt 
terecht in de stallen van Elina Petersson, voor Canasta Z 
begint het internationale succes dan pas écht. Petersson 
wint Roosendaal, Drachten, Knokke, … De knappe 
schimmelmerrie springt zich keer op keer in de kijker en 
komt in het vizier van verschillende paardenhandelaren. 
Dit zorgt er dan ook voor dat de knappe, witte merrie 
minder dan een jaar later onder de Amerikaanse zon in 
Palm Beach springt onder haar nieuwe amazone Paris 
Sellon. 

Caribis Z
De merrielijn was op Zangersheide ‘uitgestorven’, maar 
ook Canasta Z had als 4-jarige merrie een veulen gegeven 
op Zangersheide. Een aparte schimmel met een blauw 
oog met de beloftevolle Caritano Z als vader. “Caribis 
Z” geniet van zijn jeugd op Zangersheide en na de op-
leiding door de huisruiters van Stoeterij Zangersheide 
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Canasta Z

Caribis Z

komt Caribis Z als 7-jarige op stal bij Christian Ahlmann 
om zijn internationale carrière te starten, en met succes! 
Zijn mooiste overwinning tot nu toe is ongetwijfeld de 
overwinning van de ‘Prijs Léon Melchior – Sires of the 
World’ tijdens Jumping Mechelen 2015. Later schittert 
hij nog in Bordeaux en behaalt een 4de plaats in Miami. 
De Global Champions Tour van Miami is een uniek 
moment voor Caribis Z want ook zijn moeder Canasta 
Z neemt onder Paris Sellon deel aan dit concours. Na 
Miami vliegt Caribis door naar Mexico waar hij ook 
goed is voor een 2de plaats in het 1m55. Een maand 
later herhaalt de hengst dit resultaat tijdens de Global 
Champions Tour in Madrid.

Met de successen van Caribis Z had dit artikel kunnen 
eindigen. Ware het niet dat Carlaya Z inmiddels weer op 
Zangersheide staat. Eind 2012 kwam de merrie immers 
in Denemarken terug in het vizier van Leon Melchior die 
haar als een kerstgeschenk weer terug naar de stoeterij 
in Lanaken haalt. Carlaya Z was op dat moment al een 
jaartje met pensioen en stond met een veulen aan de voet 
van Cosmeo (Contender). Carlaya Z en Zangersheide 
zijn dus klaar voor een tweede reeks successen. In 2014 
komen door middel van embyrotransplantatie twee ge-
zonde hengsten ter wereld. De opvolging voor Canasta Z 
en Caribis Z lijkt verzekerd.
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Aglaya Z

Sire: 1992 Caretano Z (Holst, bay stallion by Caretino) Approved for: Holst, Rhein, Z; ISJ Jos Lansink (BEL); 
  participated 2001 - Göteborg - (SWE) final result Göteborg (SWE) - World Cup Final; 2nd CSIA 2000 - Grand Prix Liège (BEL); 1st 1999
  - 7 year old horses Lanaken - World Championships for Young Horses; 1st 1999 - Promising Stallion Zwolle (NED);
  participated 1998 - 6 year old horses Lanaken - World Championships for Young Horses

1st dam: 1985 Grey Lady Z (Hann, mare by Godehard)

 1990 Navadur (BWP, grey stallion by Fabio I)

 1992 Pablo (BWP, grey stallion by Latino I)

 1993 Gigolo (Hann, bay stallion by Grandeur)

 1994 Piccadilly Grey (Hann, grey gelding by Pablo)

 1999 CARLAYA Z (Z, 1999, grey mare by Caretano Z) ISJ level 1.50m with Judy Ann Melchior (BEL); 
  3rd CSI2* 2007 - Grand Prix (1.45m) St. Tropez (FRA)

  2003 CANASTA Z (Z, grey mare by Canabis Z) ISJ level 1.50m with Lauren Hough (USA) and Paris Sellon (USA); 
   1st CSI2* Top Series (1.45m) Knokke (BEL) 2015; 1st CSIO4* (1.45m) Linz-Ebelsberg (AUT) 2015; 1st CSI2* (1.40m) Drachten (NED) 2015; 
   1st CSI2* (1.40m) Roosendaal (NED) 2014; participated 2015 Wiener Neustadt (AUT) European Championship for Young Riders 2015
   dam of CARIBIS Z Approved for: Z; ISJ level 1.55m
  2014  Apollo Z (Z, bay stallion by Aktion Pur Z)
  2014  Adonis Z (Z, dark brown stallion by Air Jordan Alpha Z)
  2015  Ciclaya Z (Z, grey mare by Cicero Z van Paemel )
  2015  Attack Z (Z, bay stallion by Atomic Z)

 2000 ChaCha Z (Z, mare by Caretano Z)
 2001 Amarilla Z (Z, chestnut mare by Artos Z)

  2006 Carmello Z (Z, stallion by Caresino)
  2007 Amarilla Z (OS, grey mare by Nintender) ISJ level 1.35m with Mitch Laseur (NED) and Megan Laseur (NED);

 2003 Dusty vd Roshoeve (BWP, grey stallion by Flyinge Electro)
 2004 Eno van de Roshoeve (BWP, grey stallion by Quickfeuer van Koekshof)

2nd dam: 1974 Stute 330138474 (Old, mare by Granit)

 1984 Godiva (Hann, mare by Godehard)

  1989  German Classic (Hann, grey gelding by Godewind) IDR with Beatrice Fusier (FRA);

 1985 Grey Lady (Hann, mare by Godehard): see above

 1991 DOBEL’S FRECHDACHS (Hann, chestnus gelding by DrosselklangII) ISJ level 1.50 m with Michael Whitaker (GBR) and Otto Becker (GER)
  1st CSI3* 2003 - Grand Prix (1.50m) Münster (GER); 2nd CSI-A 2000 - Derby Valkenswaard (NED)

3rd dam:  1962 Aglaya Z (Hann, grey mare by Agram)

 1974 Stute 330138474 (Old, mare by Granit) : see above

 1977 Achilles Z (Hann, stallion by Almé Z)

 1982 Ragram Z (Hann, dark bay mare by Ramiro Z)

  1999 COLD AS ICE Z (Z, dark chestnut mare by Carthago Z) ISJ level 1.50m with Julie Ineichen (SUI); dam of 
   3rd CSI2* 2010 Grand Prix (1.45m) Ranshofen (AUT)
   2002 AS COLD AS ICE Z ISJ level 1.60m with Judy Ann Melchior (BEL); 
    1st CSIO5* (1.60m) Barcelona (ESP) 2015; 1st CSIO5* (1.60m) Barcelona (ESP) 2015; 1st CSIO5* (1.60m) Hickstead (GBR) 
    2015; 2nd CSIO5* (1.60m) Mannheim (GER) 2015; participated 2015 European Championships (jumping) 2015; 
    participated 2015 European Championships (jumping) 2015; 3rd CSIO5* 2014 Class 2: 1st comp. Final NC (team) 
    (1.60m) Barcelona (ESP); 3rd 2009 7-year old horses Lanaken World Championships for Young Horses

  2001 Borderline Z (Z, bay stallion by Burggraaf)

 1983  Charisma Z (Old, grey mare by Goliath II Z) ISJ level 1.40m-1.60m with Leslie Burr-Howard (USA); 
  3rd CSIW 1994 - World Cup (1.40m-1.60m) Harrisburg (USA); 3rd CSIO-W 1994 World Cup New York (USA); 
  participated 1994 The Hague (NED) - team competition World Equestrian Games; participated 1994 The Hague (NED) - individual 
  World Equestrian Games; participated 1994 - ‘s Hertogenbosch (NED) - final result Göteborg (SWE) - World Cup Final;
  participated 1993 - Göteborg (SWE) final - result Göteborg (SWE) - World Cup Final

4th dam: 1946 V (Hann, black brown mare by Ingraban)

 1962 Aglaya Z (Hann, grey mare by Agram) : see above

Zangersheide certified Performance pedigree of: 

Carlaya Z - ISJ level 1.50 m
Stoeterij Zangersheide Lanaken - Belgium

Year of birth: 1999    |    Color: grey    |    Gender: mare

Generated by Hippomundo, all rights reserved.
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Apollo Z

Adonis ZApollo Z - °2014
Dit hengstveulen van Aktion Pur Z heeft zijn naam niet 
gestolen. In het Romeinse tijdperk werd Apollo gezien 
als een sterke en slimme god en was hij tevens de god 
van de levensvreugde. Stuk voor stuk karaktertrekken 
die opgaan voor deze stoere hengst. Apollo Z is een bij-
zonder atletisch veulen met een goede maat en bijzon-
der krachtige galop. Apollo Z is een echte hengst om te 
zien en combineert de beste eigenschappen van zowel 
zijn vader Aktion Pur Z als van Carlaya Z. Hij lijkt zijn 
leeftijdsgenoten ver voor te zijn en is een ware lust voor 
het oog.

Adonis Z - °2014
Ook Adonis Z heeft zijn naam niet gestolen. De zoon 
van Air Jordan Alpha Z is een bijzonder knappe ver-
schijning. Het is een opvallende tweejarige; hij is groot, 
zwartbruin en beschikt over veel bloed en een modern 
uiterlijk.

Beide jonge hengsten genieten vandaag zorgeloos van 
hun jeugd en worden op Zangersheide als ‘godenkinde-
ren’ beschouwd. De atleten combineren een sportief en 
modern uiterlijk met een pedigree die bulkt van prestatie 
en passen dus volledig in de Zangersheide-filosofie.

In 2015 worden er terug twee veulens geboren en ver-
zekert Carlaya haar opvolging ook met een merrieveu-
len. Ciclaya Z is een bloedgemaakt, chique dochter van 
Cicero Z. Ze is iets kleiner dan haar halfbroers maar is 
bijzonder snel en wendbaar. Waar de hengstveulens van 
Carlaya veel weg hebben van hun vaders, heeft Ciclaya 
bijzonder veel weg van haar moeder.

De voorlopig laatste in de rij is Attack Z, een zoon van 
Atomic Z. Zijn naam is een knipoog naar een illuste-
re voorganger die 35 jaar eerder op Zangersheide gebo-
ren werd en dezelfde stoere en sterke uitstraling had als 
Carlaya’s jongste zoon.

In 2016 worden er op Zangersheide jammer genoeg geen 
veulens van Carlaya Z geboren, maar de merrie is inmid-
dels opnieuw geïnsemineerd en draagt voor het seizoen 
2017 zelf haar veulen van Dominator Z.


