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Koperspubliek 
warmt zich op 
voor aanstaande editie
In augustus en september vlogen onze veilingitems de hele hippische wereld over. Opfokkers, 
handelaren en sportstallen vulden hun opfok. Maar ook ruiters en paarden eigenaren sloegen hun 
slag in de collectie die door allen als ‘uitzonderlijk goed’ bestempeld werd. Een kleine greep uit het 
koperspubliek leert dat de meeste van hen ook dit jaar present zullen zijn. 

Oleksandr Onyshchenko

De Oekraïense springruiter Oleksandr Onyshchenko 
kocht vorig jaar maar liefst acht veulens op de Z Quality 
Auction waaronder de veilingtopper op zaterdag Cape 
Verde de Kreisker Z en de kampioen van het Z-festival 
Lethago Z.

Onyshchenko :”Ik kwam op de Z Quality Auction te-
recht via Judy Ann Melchior. Ik tref haar vaak op con-
cours en heb een zeer goede band met haar. Wanneer ik 
een veulen koop op een veiling kijk ik vooral naar de 
moederlijn. Het is voor mij erg belangrijk te weten dat 
de moederlijn nog goede sportpaarden gebracht heeft.” 
Zo kocht Dhr. Onyshchenko ondermeer Cape Verde de 
Kreisker Z, een dochter van Cornet Obolensky uit de 
volle zus van de Olympische hengst Verdi. Uit dezelfde 
fokkerij kwam ook Feel Good de Kreisker Z, een zoon 
van For Pleasure uit de directe moederlijn van Jalisco B. 
Arabella van de Berghoeve Z (Arko III) stamt af uit de 
lijn van Belgisch kampioene Aluna van Niels Bruynseels 
en Karima FZ Z (Kannan) komt dan weer uit de stam 
van de Holsteiner hengst Corland.

“Naast de moederlijn kijk ik ook naar de vader. In 
principe koop ik liefst veulens van hengsten die zelf op 
het hoogste niveau presteerden in de sport. Vorig jaar 
waren dat nakomelingen van onder andere Cornet 
Obolensky, For Pleasure, Kannan en Levisto Z.”, aldus 
Onyshchenko.

De veulens groeien inmiddels in alle rust op in Duitsland 
samen met de zelf gefokte veulens. “Ik fok zelf ongeveer 
10 veulens per jaar. Dat doe ik met de merries die vroe-
ger zelf sport gelopen hebben. Zo fok ik bijvoorbeeld 

met de merrie K Club Lady (Calido I) die op het aller-
hoogste niveau actief was en doe ik aan embryotransfer 
met Carlina (Carvallo BB). Uit onze fokkerij komt onder 
andere de Westfaalse kampioenshengst For Contest (For 
Pleasure – Contender).”

Enda Carroll

‘Twee dagen zitten en uitzoeken’

Enda Carroll, eigenaar van Ashford Farm was zelf twee 
dagen present op de Zangersheide Quality Auction. 
Een bekend gezicht, want ook vorig jaar werd de op-
fok aangevuld met vier jonge talenten. “Het wordt voor 
ons steeds lastiger om goede springpaarden te vinden en 
om ze te kunnen kopen. Vandaar het idee om jaarlijks 
wat veulens te fokken en aan te kopen. Net als bij onze 
handel- en sportstal gaan we voor het hoogst haalbare. 
Wat dat betreft ben je bij Zangersheide op de juiste plek. 
Hun selectie is van zeer hoog niveau. En ik heb vertrou-
wen in de veiling, de mensen eromheen en de manier van 
selecteren.”

De Ashford Farm hengelde onder meer de opvallend ge-
tekende Cream Girl JVH Z en Cornett Blue PH Z bin-
nen. Saillant detail, beide veulens werden in gezamenlij-
ke eigendom met fokker Manfred von Allwörden van 
fokkerij Groenwohldhof aangeschaft. “Dat is uit de han-
del voortgekomen. Toen we samen op het wereldkam-
pioenschap aanwezig waren ontstond het idee. We heb-
ben beide moeite om die echt goede paarden te vinden. 
Manfred is een erg goede en grote fokker en ik profiteer 
graag  van zijn kennis en ervaring. Het mooie van de 
veiling op Zangersheide is het totaalconcept. De veu-
lens hebben een strenge selectie ondergaan. En tijdens 
het wereldkampioenschap kun je rustig twee dagen aan-
schuiven. Het is zitten en uitzoeken.”

Dat uitzoeken blijkt een taak die ter plaatse ingevuld 
wordt. “De moederlijn is van extreem belang. Vandaag 
de dag draait het om de beste paarden die vaak uit de be-
tere moederlijnen komen. Het papier moet aantrekkelijk 
zijn. Vervolgens letten we streng op het type. Is het been-
werk correct, hoe is de beweging en hebben ze de uitstra-
ling die ik zoek. Als ze binnendraven en aangalopperen 
moet dat iets losmaken. Voor mij persoonlijk moet een 
veulen gewoon vanaf het eerste moment aanspreken.”
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Jean Miguel Prado-Lacoste

‘Een scheutje Frans bloed spreekt mij aan’

Jean Miguel Prado-Lacoste runt een spring- en handels-
stal nabij de Spaanse grens. Al vanaf de eerste editie van 
de Online Auction is Jean-Miguel er bij “Om kwaliteit te 
vinden kijk ik graag buiten de deur.”

“Tijdens de eerste editie van de Online Auction kocht ik 
3 hengstveulens. De eerste was Zambo Z (Zandor Z), de 
twee anderen waren zonen van Nabab de Reve: Nabab’s 
Joker Z en Nabucco van de Pikkerie Z. Ik kon helaas 
niet bij de selectie zijn. Maar op papier had ik mijn huis-
werk gedaan. De veulens die ik kocht hebben allemaal 
een scheutje Frans bloed, dat spreekt mij aan. Ook in 
2015 was mijn oog op drie veulens gevallen. Twee van 
hen kon ik kopen. Make My Day Z, een merrieveulen 
van Mylord Carthago en Dixon MRN Z, een hengstveu-
len van Diamant de Semilly. Mijn vrouw had wel wat de-
bet aan de dochter van Mylord Carthago, ze wilde haar 
per se hebben en kreeg me over de streep.” ”

Met vier hengsten en één merrie uit de afgelopen 
Z-veilingen is de opfok momenteel goed voorzien. “Ik 
ben nog altijd blij met mijn aankopen. Al is het te vroeg 
om te zien hoe blij ik daadwerkelijk moet zijn. De kwa-
liteit beoordelen dat komt op latere leeftijd pas. Al heb 

ik geen rede om aan hun kunnen te twijfelen. Bij ons 
krijgen jonge paarden ruim de tijd. Mijn ervaring leert 
dat de meeste Zangersheide paarden bloed en scherpte 
hebben, daar moet je voorzichtig mee handelen om er 
later profijt van te hebben.”

Carlos Mota Ribas

‘Onze klant deed spontaan mee’

Olympiër Carlos Mota Ribas kon de verleiding niet 
weerstaan. Na een afwezigheid van zeven jaar keerde 
hij afgelopen editie terug op de Zangersheide Quality 
Auction. Ook nu liet Carlos Mota Ribas zich niet onbe-

tuigd. Atomic Z-zoon Agamemnon Z keerde mee naar 
de KKRibas Stables. “Kopen op een veiling is voor mij 
een stukje emotie”, vertelt Ribas. “Je kent dat wel. Een 
tafeltje, een goed glas en de sfeer die gespannen wordt. 
Let wel, de collectie was voor mijn gevoel van een zeer 
hoog niveau. Iedereen was heet om te kopen.”

Samen met een Braziliaanse tafelgenoot werd de hand 
gelegd op Agamemnon Z. Een zoon van Atomic Z uit de 
merrie Pallenger, die onder de naam Angelique op inter-
nationaal niveau rondsprong. “Een interessant veulen. 
Met name de bloedvoering sprak ons ter plaatse aan. 
Aan het eind van de rit moet je met een veulen wat geluk 
zien te hebben. Maar in dit geval paste voor mijn gevoel 
de prijs bij het veulen. Het papier was goed, het veulen 
sprak aan en onze klant deed spontaan mee. Ik ben blij 
dat we hem konden kopen.”

Helemaal onervaren is Ribas op veulen gebied niet. In het 
verleden werd al eens geïnvesteerd op de Zangersheide 
veiling. “Zeven jaar terug om precies te zijn kocht ik in 
Lanaken een veulen van Baloubet du Rouet. Eigenlijk 

Met de aankopen en veulens uit eigen fok hoopt Carroll 
straks terug te keren in Lanaken. “Ze krijgen bij ons alle-
maal een gelijke kans. De eerste jaren moet je veilig door 
zien te komen. Pas over twee of drie jaar kun je zeggen 
hoe het ervoor staat met een investering. Lijkt het goed 
genoeg dan komen we natuurlijk terug om aan het we-
reldkampioenschap mee te doen. Wat dat betreft zijn we 
niet specifiek voor merries of hengsten gegaan. Bij ons 
draait het uiteindelijk om de handel. En die vraagt om 
een goed paard.” 

De verworven veulens worden aangevuld met eigen 
opfok. “Ik fok zelf met de merries die in de sport gelo-
pen hebben of spoel een embryo uit sportmerries ARD 
Ginger Pop die in 2015 nog de zilveren medaille won 
op het wereldkampioenschap voor jonge paarden in 
Lanaken. Ik gebruik graag gerenommeerd hengsten als 
Cornet Obolensky en Diamant de Semilly, maar vaak 
ook jonge beloftes. Dit jaar heb ik bijvoorbeeld drie zeer 

goede veulens van Dominator Z. Zo proberen we tot een 
kleine vijftien jonge paarden te komen. Als ik nu naar 
onze opfok kijk ben ik nog steeds tevreden. De veulens 
van een jaar eerder hebben zich allemaal goed ontwik-
keld. En ook de jongste jaargang lijkt voldoende kwali-
teit te bezitten. Het is even afwachten. Maar ik heb goe-
de hoop dat ons geduld zich gaat uitbetalen.”

ben ik niet zo’n veilingkoper. Het is moeilijk uit te leg-
gen. Maar een veulen is toch een stukje emotie.”

Dat geldt ook voor de fokkerij van KKRibas Stables. 
Een uit de hand gelopen hobby waarbij jaarlijks enkele 
veulens geboren worden. “Het worden er voorlopig niet 
meer dan drie tot vier per jaar. Ook bij fokken speelt ge-
luk een grote factor. Al probeer ik wel de beste merries in 
te zetten. Meestal paarden die zichzelf al in de sport heb-
ben bewezen. De hengstenkeuze is opnieuw een gevoels-
kwestie. Zo kijk ik naar de vaders van paarden waarmee 
ik zelf goed gepresteerd heb. En die durf ik dan gerust 
zelf te gebruiken.”

Komend seizoen tekenden Phin Phin, Vagabond de 
la Pomme en Cornet Obolensky voor het vaderschap. 
“Sommige van hen zullen bij Zangersheide geregistreerd 

worden. Dat is toch het stamboek waar op sportief vlak 
het hardst aan de weg getimmerd wordt. Het niveau ligt 
hoog. En dat zag je ook terug bij de veiling. De veulens 
gingen voor goede prijzen weg. Al ben ik er zeker van 
dat we er een groot aantal van terug zien in de inter-
nationale sport. Met zoveel kwaliteit kan dat haast niet 
anders.”

Rede te meer om volgend seizoen weer terug te ko-
men naar de Zangersheide Quality Auction. “Onze 
Braziliaanse klanten waren na afloop razend enthousi-
ast. In eerste instantie wilden we het gezamenlijk eens 
meemaken. En dat pakt op deze manier heel leuk uit. Wij 
waren blij en de klant ook. Ze hebben bij ons aangege-
ven dat ze volgend jaar sowieso terug komen. Om deel 
te nemen aan het wereldkampioenschap en om veulens 
te kopen op veiling.”

Enda met een zelf gefokt veulen van Dominator Z.
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Kim Kristensen

‘Ik ben heel tevreden over de veulens die ik in de loop der jaren 
op de veiling gekocht heb”

Drie veulens gingen er dit jaar richting Denemarken. 
En daar bevinden zij zich in goed gezelschap. Vorig jaar 
gingen er ook al drie veulens met een Z-stempel naar 
spring- en handelsstal Baekgaarden. En, goed voorbeeld 
doet goed volgen. 

“Zeven jaar geleden kocht ik voor het eerst veulens 
in Lanaken”, blikt Kim Kristensen terug. “Uit 
die lichting komen momenteel mijn beste 
paarden. Natuurlijk, veulens ko-
pen vormt een bepaald risico. 
Maar wij hebben hier geluk 
gehad met de Zangersheide 
veiling. Als ik nu mijn twee-
jarigen zie durf ik te spreken 
over mijn beste jaargang ooit. Het 
moet raar lopen als daar geen ge-
keurde hengst tussen zit. Onderweg 
kom ik zulke paarden niet tegen. Of ik 
kan ze vandaag de dag niet meer kopen.”

Het oog viel deze editie op veulens die op ie-
der vlak overtuigden. “Ik heb me voor de vei-

ling goed in de veulens verdiept. Zo volg ik het kam-
pioenschap en ben ik naar de presentatie gaan kijken. 
Twee veulens sprongen er voor mij op dat moment al 
tussenuit. Daar kwam tijdens de veiling een derde bij. 
Die waardeerde zich op de avond zelf dusdanig op dat 
ik het voor de juiste prijs wel aandurfde.”

Afgelopen editie zwichtte Kristensen tot tweemaal toe 
voor Kannan-bloed. Zo gingen Key West HE Z en 
Kaiser vd Haterbeek Z richting Denemarken. De eer-
ste is een broer van Zoriana waarmee de Nederlander 
Emile Tacken op Grand Prix niveau acteert. Kaiser vd 
Haterbeek is de nummer vier van het Z-Festival. Succes 
gegarandeerd zo lijkt het want uit deze stam komen on-
der meer Quickly de Kreisker (Abdelkebir Ouaddar), 
Once de Kreisker (Philippe Le Jeune) en Kirfa de Kreisker 
(Athina Onassis). “Kannan is een hengst die springpaar-
den brengt. Ik vond de bloedvoering interessant. En de 
veulens stonden me aan. Als ze binnenkomen wil ik ka-
rakter en balans zien. Een veulen moet wat brutaal zijn 
en makkelijk kunnen schakelen. Ik ben in ieder geval blij 
dat ik daar al een aantal jaar in heb geïnvesteerd.”  

Axel Verlooy

‘We hopen allemaal op een goeie’

Eurohorse heeft nog geen klinkende reputatie als op-
fokker, maar daar kan verandering in komen. Uit eigen 
fokkerij kwamen afgelopen seizoen acht veulens. En 
daar werden er na de online veiling en de Zangersheide 
Quality Auction vier aan toegevoegd. 
“Ik mag graag wat veulens opfokken”, vertelt Verlooy. 
“Niet de massa. Dat is voor mij niet weggelegd. Gewoon 
een paar interessant gefokte veulens. Ik heb er plezier 
aan om die groot te zien worden. En hopen op een goeie, 
dat doen we natuurlijk allemaal.”

Niet verwonderlijk dat Verlooy zich voor nieuwe aan-
was meldde op de veiling. Want ook zijn andere veulens 
dragen een papier van het stamboek. “Bij Zangersheide 
is alles perfect geregeld. Eén belletje en ze staan op de 
stoep. Dat zakelijke past mij wel.”

De selectie voor de veiling werd vooraf al gemaakt. “Ik 
had een veulen op zes aangestipt. Puur op papier. Je mag 
het misschien niet hardop zeggen. Maar de vaders zijn 
tegenwoordig toch allemaal interessant. Het gaat mij 
met name om de moederlijn. Een merrie waar al iets 
interessants uitkomt heeft een streepje voor. Tijdens de 
veiling is het zitten en meebieden. Het werden er uit-
eindelijk drie. De rest werd te duur naar mijn zin. Ik 
wil zulke aankopen wel verantwoord houden”, vertelt 
de handelaar die daar één kanttekening bij maakte. “Het 
veulen van Gem Twist was een slag duurder. Al kocht ik 
die samen met Stephan Conter. Een apart veulen uit een 
interessante moederlijn. Voor een veulen gaat het om een 
hoop geld. Maar of hij echt duur was weten we pas over 
een paar jaar.”

Eerder deed Verlooy zaken op de online Z Auction waar 
hij de hand legde op Thunder Bay d’Argilla Z. “Voor 
alle veilingen kijk ik altijd eens door de collectie heen. 
Zo sprong ook deze zoon van Thunder in het oog. Ik 
kende de fokker en wist dat de moeder al een aantal 
goede paarden had gegeven. Veilen achter de computer. 
Het was gezellig”, lacht Verlooy die zich content prijst 
met zijn aankoop. 

“Het veulen valt 200% mee. De online collectie doet 
in principe ook niet onder voor de veiling. Het is niet 
zo dat een fokker even zijn veulen op internet gegooid 
heeft. Dezelfde jury heeft over de veulens heen gekeken. 
Daarom durfde ik met een gerust gevoel online aan te 
schaffen.” 

Als alle verwachtingen uitkomen zal Lacoste zich straks 
met zijn aanwas melden in Lanaken. “Al kijk ik dan wel 
heel ver vooruit. We doen rustig aan en zullen ze moge-
lijk eerst presenteren in Fontainebleau. Van daaruit kan 
de selectie voor het wereldkampioenschap volgen. Daar 
ben ik sowieso aanwezig. En misschien ga ik ook weer 

naar de veiling. Of dat opnieuw is om te kopen durf ik 
niet te zeggen. Want de stallen staan momenteel vol. Aan 
de kwaliteit van de collectie zal het in ieder geval niet 
liggen. Dus je weet maar nooit.”

Kim Kristensen met Dimitri Z, een hengst die hij als veulen in 

2009 op de Zangersheide Quality Auction kocht en waarmee hij 

in 2015 met succes heeft deelgenomen aan het WK voor Jonge 

Paarden.
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moet een aantal veulens hebben om de geluksfactor te 
vergroten. En dan nog heb je geen garantie. Dat is wel 
het mooie van veilingen. Een veulen van 5.000 Euro kan 
een Grand Prix paard worden terwijl de veilingtopper 
misschien nooit op concours verschijnt.” 

Geir Gulliksen heeft een drukke agenda. Concours rij-
den, een handelsstal draaiend houden en twee kinderen 
internationaal begeleiden. Dat laatste noopte hem ertoe 
flink te investeren op de online en Z Quality Auction. 
“We kunnen op het moment veel paarden gebruiken. Ze 
onderweg vinden wordt steeds lastiger. De enige opties 
zijn fokken of jong aankopen. En dat laatste heb ik op 
Zangersheide gedaan.”

In het stamboek en de personen daarachter heeft de Noor 
een blind vertrouwen. “Judy Ann en Christian pakken 
de veiling geweldig aan. Ik heb zelf niet de tijd om al-
les uit te zoeken. Vandaar dat ik volledig op hun advies 
af ga. Ze pushen niet, kennen de veulens en willen hun 
eerlijke mening delen. Ja, ik ben blij met Zangersheide.”

Onder de meest recente aankopen bevond zich op advies 
van Christian Ahlmann onder andere Leonardo Z. Een 
zoon van Levisto Z uit Cassandra Z, die te boek staat als 
hengstenmoeder. “Christian tipte mij deze Levisto uit de 
moeder van Calvados Z. Zelf een geweldig paard, die de 
sport helaas te vroeg ontvallen is. Dat zijn voor mij in-
teressante veulens. Van een bewezen moeder komt toch 
eerder weer een goed sportpaard.”

Bij de opfok van jonge paarden komt het volgens 
Gulliksen op twee factoren aan. “Geluk en aantallen. Je 

Hoewel de paarden niet bedrijfsmatig ingezet worden 
streeft Fedorovskaya naar het hoogst haalbare. “Bij de 
aankoop leggen we de lat hoog. Voor ons is het belang-
rijk paarden te zoeken die straks het top niveau aan-
kunnen. Met die gedachte kochten we ook onze veulens. 
We letten op de bloedlijn en proberen in te kopen uit 
stammen waar veel sport in zit. De merrieveulens moe-
ten een papier hebben waarmee wij straks verder kun-
nen. Allereerst als fokmerrie. Want het zou mooi zijn om 
ze voor een sportcarrière eerst te dekken. Bij de hengsten 
kijken we verder dan een goedkeuring. Het moet voor-
al een interessant sportpaard zijn. En als ze als hengst 
goedgekeurd worden is dat een mooie bijkomstigheid.”

De aangekochte veulens zijn bij Henrik Klatte de op-
fok ingegaan. “Ook hij vertelde dat we super veulens ge-
kocht hadden. We zijn onlangs wezen kijken en waren 
aangenaam verrast. Alle veulens doen het precies zoals 
we gehoopt hadden. Als ze de eerste jaren goed door-
komen komen ze naar Moskou. Daar gaan onze ruiters 
ermee aan de slag. Wanneer het na twee jaar nog steeds 
verwachtingsvol lijkt maken we een plan. Dan is het 
goed mogelijk dat ze bij een internationale ruiter onder-
gebracht worden. Maar het is nu nog te vroeg om daar 
iets van te zeggen.”

Fedorovskaya kijkt ondertussen uit naar de komende 
editie. “Vooraf hadden we de veulens op internet beke-
ken. Uit de bloedlijnen die we aangestipt hadden pro-
beerden we iets te kopen. Of ik het dit jaar weer wil pro-
beren? Ja natuurlijk. De kwaliteit was geweldig. En ik 
hoop ook dit keer weer super bloed te zien. Wij hebben 
het hotel al gereserveerd.”

De Russische Marina Fedorovskaya meldde zich vo-
rig jaar voor het eerst op het wereldkampioenschap in 
Lanaken. En dat werd een weerzien om niet te verge-
ten. Haar beide jonge paarden sprongen onder Clarissa 
Crotta mee in de finale van het WK. En als klap op de 
vuurpijl gingen er drie topveulens mee naar Moskou.

“Het was zo leuk. Ten eerste omdat onze paarden het 
super deden. En daarnaast omdat de veiling voor ons een 
groot succes werd. De kwaliteit was echt exceptioneel. 
We zijn dit jaar naar meerdere veilingen geweest. Maar 
bij Zangersheide zat de meeste kwaliteit. Van alle vei-
lingen vond ik dat de beste collectie. Dat het de veiling 
met de hoogste prijzen was heeft een logische verklaring. 
Niemand anders kon aan dit niveau tippen.”

Geir Gulliksen

‘Ik heb vertrouwen in Judy Ann en Christian’

Marina Fedorovskaya

‘We hebben het hotel al gereserveerd’


