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Diviano Z (Dominator Z)

Gert Geyskens uit Ham is een gepassioneerd sportman. 
Een voormalige motocrosser die nu helemaal weg is van 
de echte PK’s en dat dankt hij aan zijn dochter. ‘Ik zit 
nu ’s avonds op mijn stoel in de weide te kijken naar 
mijn dochter en veulen en dat is veel schoner dan te-
levisie’, lacht Gert, die onmiddellijk vertelt dat hij niet 
thuis is in de paardenwereld. Er is een nieuwe wereld 
voor hem opengegaan en nooit had hij gedacht dat een 
dier zo’n impact op een mens zou kunnen hebben: ‘het 
begon allemaal met mijn dochter die via een vriendin-
netje in contact kwam met de paarden. Ze is nu 12 jaar, 
rijdt nog pony en we dachten eraan om al een paard-
je te kopen. Ze lest in het Woutershof en daar kochten 
we van Kristof Wouters Celeste Z (Coriano Z). Vermits 
mijn dochter nog te klein is voor de paarden, stelden 
enkele mensen voor om onze merrie te laten dekken. Ik 
ben helemaal niet thuis in die wereld en Kristof stelde 
Dominator 2000 Z voor, ook omdat Celeste Z een klei-
ne merrie is. Ik ben Dominator gaan opzoeken en was er 
meteen weg van. Als motorliefhebber zeg ik altijd dat je 
Harley Davidson hebt en de rest. Zo zie ik het ook bij 

‘Dominator Z is de Harley 
Davidson van de hengsten’

Nieuw 
leven…

D e e l  I I

Dominator Z, dat is de Harley Davidson van de heng-
sten. Ik heb Dominator Z gezien tijdens de Open Dagen. 
Ook ben ik zelf het sperma in Zangersheide gaan halen 
en toen ben ik er uiteraard ook nog bij geweest. Wat 
een beest, lacht Gert en hij is dolblij met het resultaat: 
‘ik weet het wel, het is zoals met je kind, dat vind je ook 
mooi, maar mensen die er meer verstand van hebben 
zeggen het ook.’ Voor Gert en Celeste Z was het hun eer-
ste veulen: ‘allemaal dankzij Kristof van het Woutershof 
en de mensen van Twinkeling die de bevalling en geboor-
te begeleid hebben. Ik kan er nu uren naar kijken. Als ik 
ervaar welke impact die paarden en die fokkerij op mij 
heeft, heb ik enkel spijt dat ik er niet vroeger mee begon-
nen ben en dat ik zelf nooit gereden heb. Het heeft me 
helemaal ingepakt. Oorspronkelijk was het de bedoeling 
om Celeste Z eenmaal te laten dekken in afwachting dat 

Diviano Z
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mijn dochter er zou mee rijden. Nu vrees ik dat het niet 
bij die ene keer zal blijven. Ik denk dat ik vertrokken 
ben’, lacht Gert Geyskens, die zijn hengstenveulen zal 
presenteren op het Z-Festival: ‘gewoon om eens mee te 

doen en het oordeel van professionelen te horen. Over de 
veiling heb ik nog niet nagedacht. Het is mijn allereerste 
veulen dat ik fok en heb er nu al veel plezier aan.’

Cees Maas uit Vught was vroeger voltijds varkenshou-
der, sinds acht jaar is hij voltijds paardenhouder. De 
Blokhoeve is een pensionstal en fokkerij, waar paarden 
zelf afgericht en opgeleid worden. ‘Vroeger was het een 
hobby, nu is het mijn beroep geworden’, begint Cees, die 
zo’n zes veulens per jaar fokt. Feleonora VDL (Corand x 
For Pleasure) is zelf niet de grootste merrie, vandaar de 
keuze voor de grote hengst Dallas VDL. Het merrieveu-
len uit die combinatie heet Daiquiri Z. Cees fokte ook 
een veulen van Cornado II, Chardonnay Z: ‘omdat ik 
oorspronkelijk met Cornet Obolensky wilde fokken en 
dat leek een moeilijke bevalling te worden. Daarom was 
Cornado II het geknipte alternatief en met dat veulen wil 
ik naar het Z-Festival komen. Eventueel met de bedoe-
ling om het op de Z-veiling aan te bieden. Het zou de eer-

ste keer zijn, vorig jaar ben ik gaan kijken en jullie veu-
lenkampioenschap ziet er heel correct uit.’ Niet dat Cees 
per definitie alle veulens registreert bij Zangersheide: ‘we 
moeten eerlijk zijn, vandaag is de hengst belangrijker 
dan het stamboek. Dat ik naar Zangersheide kom heeft 
vervolgens veel te maken met de hengstenkeuze. Dit jaar 
ga ik Dominator Z gebruiken. Een jonge hengst, maar 
ook één die veelbelovend is’; besluit Cees Maas.

8

‘jullie veulenkampioenschap 
ziet er heel correct uit’

Mama Elegance Lady (Carolus) in combinatie met papa 
Dominator 2000 Z (Diamant de Semilly) geeft Dancing 
Lady S Z en daar is de fokker, de heer Schaap wel heel 
blij mee. ‘Dominator  Z is een echte eye catcher hé, een 
bloedmooie hengst met veel vermogen. Ik droom niet 
meer, maar dit veulen is mooier dan ik had durven dro-
men’ lacht Schaap, die eerlijk bekent: ‘ik heb al twee-
maal Diamant de Semilly geprobeerd, zonder succes en 
Dominator Z leek me het beste alternatief. Ik zag hem 
eerst op internet, nadien live en hij wist me meteen te 
overtuigen. Dominator Z is nog een jonge hengst, dan is 
het altijd afwachten, al oogt het veulen zeer beloftevol. 
En het is mijn ervaring dat de moeder van de hengst nog 
belangrijker is dan de hengst zelf en dat zit zeker goed bij 
Dominator Z.’ Elegance Lacy fokte Schaap zelf, net als 
haar moeder Joyful Lady (Nimmerdor). Bij Schaap is de 
fokkerij van hobby geëvolueerd naar een voltijds job: ‘ik 

‘Ik droom niet meer, maar dit veulen is mooier 
dan ik had durven dromen’

heb zelf een vijftal fokmerries en heb nog een twintigtal 
fokmerries van klanten op stal, die ik begeleid en opfok.’ 
Schaap verkoopt zijn veulens doorgaans thuis: ‘door de 
jaren heen bouw je een cliënteel op en creëer je een afzet-
markt. Wat niet wegneemt dat hij wellicht zijn veulen zal 
voorstellen op het Z-Festival: ‘omdat het nu eenmaal een 
mooi en zeer geslaagd evenement is. Het is wel ver van 
Groningen, al blijft het de moeite om er naartoe te gaan.’ 
Of Schaap een consequente Z-fokker is, willen we nog 
weten? ‘Ik kijk eerlijk gezegd eerst naar de hengst en pas 
nadien naar het stamboek, al heeft Zangersheide nu een-
maal zeer interessante hengsten in de aanbieding, klaar. 
Het gaat er zeer professioneel aan toe, zonder gezever en 
gezeik en het is bovenal een sportgericht stamboek en 
daar draait het tenslotte om.’

Cornada Z (Cornado II Z)

Dancing Lady S Z (Dominator Z)

‘Ik heb recent nog een veulen van Cornado II Z gezien en 
dat was ook een apart mooi veulen…net zoals Cornada 
Z’, begint Bart Boering: ‘ik volg de sport een beetje en 
de broers Cornado doen het gewoonweg schitterend in 
de sport. Toen ik tijdens de Open Dag Cornado II Z zag, 
was de klik er meteen. Die zou het worden en ik ben 
blij met die keuze. Bart Boering had dit jaar maar één 
veulen, al haalt hij een gemiddelde van vier veulens per 
jaar. Hij heeft nog een fokkerij voor eigen gebruik. Zijn 
dochter leidt zijn fokproducten op: ‘we willen bruikbare 
sportpaarden fokken. Dat is mijn uitgangspunt en als het 
er echt in zit, zal het er ook wel uitkomen.’ Bart zit zelf 
in het bestuur van het Nederlandse stamboek KWPN: 
‘maar het is toch altijd beter dat je je buren kent? Je 
kan tenslotte van elkaar leren. Ik ben lid geworden van 
Zangersheide vanwege de hengsten. Chellsini Z heb ik 
bijvoorbeeld ook al gebruikt en los daarvan geef ik toe 
dat ik Zangersheide een warm hart toedraag. Daarbij zijn 
de Z-hengsten niet duur. Je betaalt niet te veel voor de 
kwaliteit die je krijgt.’ Dancha, de moeder van Cornada 
Z, werd ook door Bart gefokt. Hij wil wel eens naar 
het Z-Festival komen, al zal dat niet met Dancha zijn: 
‘we komen van Groningen en dat is toch wel een eindje 

Daiquiri Z

Cornada Z

Daiquiri Z  (Dallas VDL) & Chardonnay Z (Cornado II Z)
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rijden. Maar de voornaamste reden is dat Dancha haar 
eens gekwetst heeft op de trailer. Ze verloor veel bloed, 
heeft het gelukkig overleefd, maar het was een trauma-
tische ervaring. Vandaar dat ik haar zo weinig moge-
lijk transporteer. En zeker niet met een veulen. Ik wil 
jullie veulenkampioenschap wel eens meemaken, maar 
niet met Dancha. Cornada Z wil ik sowieso niet verko-
pen, mijn dochter zal ze later opleiden en wie weet kom 
ik ooit eens met een nakomeling van Cornada Z naar 
het Z-Festival?’ Dat Bart Boering zo enthousiast is over 

Cornado II blijkt uit zijn keuze voor dit jaar. Dancha is 
opnieuw drachtig van Cornado II Z. ‘Wat goed is moet 
je niet veranderen’, zegt Bart, die ook zijn oog heeft laten 
vallen op Dominator  Z: ‘ik heb er al mooie veulens van 
gezien. Je zou het niet meteen verwachten van zo’n kas-
teel van een hengst, maar hij vererft bijzonder goed. En 
mijn dochter wil een veulen van Levisto Z. Voor de vol-
gende jaren staan er al twee Z-hengsten op ons lijstje.’

‘Toen ik tijdens de Open Dag Cornado II Z zag, 
was de klik er meteen’

‘Het gaat een groot veulen worden’, begint Ludo 
Mesotten als hij over Dominus Z begint, een zoon van 
Dominator Z: ‘ik ben echt zeer tevreden met het resul-
taat. Veel mensen beamen het en vragen waarom ik niet 
opnieuw met Dominator Z dek. Ik heb nu voor Corico Z 
gekozen. Weet je, in het verleden heb ik al eens drie jaar 
na elkaar dezelfde hengst gebruikt en dat zijn drie ver-
schillende paarden geworden. Dat is het probleem met 
die volle zusters en broers, je gaat ze altijd vergelijken. 
Dominator Z heeft met Diamant de Semilly en Cassini I 
twee reële stamvaders, al heeft Corico Z met Coriano Z 
en Caretano Z die ook.’ Ludo fokt al sinds de jaren ’80. 
‘Ik ben begonnen als ruiter bij LRV en kwam er vrij snel 
achter dat ik het niet zou maken als ruiter. Fokken leek 
me een volwaardig alternatief’, lacht Ludo. Zijn twee zo-
nen traden niet in zijn voetsporen en delen de hobby van 
hun vader niet. De kleinkinderen zijn dan weer wel ge-
interesseerd. ‘Ze rijden nu met pony’s en wie weet rijden 
ze ooit met een gefokt paard van hun grootvader?’ Ludo 
hoopt het stiekem, want nu neemt hij altijd afscheid van 
zijn veulens: ‘omdat ik negatieve ervaringen heb met rui-
ters. Dat is de reden waarom ik mijn veulens al verkoop 

Dominus Z (Dominator Z)

en dat doet me eerlijk gezegd altijd pijn, want ik zie ze 
graag opgroeien.’ Bijgevolg zien we Dominus Z op het 
Z-Festival. En dat heeft hem geen windeieren gelegd. In 
2007 kreeg Ludo voor zijn veulen 44.000 euro op de Z 
Quality Auction. ‘Het Z-Festival vind ik op zich ook al 
fijn, de veulens leren daar veel uit. Je bent er toch mee be-
zig, de verzorging, het transport, een nieuwe omgeving. 
Los van een eventuele veilingselectie is het Z-Festival een 
zeer leerrijke dag voor de veulens. En voor ons fokkers is 
dat niet anders, het is altijd prima geregeld en dat waar-
deer ik. Tenslotte doe ik dit ook voor mijn plezier.

Dominus Z zal er over kunnen meespreken: ‘als het een 
merrie was geweest, had ik haar niet aangeboden, nu 
ambieer ik een plaatsje in de veiling.’ Dominus heeft 
Ushuaia als moeder en die verkocht Ludo toen ze twaalf 
jaar was. ‘Ik had er enkele veulens uit die heel goed mee-
vielen en ook bij de nieuwe eigenaar in Nederland vielen 
haar producten heel goed mee. Zodanig dat ik er spijt 
van had en ze na vier jaar terugkocht. En zij heeft me 
beloond met een mooi veulen.’

Ganache Z (George Z)

Ganache Z is het allereerste veulen van Peter Leen uit 
Peer, een LRV ruiter die als application engineer steeds 
minder tijd heeft om te rijden. De fokkerij leek een vol-
waardig alternatief: ‘mijn vader fokte veel in het verle-
den. Tot enkele jaren geleden een merrie en haar veu-
len overleed. Het betekende het einde van zijn fokkerij. 
Mijn vriendin kocht Caretina St Ghyvan Z, om te rijden, 
al heb ik met haar merrie nu de draad van de fokkerij 
opgepikt. Heel eerlijk, ik ken er weinig van. Ik ben een 
beginneling en heb me door verschillende mensen laten 

informeren. Het werd een langen zoektocht en finaal 
ben ik bij Zangersheide en George Z uitgekomen. Ik 
vind de prijs kwaliteit van de Z-hengsten perfect en je 
wordt heel goed geïnformeerd bij Zangersheide. Toen 
George Z me werd voorgesteld, stond hij me meteen 
aan. Ik heb me verdiept in de afstamming, beeldma-
teriaal opgezocht op internet en was verkocht.’ Peter 
was zelf net te laat bij de geboorte, gelukkig kon hij 
rekenen op zijn vader die met zijn ervaring alles in 
goede banen leidde en zo opnieuw betrokken werd 
bij de fokkerij. ‘Ik ben er blij mee, Ganache is een 
heel vinnig temperamentvol veulen’, weet Peter, die de 
smaak te pakken heeft: ‘heel het gebeuren van mijn 
eerste veulen kon niet beter verlopen. Ik fok net zo-
als mijn vader vroeger voor eigen gebruik. En het is 
een merrie. Het Z-Festival ken ik niet, al zegt het me 
wel iets. Ik overweeg zeker om er mijn veulen eens te 
presenteren. Om het gewoonweg eens mee te maken. 
Dit jaar gaan we Caretina niet dekken, het zal wel-
licht voor volgend jaar zijn, want zoals ik aangaf, het 
is allemaal zo positief verlopen, van het contact met 
Zangersheide, de keuze van de hengst tot de geboorte, 
dat ik hiermee wil doorgaan’, besluit Peter Leen.

‘Ik vind de prijs kwaliteit 
van de Z-hengsten perfect’

‘veulens leren veel uit het Z-Festival’

Ganache Z

Dominus Z
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Crazy Touch Z (Corico Z)

Hubertus Kläsener (27) uit Marl won als Young Rider 
zilver op de Duitse Kampioenschappen en nog steeds 
mag hij gezien worden als een talentvolle jonge ruiter. 
Een eigen stal heeft hij niet, maar hij is wel ambitieus 
en heeft zijn sportpaarden ondergebracht bij Christian 
Ahlmann. Sport primeert, maar dit jaar werd Hubertus 
ook fokker. ‘Vorig jaar heb ik wegens blessure mijn tien-
jarige Up To Date x Argentan-merrie moeten terugtrek-
ken uit de sport. Ze had tot 1.45m gesprongen, maar 
door de blessure zat er niets anders op dan haar in te 
zetten voor de fokkerij. Plots moest ik op zoek naar 
een hengst. Op de hengstenpresentatie hier in Marl was 
Corico Z me opgevallen. Mijn merrie was nogal heet. 
Corico leek fijn te rijden en sprong met veel vermogen. 
De ideale combinatie, dacht ik. Zo werd dit jaar mijn 
eerste veulen geboren, een merrietje. Het is een prach-
texemplaar, wondermooi! De bedoeling is dat ik het zelf 
ga houden, zodat ik er later zelf een nieuw rijpaard aan 
heb.’ Intussen is de moeder opnieuw drachtig, dit maal 
van Aktion Pur Z.

Laphroaig SKB Z (Levisto Z)

Laphr…en hoe nog? Zoals de whisky, een super lekke-
re Schotse single malt. Ach zo, vandaar. Laphroaig dus, 
gevolgd door SKB van Stal Kleine Broek en daarachter 
de Z van Zangersheide. De bedenker van de naam en 
het Levisto Z veulen is Jos Wouters, industrieel ingeni-
eur, leraar, ruiter en fokker. En whisky drinker veron-
derstellen we? Eindelijk een hengst met de beginletter L 
gevonden Jos? Hij lacht: ‘Levisto Z was een tip van mijn 
vriendin. Ik heb een grote en te lange Cento merrie en 
daar mocht een hengst bij met bloed, pit en een goede 
rug. Dat werd dus Levisto Z en die combinatie is meer 
dan geslaagd. Net zoals vorig jaar, toen ik Candillo Z 
koos. Ik heb inmiddels vastgesteld dat de Cento merrie 
al meerdere goede paarden gegeven heeft. Er zijn er die 
1.45m springen. Laphroaig is een standbeeld, een bloed-
gemaakt en gespierd veulen.’ Jos Wouters geeft les, aan 
mensen en paarden, in bijberoep. Hij fokt voor eigen 
gebruik: ‘ik heb een boerderijtje gekocht met 13 hecta-

‘de hengsten van Zangersheide voeren allemaal prestatiebloed, 
zowel langs moeders als vaderskant’

Crazy Touch Z

Laphroaig SKB Z
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Het is altijd intrigerend om een stalnaam te achterha-
len. Soms kan je het zo gek niet bedenken, veelal ver-
wijst het naar de ligging van de fokkerij. In het geval 
van Buwa is het eenvoudigweg de samensmelting van 
BUckinx en WAgemans, een jong koppel uit Limburg 
dat recent met een eigen fokkerij begon. Omdat we alle-
bei rijden, vertelt Anneleen: ‘mijn vriend springt, ik rijd 
dressuur en eventing.’ Het is pas hun zesde veulen dat dit 
jaar geboren werd. Clemi van Buwa Z is een dochter van 
Crowntano Z uit Electre van Vrijhern, C’est Chique van 
Buwa Z is een dochter van Casual Chic Z uit Kwinta 
van Vrijhern. Zij is op haar beurt een dochter van Cyber 
van Vrijhern die we uit de internationale sport kennen 
met Patrik Spits en werd gefokt door de schoonouders 
van Anneleen: ‘Kwinta is vijf jaar en C’est Chique is 
haar tweede veulen. Bedoeling is dat ze volgend jaar te-
rug de sport in gaat. Voorlopig dus geen veulens meer’, 
vertelt Anneleen: ‘ik rijd enkele paarden voor een ei-
genaar en hij had Casual Chic Z gezien in Hannover. 
Vermits ik ook eventing rijd, zochten we een hengst die 
ook mooi kan bewegen voor de dressuurproeven. De 
eigenaar tipte ons over Casual Chic Z en vertelde dat 
hij op Zangersheide stond. We zijn gaan kijken naar de 
hengstenvoorstelling tijdens de Open Dagen en Casual 
Chic Z kon ons meteen bekoren. Uit Electre fokten we 
een merrie van Crowntano Z, omdat die hengst op jonge 
leeftijd toch al aardig presteerde. Oorspronkelijk had-
den we voor Atomic Z gekozen. Toen dat niet lukte, was 
Crowntano Z voor ons het beste alternatief. Electre is 
nog van mijn schoonouders, Clemi is haar zesde veulen 
en we zijn het allemaal eens, dit is haar mooiste. We zijn 
tevreden met de beide veulens hoor, we hebben de ande-
re niet voor niks C’est Chique gedoopt’, lacht Anneleen. 

ren grond, wat me toelaat om de veulens te laten op-
groeien en op te leiden.’ Jos sprong als amateur 1.50m 
proeven. Vandaag brengt Liesje Vanderwegen zijn bete-
re paarden uit. Jos Wouters heeft zo zijn reden waarom 
hij richting Zangersheide trok: ‘omdat je er altijd goe-
de service krijgt en ik objectief vaststel dat mijn mer-
rie op Zangersheide altijd vol is. In het verleden heb ik 
jammer genoeg minder prettige ervaringen gekend, zelfs 
in gerenommeerde hengstenstations. Maar tot nu is bij 
Zangersheide alles al gelukt. Een tweede argument is dat 
de hengsten van Zangersheide allemaal prestatiebloed 
voeren, zowel langs moeders als vaderskant. Je kiest er 

per definitie voor een sporthengst.’ Naast het Levisto Z 
veulen, verwacht Jos ook nog een veulen van George Z, 
uit een merrie met Darco bloed die hij huurde. Of we 
zijn ‘whisky’ op het Z-Festival zullen zien, weet hij nog 
niet, al is zijn vriendin er voor te vinden. ‘In regel neem 
ik daar geen tijd voor, omdat ik ze op termijn toch zelf 
opleid. Maar ja, als je vriendin dat veulen wil presente-
ren op het Z-Festival, wat kan je dan doen’, lacht Jos: ‘ze 
maakt het er niet gemakkelijker op, want enerzijds wil 
ze naar het Z-Festival, anderzijds wil ze het veulen niet 
verkopen.’ We hebben nog even om te beslissen zeker?’

Clemi van Buwa Z (Crowntano Z) & 

C’est Chique van Buwa Z (Casual Chic Z)

Dat ze bij Zangersheide terechtkwamen had te maken 
met de hengstenkeuze: ‘in het verleden koos ik al eens 
een dressuurhengst en ook bij Paul Schockemöhle kozen 
we al enkele hengsten. Dit was de eerste maal dat we 
Z -engsten gebruikten en we zijn daar bijzonder tevre-
den mee; je krijgt perfecte service en goede condities aan 
zeer betaalbare prijzen.’ Of we de veulens van Buwa op 
het Z-Festival gaan zien, is nog niet zeker. In regel werd 
er gefokt voor eigen gebruik, al overwegen Anneleen en 
haar vriend om misschien toch een veulen voor te stel-
len: ‘we hebben er al over nagedacht en zijn er op van-
daag nog niet uit. Normaal gezien houden we de veulens 
bij, al hangt alles af van het bod dat je krijgt’ 

‘goede condities aan zeer betaalbare prijzen’

Gotjeu Z (George Z)

‘Dat zeggen er meer…dat het een mooi veulen is’, grijnst 
Ad Van Laak. George Z tekende voor het vaderschap, 
langs moederzijde is er de rechtstreekse invloed van 
Lord Z, als grootvader. Voor Ad Van Laak is fokkerij 
een hobby. Hij is inmiddels 67 en reed vroeger zelf tot Z 
niveau. Er worden bij hem jaarlijks één tot twee veulens 
geboren, die ofwel verkocht/geveild worden, of blijven 
waarna ze zelf aangereden worden. ‘Ik heb in het verle-
den al eens een veulen via de Z Quality Auction kunnen 
verkopen’, vertelt Ad: ‘ik dek met de hengst die me aan-
staat, los van het stamboek. In regel kies ik voor bewe-
zen hengsten. Uit de Lord Z moeder fokte ik eerder al 
een veulen van Nabab de Reve en Action Breaker en ik 
heb nu twee drachtige merries van Aganix du Seigneur 
Z, ook omdat die hengst zeer goed in de sport liep en 
zijn uitzonderlijke genen moeten er toch uitkomen hé!’ 
Toch kiest Ad niet altijd voor een bewezen hengst, getui-
ge George Z: ‘als ik een jonge hengst kies, moet hij uit-
zonderlijk goed zijn en dan hebben we het over George 
Z, die uit een uitzonderlijke goede moederlijn komt. En 
het oogt alleszins al goed. Een andere jonge hengst die 
me kan bekoren is Solid Gold Z.’ Met het George Z veu-
len komt Ad naar het Z-Festival, met de bedoeling een 
selectie af te dwingen voor de veiling.

‘als ik een jonge hengst kies, 
moet hij uitzonderlijk goed 
zijn en dan hebben we het 

over George Z,

Clemi van Buwa Z

C’est Chique van Buwa Z

Gotjeu Z
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Taloubea Z (Taloubet Z)

In Oostenrijk is in mei het merrieveulen Taloubea Z ge-
boren. Bij de familie Schwarz op de Rijschool Pelmberg, 
niet zo ver van Linz, fokken ze jaarlijks een drietal veu-
lens. De fokkerij gaat er hand in hand met het grote 
landbouwbedrijf en de wedstrijdstal. Taloubea Z komt 
namelijk uit de voormalige GP-merrie Carmen (Costar), 
een Tsjechische merrie die met Josef Schwarz jr tot voor 
kort internationaal GP-niveau sprong. Vader Schwarz: 
‘Mijn zoon is een internationaal springruiter. Hij kent 
de paarden uit het circuit en was gek van Taloubet Z. 
Het was zijn idee om hem te gebruiken voor de merrie 
Carmen, toen die uit de sport was gegaan. Het resultaat 

‘Het feit dat Christian Ahlmann deze hengst uitbrengt, betekent 
dat hij voldoet aan de eisen van de grote sport.’

is een prachtig veulen. Ik heb het al eens over een cava-
letti laten lopen en het ziet er echt soepel uit. Bedoeling 
is dat dit veulen blijft voor de sport, als het goed genoeg 
is natuurlijk. Dan kan zij op haar beurt achteraf onze 
fokkerij verderzetten’. Intussen hebben Josef jr en sr hun 
volgende hengst op Zangersheide al gekozen. Dit jaar 
gebruiken ze Take a Chance Z, een zoon van Taloubet 
Z. ‘Mijn zoon heeft hem aan het werk gezien op één van 
zijn internationale wedstrijden. Het feit dat Christian 
Ahlmann deze hengst uitbrengt, betekent dat hij voldoet 
aan de eisen van de grote sport.’
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