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Door: Kris Van Loo

Nieuw leven…

Het is elk jaar uitkijken naar de lente. Niet voor het weer, want daarvoor is het seizoen te wisselvallig. 
Minder wisselvallig gaat het er aan toe in de fokkerij. Z-fokkers zijn de weermannen van de moderne 
fokkerij. Ze voorspellen de verwachtingen en daar gaat veelal veel studiewerk aan vooraf. Net zoals 
bij de weerkaarten komen die voorspellingen uit, maar niet altijd. Het is dus uitkijken naar wat de 
dag brengt, de dag van de geboorte, van het nieuwe leven. Z-Magazine polste naar de verwachtingen 
bij enkele fokkers. Wat bracht het nieuwe leven in hun fokkerij? Beantwoorden de veulens aan hun 
verwachtingen? Hoe zijn ze tewerk gegaan en beantwoordt het resultaat aan hun voorspelling? En 
wat nu? Sommigen zien we volgende maand terug op het Z-Festival, anderen zien hun veulens liever 
opgroeien en leiden ze bij voorkeur zelf op. Een divers waaier van mogelijkheden passeert de revue. 
Hoe komen onze fokkers tot hun resultaat? Een overzicht leest u in ‘Nieuw Leven…’

Ambriorix Z
‘Fokkerij brengt altijd een beetje spanning mee en daar-
voor doe je het’, lacht Rik Van Leuven, die een gelijkna-
mig tuincentrum uitbaat in Hofstade. ‘En we verkopen 
ook paardenvoeder, zo zijn we in de paarden gekomen, 
al zat het er al langer in’, vertelt Rik, actief lid van de 
plaatselijke LRV-club. Zelf rijden doet hij niet meer, dat 
laat hij over aan zijn 21-jarige zoon. ‘Wij zijn eenvoudi-
ge ruiters uit de landelijke rijvereniging en fokken voor 

eigen gebruik. Mijn zoon leidt graag paarden op en dat 
zal hij ook met Ambriorix Z doen. Ambriorix Z is een 
zoon van Aktion Pur Z, uit Cameron Z, een dochter 
van Crown Z x Darco. ‘Cameron Z werd als veulen op 
een veiling gekocht en stond vijf jaar lang op een weide, 
verwilderd en verwaarloosd. Ik herinner me nog dat er 
ook een scheiding in het spel was. We hebben de merrie 
gekocht en moesten ze vangen met twee andere paar-

Ambriorix Z
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den, zelfs een halster kende ze niet en Cameron was niet 
eens gechipt’, vertelt Rik: ‘mijn zoon heeft ze zadelmak 
gemaakt en springt er nu Midden mee bij LRV.’ Vorig 
jaar besloot Rik Van Leuven om er mee te dekken en 
hij koos voor Aktion Pur Z. ‘Ik ken een gewezen ruiter 
van Zangersheide en hij heeft me eigenlijk Aktion Pur Z 
aangepraat. Een tof paard dat alles kan springen, maar 
wel eentje met een karakter en zo heb ik ze graag’, lacht 
Van Leuven: ‘ik ben er heel gelukkig mee. Mijn zoon had 
een voorkeur voor Asca Z, maar dat is niet gelukt en 
dus koos ik voor Aktion Pur Z. Ik durf wel eens een ri-
sico te nemen, fokkerij is altijd spannend, niet? En voor 
Cameron Z wou ik een goede hengst. Ambriorix Z is 
haar eerste veulen en hem zien we wellicht over enke-
le jaren op wedstrijd met Riks zoon. ‘We fokken voor 

Levita Proosthof Z & 
Caloma Proosthof Z

eigen gebruik. Het is niet de bedoeling dat we naar het 
Z-festival komen, laat staan dat we trachten het veulen 
op de Z Quality Auction te verkopen. Ik heb in mijn 
leven nog maar één veulen verkocht, omdat ik een goed 
bod kreeg. Dat was een veulen van Think Big van T&L 
en dat heeft Luc Tilleman gekocht.’ Rik is zo blij met 
zijn nieuw veulen, dat hij zijn merrie opnieuw heeft la-
ten dekken van Aktion Pur Z. ‘Ik ben helemaal zot van 
Zandor Z, al vond ik dat nu te riskant met dat diep-
vriessperma.’ Via Zandor Z kwam Rik Van Leuven bij 
Zangersheide terecht: ‘we fokken niet elk jaar een veu-
len. Vroeger registreerde ik bij BWP, maar als je de een-
voudige en tegelijk professionele manier van werken 
ziet, kom je altijd uit bij Z. Je wordt beter bediend voor 
hetzelfde geld’, besluit Van Leuven.

Benjamin Geysen is een echte benjamin in de fokkerij. 
Zijn eerste veulen, van Cicero Van Paemel Z, werd ge-
boren in 2008. Hij moet toen een jaar of 16 geweest 
zijn. Vandaag is hij professioneel bezig met paarden 
en fokkerij onder de naam Proosthof, gelegen in de 
Proosthoevebaan in Vorselaar. Als kleine jongen had 
hij thuis een kleine Shetlander, maar die bokte al als hij 
een zadeldoek op zijn rug kreeg. Benjamins vader hield 
ook van paarden, kocht een wandelpaard, maar had er 
geen tijd voor. Zijn zoon Benjamin wel en hij was be-
smet. ‘Ik heb nooit de betere paarden gereden, al was 
ik er wel onmiddellijk door gebeten. Ik was ambitieus 
en wou topsportruiter worden’, blikt Benjamin terug. 
Hij mocht van zijn ouders naar de paardenhumaniora 
in Bilzen, al vond hij daar niet echt wat hij zocht: ‘ze-
ker niet als je ambities hebt in de sport’, weet Geysen, 
die zijn opleiding vervolledigde bij Dirk Demeersman en 
Karel Boonen van Stoeterij De Vier Dagmaelen. De ou-
ders van Benjamin kochten een domein van acht hecta-
ren en bouwden er een stal, dat nu de werkplaats is van 
Benjamin. ‘Aanvankelijk had ik de ambitie om interna-
tionaal profruiter te worden. Ik ben er vrij snel achter 
gekomen dat we daar de middelen niet voor hebben.’ 
De ambitie werd teruggeschroefd. De hoofdzaak van het 
Proosthof ligt nu in het africhten en opleiden van jonge 
paarden, die vervolgens voor hun internationale carrière 

verkocht worden. En jonge paarden komen onder meer 
uit zijn eigen fokkerij. ‘Ik mik op een vier, vijf veulens 
per jaar. Ik ben mijn fokkerij gestart met verkeerde mer-
ries, geeft Benjamin toe: ‘daar heb ik snel afscheid van 
genomen. Je moet streng selecteren in je merriebestand 
en moeders zoeken uit een bewezen stam. Ik heb er en-
kele gevonden, met familieleden die Olympische Spelen 
hebben gesprongen.’ Geysen koos in het verleden voor 
Clintissimo Z, Comilfo Plus Z, Clarissimo Z. Dit jaar 
werd er al een veulen geboren van Cascor Z en Levisto 
Alpha Z. ‘Ik ben een beginnende fokker en sta nog in 

Arabica JP Z & Caristello JP Z

mijn kinderschoenen. Hopelijk gaan jullie op termijn nog 
veel horen van het Proosthof, anders ben ik fout bezig’, 
lacht Benjamin, die vanaf het begin voor Zangersheide 
koos: ‘omdat het een commercieel en vernieuwend stam-
boek is en ik eerlijk gezegd niet zo van het verenigings-
leven houd. Het is meegenomen dat Zangersheide goe-
de hengsten in de aanbieding heeft. Z is een stamboek 
met interesse voor de sport en de fokkerij. Hun hengsten 
worden ook geselecteerd op hun sportkwaliteiten en dat 
is een pluspunt’, aldus Benjamin Geysen.

‘Arabica JP Z is met voorsprong het allermooiste veulen 
dat ik ooit gefokt heb’, vertelt een enthousiaste Johnny 
Poelmans en daarmee kennen we meteen zijn stalnaam 
‘JP’. In een ver verleden was hij motocrosser. ‘Ik ben 
een tiental jaar geleden van de dokters moeten stoppen. 
Paarden hebben me altijd geïnteresseerd, maar zolang 
ik op de moto zat, was er geen tijd voor paarden. Na 
mijn motorcross tijdperk kocht ik een paardje en niet 
veel later startte ik mijn fokkerij. Mijn oudste fokpro-
duct is 8 jaar. Verkopen doe ik niet zo vaak, meestal is 

het geld om geld en dan houd ik ze liever bij. Ben Thiry 
leidt mijn paarden op en brengt ze uit op wedstrijd.’ Dit 
jaar werd bij Johnny een veulen van Clintissimo Z en 
Air Jordan Alpha Z geboren en dat laatste is zijn favo-
riet. ‘Werkelijk het mooiste wat hier al geboren is, veel 
mooier dan mijn Clintissimo Z veulen’, weet Poelmans. 
Moeder Danae D’O is een dochter van Nabab de Reve x 
Narcos II. Zij werd verkocht naar Italië, liep in de sport 
en kwetste zich, waarna ze terugkeerde naar België. Daar 
kon Johnny Poelmans ze anderhalf jaar geleden op de 

Levita Proosthof Z

Caloma Proosthof Z
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kop tikken. Hij heeft ze inmiddels doorverkocht: ‘en 
daar heb ik nu al spijt van. Ik heb er maar één veulen 
uit kunnen fokken en dat blijkt nu het beste wat ik ooit 
al gefokt heb.’ Poelmans heeft een grote voorliefde voor 
Air Jordan Alpha Z: ‘van toen ik hem zag was ik me-
teen verkocht. Het was echt liefde op het eerste gezicht. 
Ik zag hem voor het eerst met Kris Christiaens en heb 
nadien alle filmpjes van Air Jordan en Alpha bekeken. 
Het is ook via Air Jordan Z dat Johnny bij Zangersheide 
terechtkwam. Beroepshalve runt Poelmans een bouwbe-
drijf, de fokkerij is zijn hobby. ‘In regel fok ik één veu-
len per jaar, al heb ik momenteel vijf drachtige merries, 

waarvan verschillende van Air Jordan Alpha Z, uiter-
aard! Arabica JP Z zien we binnenkort op het Z-festival. 
‘Dat doe ik al vijf jaar, al ben ik al een aantal keer te-
leurgesteld geweest. ‘Ik hoop nu dat Arabica geselecteerd 
wordt voor de veiling, dat zou voor mij een droom zijn. 
Het is nog nooit gelukt. Ik heb wel al eens een veulen op 
het Z-festival kunnen verkopen, aan Michel Spaas, maar 
verder is er nog niks uit de bus gevallen. In september 
in de tribune zitten van de Z Quality Auction terwijl je 
veulen geveild wordt, daar droom ik nu al van’, lacht 
Johnny Poelmans. 

Arabica JP Z Caristello JP Z
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Animato Z

Chimera Z
Mafalda Fumagalli uit Italië studeert aan de universi-
teit. Naast studeren is paardrijden haar grootste tijd-
besteding. In Italië springt de amazone op 1.40m ni-
veau. Mafalda heeft drie paarden, waarvan één merrie: 
Ombra di Valmarina (For Pleasure) en daarmee fokte 
ze voor het eerst een veulen: Chimera Z, een zoon van 
Clintissimo Z. Ze leerde Clintissimo kennen tijdens een 
bezoek aan het WK Jonge Paarden en was meteen weg 
van zijn charme en karakter. Bedoeling is dat Mafalda 
haar nieuw leven zelf zal opleiden en uitbrengen in de 
sport. Chimera is een Z-veulen omdat ze het simpelweg 
na een zoektocht bij het beste stamboek wou registreren, 
zo vertelt de Italiaanse en tijdens het WK Young Horses 
werd ze overtuigd.

van Dieu Merci van T&L (Toulon). ‘Ik fok één tot twee 
veulens per jaar, voor eigen gebruik. Als ze goed genoeg 
zijn, blijven ze tot hun zeven jaar’, vertelt Jan die al met 
verschillende paarden aan het WK in Zangersheide deel-
nam. Hij koos voor Dieu Merci van T&L omdat die 
hengst er bij de vierjarigen opmerkelijk bovenuit sprong. 
‘En ik werk veel samen met Luc Tilleman. Ik heb een 
drietal paarden met Luc, dat heeft de keuze voor zijn 
hengsten ook mee bepaald’, geeft Van Alken toe. Het is 
de eerste keer dat hij zijn veulen bij Zangersheide regis-
treert: ‘vroeger schreef ik mijn veulens in bij BWP. Vorig 
jaar heb ik met Cloe op het Z-festival gesprongen en ik 
nam ook al deel aan het WK. De professionele uitstra-
ling van die evenementen heeft me overtuigd om voor 
Zangersheide te kiezen’, weet Van Alken, die weer enkele 
jongeren heeft die in aanmerking komen voor het WK. 
Met Douglas vd Start Z komt hij niet naar het Z-festival: 
‘als profruiter leid ik jonge paarden op. Ik beschik over 
voldoende weiland om de veulens te laten opgroeien en 
het is toch altijd leuk als je je eigen fokproducten zelf 
kan opleiden. De kans is groot dat ik met Douglas naar 
het Z-festival kom, al zal dat pas over vier jaar zijn’, 
lacht Jan.

De Nederlander Liezen koos voor zijn merrie Zatendro 
(Contendro x Ahorn Z) Aktion Pur Z als vader. Het is 
de eerste jaargang van Aktion Pur Z en de voormali-
ge sporthengst sprak Liezen wel aan: ‘een mooi en stoer 
paard en ik sprak er over met Angelique Hoorn die zijn 

Animato Z

Chimera Z

sportkwaliteiten bejubelde. Aktion Pur Z is nieuw in de 
aanbieding en dat maakt hem een beetje exclusief’, aldus 
Liezen: ‘Zatendro is een buitengewoon goede moeder, 
daar kan je alles mee proberen in de fokkerij. Zatendro 
werd gefokt bij Will Schellekens en komt uit een fijn lijn-
tje waar je ook Burggraaf, ISA Today en Accorado aan 
linkt.’ Liezen kocht Zatendro als vierjarige, drachtig van 
Caretino Z. Liezen zit beroepshalve in de scheepswerf-
industrie en heeft een verleden als fokker van tuigpaar-
den. Een zestal jaar geleden waagde hij zich ook aan de 
springpaardenfokkerij. ‘Paarden zijn louter liefhebberij 
en als je met een fokkerij start, weet je dat je aan een 
lange termijn verhaal begint. Ik kocht voor mijn spring-
paardenfokkerij vijf dure fokmerries en daar ben ik nu 
een aantal jaar mee aan de slag.’ Animato Z kan Liezen 
best bekoren, maar zo zegt hij: ‘het is vooral belang-
rijk dat ook anderen het een mooi en goed veulen vin-
den.’ Liezen woont in de buurt van Ruud Pijper, die in 
het verleden al een kampioenenveulen afleverde op het 
Z-festival. Het zette Liezen er toe aan om zijn veulen bij 
Zangersheide te registreren: ‘ik speel zeker met de ge-
dachte om Animato Z voor te stellen op het Z-festival, 
met in eerste instantie om een selectie af te dwingen voor 
de Z Quality Auction. Ik heb er nog geen ervaring mee 
en wil het allemaal wel eens beleven’, besluit Liezen.                       

Douglas vd Start Z
Jan Van Alken uit Neeroeteren is sinds het BK van de 
zevenjarigen geen onbekende meer. Penelope Leprevost 
won in Lummen dat BK met Cloe vh Kapelhof Z 
(Chippendale Z), die haar opleiding bij Jan Van Alken 
kreeg. Hij bezocht fokker Johan Saelmans, die dacht dat 
Jan geïnteresseerd was in Cloe, al bleek Jan meer inte-
resse te hebben in zijn dochter. Jan is nu de schoonzoon 
van Johan Saelmans en is ook nog weg van zijn paarden, 
zoals Cloe vh Kapelhof Z. Vorig jaar won Van Alken 
met Cloe bij de zesjarigen in Lummen en werd hij derde 
in de Z-tour. Ze haalden zelfs het WK in Zangersheide, 
waar ze een balk kregen op de allerlaatste hindernis. 
Stephan Conter kocht Cloe, gaf ze eerste aan Annelies 
Vorsselmans en toen zij terug naar Nederland verhuis-
de, vertrouwde Conter toe aan Penelope Leprevost. Jan 
Van Alken zag in Lummen vanop de tribune hoe zijn 
leerlinge Belgisch kampioen werd. Jan is profruiter en 
hobbyfokker. Hij heeft een twaalftal paarden onder zijn 
hoede en leidt ze op tot ze zeven jaar zijn. ‘Vanaf acht 
jaar wordt het te duur voor mij’, zegt Jan eerlijk: ‘en als 
je internationaal gaat, blijven de andere paarden thuis 
stilstaan.’ Voor de jonge merries aan hun opleiding be-
ginnen, krijgen ze op hun drie jaar een veulen. Zo ver-
ging het ook Copperfield, die een hengstenveulen kreeg 

Douglas vd Start Z
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Wie aan de stoeterij van het Waterschoot denkt, denkt 
aan Gudrun Patteet en wie aan Gudrun Patteet denkt, 
denkt aan het recente Wereldkampioenschap voor Jonge 
Paarden. Gudrun won in september het WK bij de ze-
venjarigen en stond op het podium tussen Jos Lansink en 
Rodrigo Pessoa. Gudrun is inmiddels een internationa-
le vijfsterren amazone geworden en haar carrière begon 
thuis in de ouderlijke stoeterij van het Waterschoot en 
dan verwijzen we naar Nelke vh Waterschoot, de mer-
rie waarmee ze bekend werd in de sport. Gudrun werd 
met Nelke, die haar ouders fokten, Belgisch kampioen 
bij de scholieren en young riders, ze wonnen de Nations 
Cup van Lummen, zilver op het EK young riders. Hun 
erelijst is lang en na haar sportcarrière werd Nelke één 
van de stammoeders van de familiale stoeterij. Ze is on-
der andere de grootmoeder van Alaska vh Waterschoot 
Z (Asca Z) en Carpe Dieam vh Waterschoot Z (Crown 
Z). Nelke is tevens de moeder van Quiere Me Mucho vh 
Waterschoot (Caeser vd Helle). Zij draaide aardig mee 
in de reeksen voor jonge paarden, tot ze op haar zes jaar 

op een cycluswedstrijd bij het afladen een voet omsloeg 
met een barstje als gevolg. Daarmee kwam een einde aan 
haar sportloopbaan. Quiere Me Mucho dient nu de fok-
kerij van de familie Patteet en daaruit werd dit jaar Da 
Vinci vh Waterschoot Z geboren, een zoon van Diamant 
de Semilly. ‘Echt een tof veulen’, vertelt mama Patteet: 
‘oersterk, één bal spieren. We zijn er allemaal blij mee, 
behalve de groom, die vindt hem nu al te sterk (lacht). 
De veulens van het Waterschoot worden consequent Z 
geregistreerd. ‘Enerzijds uit genegenheid voor Judy Ann 
en de familie Melchior, al zijn er ook rationale overwe-
gingen. Als je alle kosten in rekening brengt, ben je goed-
koper af bij Zangersheide’, ervaart Patteet, die de vraag 
omdraait: waarom zou je bij een ander stamboek regis-
treren? Ik weet het antwoord niet.’ De veulens van het 
Waterschoot blijven in regel in Belsele, waar ze opgeleid 
worden door Gudrun. Wie weet zien we Da Vinci over 
enkele jaren met Gudrun opnieuw op het podium van 
het WK in Lanaken?

Coconut, Jukebox, Balouto, Jago, 
Campari, Chanel, Java, Asterix, 

Nikita... van Paemel Z

Luc Van Eeckhoudt is beroepshalve notaris in de 
Brussels Rand. Paarden fokken is zijn leven en zijn pas-
sie. Hij maakte deel uit van de merrie- en hengstenju-
ry van het BWP en was gedurende acht jaar voorzitter 
van het BWP-stamboek. Net in die periode koos hij voor 
Carthago Z als hengst voor zijn Randel Z merrie. Uit 
de combinatie werd Cicero Van Paemel Z geboren die 
een internationale carrière kende met Dirk Demeersman 
en nu ter dekking staat op Zangersheide. De voormalige 
BWP-voorzitter registreert zijn veulens bij Zangersheide, 

Da Vinci vh Waterschoot Z

Moeder van Jaguar van Paemel (schimmel) en moeder van Cicero van Paemel Z (bruin)

dit jaar zijn er dat al drie van Cicero Z en dat zal nie-
mand verbazen. Van Eeckhoudt lacht: ‘het zal je wellicht 
niet verwonderen dat ik 200% achter onze zelf gefokte 
hengsten sta. Ik neem zoveel  mogelijk Cicero Z  omdat 
hij op de meeste merries past en steeds vermogen en in-
stelling meebrengt.  Vorig jaar heb zelfs een drietal nieu-
we merries aangeschaft om van hem te laten dekken:  
Lady Lisa (moeder van Alvaceno ), Wailok  (combinatie 
Lys De Darmen x Nimmerdor ), een goede moederlijn   
met de juiste instelling  en Orsinaa (Nimmerdor en moe-

Da Vinci vh Waterschoot Z
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Levisto Junior A Z
Een lekker brutaal dansend mooi beestje, zo omschrijft 
Doedens in enkele woorden zijn hengstenveulen. Hij is 
een voormalige ruiter uit Haalderen en fokt met regel-
maat een veulen, meestal voor eigen gebruik of voor 
zijn fokkerij. Doedens fokt al tien jaar bij Zangersheide 
en koos voor zijn merrie Levisto Alpha Z: ‘de merrie, 
Ceroterma (Odermus) kocht ik als veulen. Ik heb er zelf 
mee gereden en ken ze dus perfect. Springen kan, alleen 
is ze altijd kijkerig  en als we ergens kwamen kon ze 
zich behoorlijk opwinden. Ik zocht bijgevolg een vlotte 
koele hengst en zo kwam ik uit bij Levisto Alpha Z’, ver-
telt Doedens. Het resultaat beoordeelt hij als boven ver-
wachting. Levisto Jr. is een hengstenveulen en voor het 
eerst zal Doedens deelnemen aan het Z-Festival: ‘ik heb 

Aktion Star HP Z & So Wath HP Z
Bij Maurice Hermans kan je nog altijd terecht voor 
sanitair en verwarming. Met zijn 69 jaar geeft hij het 
voorbeeld dat we met z’n allen langer moeten werken. 
In zijn vrije tijd fokt hij paarden, een tweetal per jaar. 
Toen eind jaren ’70 in zijn buurt een manege kwam, wa-
ren zijn zoon en dochter meteen verkocht. Maurice en 
zijn echtgenote volgden hun kinderen. Paarden werden 
gekocht en stilletjes aan startten ze hun fokkerij. En dan 
volgde het herkenbare verloop; de kinderen stopten met 
paardrijden en de ouders bleven achter met de paarden. 
Gelukkig bleven beide ouders allebei gepassioneerd, tot 

op vandaag. ‘Ik ben van het eerste uur een Z-fokker, om-
dat ik eveneens een voorkeur heb voor Holsteinse mer-
ries’, vertelt Hermans. Eén van die merries, Corrada, is 
een dochter van Corrado I x Capitol I. Maurice kocht ze 
drachtig toen ze vier jaar was. Hij reserveerde ze exclu-
sief voor de fokkerij en ze gaf hem al en tiental veulens. 
Eén van hen springt internationaal met Jessica Kürten: 
Taloccoa Z (Tlaloc La Silla), die in 2006 zesde werd op 
het Z-Festival en door Ulrich Kasselman werd gekocht 
op de Z Quality Auction voor 15.000 euro. ‘Het beste 
veulen dat ik fokte was tot nu Casallo Z, van Casall uit 

Levisto Junior A Z

der van Amor van de Rostal, een 1.60m springpaard). Ik 
ga altijd voor vermogen x vermogen en instelling. Er is 
eveneens een afstammeling bij van Baloubet de Rouet  
uit onze eigen stam, dat spreekt voor zich. Verder heb ik 
tweemaal gekozen voor Jaguar, eenmaal voor Numero 
Uno en eenmaal voor Asca Z.  Mijn voorkeur gaat uit 
naar bewezen hengsten met de juiste instelling’, besluit 
Luc Van Eeckhoudt. Coconut Van Paemel Z is een doch-
ter van Cicero Z uit Sissi (Sandro Boy). Jukebox Van 
Paemel Z is een zoon van Betina Van Paemel (Darco 
x Randel Z) en heeft Jaguar van Paemel als vader. Die 
Jaguar is op zijn beurt een zoon van Cicero Z uit Sissi 
(Sandro Boy).

Jukebox Z

Balouto van Paemel Z

Chanel van Paemel Z, Campari van Paemel Z

nog nooit een veulen ingeschreven voor het Z-Festival. 
Het zal allemaal nieuw zijn voor mij en finaal is het de 
bedoeling dat we de Z Quality Auction halen. Dat zou 
ook de eerste keer zijn’, weet Doedens. 
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een Carthago Z merrie. Casallo Z springt met de Italiaan 
Piergiorgio Bucci.’ Het paard waarmee Jessica Kürten 
springt luistert nu naar de naam Tiganello. Uit dezelfde 
moeder, Corrada, werd nu So Wath HP Z geboren, een 
merrieveulen met Sandro Boy als vader. ‘Sandro Boy 
past goed op die merrie, So Wath is al ons vijfde veu-
len van Sandro Boy’, vertelt Maurice: ‘het ander veulen, 
Aktion Star Z, heeft Aktion Pur Z als vader. De keuze 
voor die hengst was simpel, ik heb Aktion Pur altijd al 
een fijn paard gevonden en toen hij beschikbaar was voor 
de fokkerij, heb ik geen seconde geaarzeld. Ook al gaan 
er soms lange deliberaties aan vooraf . Mijn vrouw en 
ik discuteren vaak over de hengstenkeuze.’ Aktion Star 
heeft Caretina HP als moeder, een dochter van Caretino 
Z x Cantus en zij is nu dragend van Levisto Z. Het ge-
beurt dat Hermans een veulen bijhoudt voor de fokkerij, 
al heeft hij er geen moeite mee om ze te verkopen. ‘Ik 
ben al meerdere keren goed geweest met de Z Quality 
Auction. Met de twee veulens van dit jaar kom ik ook 
naar het Z-Festival, met de intentie om ze te selecteren 
voor de veiling’, besluit Maurice Hermans.

Aktion Star HP Z

So Wath HP Z
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Zahra Rouge Z
Haras De Rouges is een begrip in de Franse spring-
paardenfokkerij en ver daarbuiten. Gesitueerd op een 
domein van 220 hectaren in de nabijheid van Saint-
Lô, werd het gesticht door Fernand Leredde. De paar-
den van ‘Rouge’ wonnen teamgoud op de Olympische 
Spelen van Montreal in 1976, individueel brons op de 
Spelen van Atlanta (1996) en werden Europees kam-
pioen in 1999. In de Haras De Rouge werd onder an-
dere Dirka geboren (Nankin), die later de moeder zou 
worden van Quidam de Revel. Dirka was ook de moe-
der van Ardente, waarmee Xavier Leredde als 19-jarige 
zijn eerste landenwedstrijd sprong. Xavier is de voorbije 
jaren uitgegroeid tot een gewaardeerd jurylid van het 
Z-Festival en de Zangersheide hengstenkeuring. De fa-
milie Leredde heeft haar sporen verdiend in de fokkerij, 
met bekende namen als Papillon Rouge en Fleche Rouge. 
Dit jaar werd bij Xavier Leredde Zahra Rouge Z gebo-
ren, een veulen van Zandor Z.

Chagall N Z
De familie Nos uit Duitsland registreerde Chagall N Z, 
een veulen van Chaman uit Tiny, dochter van Casall. 
Hans Otto Nos is al dertig jaar een professional in de paar-
densport. ‘En al twintig jaar ben ik lid van Zangersheide, 
omdat ik me van meet af aan kon vinden in de visie van 
Leon Melchior. Hij streeft in de fokkerij naar het beste 
sportpaard en dat was en is ook mijn streefdoel. Ik zat 
meteen op zijn golflengte. Als Duitse fokker gebruikte ik 
ook al jaren geleden Quito de Baussy.’ Sportpferde Nos 
is een sport en handelsstal, aanvankelijk uitgebaat door 
vader Hans Otto en zijn echtgenote Barbel. Zij hebben 
inmiddels versterking gekregen van hun dochters Sylvia 
en Stefanie die de paarden uitbrengen in de sport. De 
fokkerij van de familie Nos bracht al zeven goedgekeur-
de hengsten op. ‘In regel houden we de merries voor de 
sport en na hun sportcarrière gaan ze in de fokkerij.’ 
Daarmee kennen we toekomst van Chagall N Z, een 
hengstenveulen: ‘als hij tegen de tijd van het Z-Festival 
niet verkocht is, is de kans inderdaad groot dat we hem 
voorstellen op het veulenkampioenschap, met de be-
doeling een selectie af te dwingen voor de Z Quality 
Auction’, geeft Barbel toe: ‘Chagall is nochtans een leuk 
veulen, als hij met zijn moeder in de piste loopt, zoekt hij 
nu al de hindernissen op.’ Als vader voor Chagall kozen 
ze voor Chaman. ‘de filosofie van Zangersheide in het 
achterhoofd, gaan we ook voor de beste sporthengsten 
en dan kom je uit bij Chaman. Moeder Tiny kocht de fa-
milie Nos voor de sport, tot een blessure er anders over 
besliste en Tiny een carrière switch maakte richting fok-
merrie. Chagall is haar eerste veulen en nu willen ze uit 
Tiny een veulen van Levisto Z.

Chagall N Z

Zahra Rouge Z



In het vorige Z-magazine werden de eerste 8 veulens 
van dit jaar, geboren op Stoeterij Zangersheide, aan 
u voorgesteld. Inmiddels is ook de tweede lichting 
geboren, 5 merries en 2 hengsten. Een kort overzicht:

Comilfo Plus Z
Comilfo Plus Z mag dan wel een tijdje uit de schijnwer-
pers zijn, op Zangersheide geloven we onvoorwaardeli-
jk in deze hengst. De jaarlingen die we van hem hebben 
behoren tot de beste van de groep, en ook de nieuwe 
veulens lijken bijzonder goed gebouwd. Een extra re-
den om ook enkele van onze beste merries ook dit jaar 
van hem te dekken om de toekomst te garanderen. Van 
de 7 nieuwe veulens zijn er 3 van Comilfo Plus Z. Het 
eerste merrieveulen is van de jonge merrie Carry me 
Over Z, een dochter van Catoki uit de gepensioneerde 
international Comtessa Z (Campione). De tweede is een 
hengstveulen uit de kloon van Ratina Z, Ratina Gamma 
Z. Het mooie bruine hengstveulen is inmiddels het 8ste 
veulen voor Ratina Gamma Z. De derde Comilfo Plus 
Z is een hengstveulen uit Cherry Z, een halfbroer dus 
voor de succesvolle Carry Z (Caretano Z). Voor Cherry Z 
is dit veulen helaas het allerlaatste, de 16-jarige merrie 
is jammer genoeg enkele weken geleden overleden. Ze 
laat op de Stoeterij enkele bijzonder beloftevolle jonge 
paarden achter waaronder ondermeer Careko Z, een 
5-jarige volle broer van Carry Z.

In spanning
Het volgende Z-magazine zal voor het grootste 
deel in teken staan van het Z-Festival. Er zal dus 
geen plaats zijn voor de rubriek ‘Nieuw Leven’. 
De volgende drie veulens worden op de stoeterij 
nog verwacht; een veulen van Levisto Alpha Z uit 
Charcolle Z (Caritano Z) één van de opkomende 
talenten van de stal. En twee veulens van Air 
Jordan Alpha Z, een uit Zaza Z (Zandor Z * Cocaine 
Z) en eentje uit Judy’s ex-international Carlaya Z.

Zandor Z
Zandor Z is met 25 jaar de oudste hengst van de stoet-
erij, maar Zangersheide blijft hem gebruiken zolang hij 
leeft. Recent werden twee Zandor’s geboren van een 
aparte kwaliteit. De eerste is een merrieveulen uit de 
jonge merrie Ascala Z. Ascala Z is een dochter van 
Asca Z uit Carthago Z – Mr. Blue. Het donkerbruine 
merrieveulen is hoogbenig en heeft een uitzonderlijke 
galoppade.  De tweede Zandor is een dochter van de 
jonge merrie Lay Your Love On Z, de oudste dochter 
van, hoe kan het ook anders met deze naam, Abba Z.

Cocaine Z
Cocaine Z is zonder twijfel één van de beste fokmer-
ries van de stoeterij. Ze is ondermeer moeder van 
Tabou Z en de dekhengsten Crowntano Z en Candico 
Z. Crowntano Z die vakkundig werd opgeleid door Kris 
Christiaens en Tobias Thoenes en recent de stallen van 
Judy Ann Melchior vervoegde. De merrie gaf ons dit 
jaar drie veulens via ET. De laatste twee zijn een schim-
mel merrieveulen van Asca Z en een buitengewoon 
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merrieveulen van Air Jordan Alpha Z. Dit laatste veu-
len is een streling voor het oog en zit perfect in elkaar. 
Alvast een belofte voor de toekomst!


