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xx). Het resultaat 
werd Calipa Z. Een 
merrie die intussen 
zelf haar eigen stam 
uitbouwde met nako-
melingen als Rabiat 
Z en Hans Anders Z 
als eersten, maar nog 
steeds erg actueel met 
paarden als Chicago 
Z (Caretano Z) en 
Cayetano Z (Caretano Z), het huidige 1m60-paard van 
de Oostenrijkse Julia Kayser. (FOTO).

In 1988 werd het tweede veulen van Ratina Z geboren. 
Zijn naam, Rex Z. Een gewaagde kruising van Ratina 
Z met haar volle broer Rebel I Z. Rex Z gaf tientallen 
paarden die op het hoogste niveau actief waren en komt 
tot op heden nog wekelijks in de media dankzij zijn ge-
niale dochter Regina Z die onder Harrie Smolders alles 
lijkt te winnen wat er te winnen valt. Regina Z is het ex-
treme bewijs dat inteelt en outcross perfect samen gaan. 
Rex Z, een extreem voorbeeld van inteelt. Kruisen met 
een dravermerrie geeft het mooiste voorbeeld van extre-
me outcross.

Calipa Z en Rex Z waren eind jaren ’80 voorlopig de 
laatste nakomelingen van Ratina Z. In de jaren ’90 vier-
de Ratina Z hoogdagen in de sport en behaalde ze eerder 
beschreven successen hetgeen haar de titel ‘Merrie van 
de Eeuw’ opleverde. Een mooiere start om een volgende 
eeuw in te gaan kan je haast niet bedenken. In het ma-
gische jaar 2000 werd Ratina Z, 12 jaar na de geboor-
te van Rex Z, opnieuw moeder. In dit jaar maar liefst 
3 keer. Leon Melchior had Ratina Z in 1999 na haar 

merries als Aldate Z (Alme Z), Reurika Z (Ramiro Z 
– Heureka Z), Rinnetou Z (Ramiro Z) en Ragram Z 
(grootmoeder As Cold as Ice Z) geboren. Allen groeiden 
uit tot stammoeders waarvan de nakomelingen tot op de 
dag van vandaag meedraaien in de topsport. Op Stoeterij 
Zangersheide krijgen jonge merries één of twee veulens 
alvorens ze in de sport gaan. Dat was voor Ratina Z niet 
anders. In 1985 liet Leon Melchior Ratina Z, net zoals 
bijna alle andere jonge merries op Zangersheide, dekken 
door zijn nieuwe aanwinst Cor de la Bryere (Rantzau 

Regelmatig ontvangen we de vraag van fokkers over de hele wereld met welk merriemateriaal er gefokt wordt op 
Stoeterij Zangersheide. Onze hengsten komen zeer vaak in de kijker, onze fokmerries staan daarentegen niet zo 
vaak in de belangstelling en worden zelfs af en toe, voor eigen veiligheid, bewust afgeschermd van het publiek. In 
deze nieuwe reeks willen we u dan ook kennis laten maken met de dames die onze toekomst vertegenwoordigen; 
Ratina Z, Cocaine Z, Carlaya Z, Abba Z, Cha Cha Z, … ze zullen allemaal aan bod komen. Beginnen doen we uiter-
aard met de stam die ‘Leading Lady’, Ratina Z zelf uitbouwd voor en na haar eigen sportcarrière. Hoewel Ratina Z 
zelf niet meer behoort tot onze actieve fokmerries zijn haar klonen Ratina Alpha Z en Ratina Gamma Z van onschat-
baar belang voor de fokkerij van Stoeterij Zangersheide.

De fokmerries van 
Zangersheide

Deel 1 : Ratina Alpha Z &   
 Ratina Gamma Z

Een beetje geschiedenis
Over de sportcarrière van Ratina Z is al tot vervelens 
toe geschreven. Een totaal misplaatste uitdrukking aan-
gezien een dergelijk palmares namelijk niet kan vervelen 
en uitzonderlijk blijft. Nog maar weinig paarden uit de 
geschiedenis van de springsport hebben hetzelfde weten 
te verwezenlijken. Een kampioenschapspaard zoals dat 
dan heet, een hart van goud en springveren onder de voe-
ten die naarmate het kampioenschap vordert enkel maar 
verder uitrekken. Samen met twee verschillende ruiters, 
respectievelijk Piet Raijmakers en Ludger Beerbaum, 
sprong ze naar gouden medailles op Olympische Spelen, 
Wereldruiterspelen en Europese kampioenschappen. 
Maar wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd 
en dus wist ze door de jaren heen ook een hele resem 
Wereldbekers en Grote Prijzen op haar naam te schrij-
ven. Al op jonge leeftijd was haar exceptionele talent on-
miskenbaar, net zoals haar aparte karakter. Haar hard-
heid en mentaliteit hielpen haar om maar liefst acht jaar 
vooraan mee te strijden op het internationale toneel. Piet 
en Ludger verafgoden haar nog steeds, tot op de dag van 
vandaag. Voor zij die nooit het voorrecht hebben gehad 
om het te zien: trek snel even het wereldwijde web in, 
richting een niet nader genoemde website waarop meer 
dan 1 miljard gebruikers filmpjes bekijken en geef er 
even ‚Ratina Z’ in. U zult het zich niet beklagen.

De fokmerrie Ratina Z
Ratina Z werd geboren in 1982 en komt uit een legenda-
rische lichting. In datzelfde jaar werden op Zangersheide 
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niets anders moeten doen dan eten en spelen en waar we 
dus nog helemaal geen druk op willen leggen. Eén van 
hen bereikte vorig jaar echter de media. Air Ratina Z was 
het eerste veulen dat geboren werd uit twee gekloonde 
springpaarden; haar vader is namelijk Air Jordan Alpha 
Z. Voorlopig minder in de schijnwerpers zijn haar half-
broertjes van hetzelfde jaar; Action Man Z, een zoon 
van Aktion Pur Z, en Captain Sparrow Z, een zoon van 
de veelbelovende Comilfo Plus Z.

Een vierde kloon, Ratina Delta Z, werd geboren op 17 
februari 2015 in Texas en arriveerde een drietal maan-
den geleden op Zangersheide. Het is fantastisch om te 
zien hoe ze lijkt op de originele Ratina Z en ook zij geeft 
ons waanzinnig veel hoop voor de toekomst!

Het moge duidelijk wezen: aan het verhaal van Ratina Z 
wordt volop verder geschreven, het leest als een roman 
en wordt een bestseller.

Ratina Alpha Z werd 
op Zangersheide als 
eerste gepaard aan 
die andere legende, 
Taloubet Z. Het resul-
taat is de nu 3-jarige 
merrie Taltina Z. Een 
mooie, grote, bruine 
merrie die in vrijheid 
een enorm vermogen 
combineert met per-
fecte en scherpe techniek. Taltina Z wordt dit jaar geïn-
semineerd met het sperma van onze belofte Solid Gold 
Z (Stakkato Gold). De merrie zal het veulen echter zelf 
niet dragen, Taltina Z zal deze winter zadelmak gemaakt 
worden en rustig opgeleid worden voor de sport. 

Een jaar na Taltina Z werd uit Ratina Alpha Z de hengst 
Aristoteles Z geboren. Vader is de krachtpatser Aktion 
Pur Z. Aristoteles Z geniet vandaag samen met zijn leef-
tijdsgenoten van de opfok maar zijn eerste sprongen 
in vrijheid durven ons laten dromen van een pagina in 
onze hengstencatalogus van volgend jaar met als titel 
‘Aristoteles Z’. Voor dit jaar verwachten we van Ratina 
Alpha Z een veulen van Solid Gold Z, een veulen dat ze 
trouwens zelf draagt en zal opvoeden. Net als Ratina Z 
dat destijds deed met haar eerste veulens.

Ratina Gamma Z werd op 2-jarige leeftijd gedekt met 
Clarissimo Z, twee embryo’s werden gespoeld en twee 
veulens werden geboren. Een hengstje en een merriet-
je. De hengst, Claritino Z, bleef op Zangersheide en 
werd begin dit jaar goedgekeurd voor de dekdienst en 
is beschikbaar voor de fokkers. Het merrietje kreeg de 
naam Call Me de Muze Z, en staat in de fokkerij van 
Joris De Brabander. Om ook haar genen niet te verlie-
zen in Zangersheide werd dit jaar via embryotransfer 
op Zangersheide een merrieveulen geboren van Levisto 
Z. De generaties volgen zich nu snel op want met de 
komst van dit veulen is Ratina Gamma Z op haar 6de 
al grootmoeder. 

In 2013 kreeg Ratina Gamma Z maar liefst 3 veulens. De 
stoere Liber Z is een zoon van Levisto Z en lijkt enorm 
op zijn vader, Caesar Z is dan weer een bloedgemaakte 
zoon van Chacco Blue. Een derde was een merrieveulen 
van Zandor Z, Zarina Z, die als twee druppels water op 
haar moeder, Ratina Z lijkt.

De voorlopig laatste Ratina-nakomelingen zijn deze van 
2014. Het zijn jaarlingen die voor de eerstvolgende jaren 

Ratina Alpha, Beta, Gamma & Delta
Zoals u eerder in dit artikel merkte heeft Ratina Z in 
haar leven niet erg veel nakomelingen gegeven, een keer-
zijde van het enorme sportieve succes. Om dit exclusieve 
sportbloed niet verloren te laten gaan liet Leon Melchior 
de merrie in 2008 klonen. In 2009 werden drie gezonde 
veulens geboren, genetisch exacte kopieën van Ratina Z. 
Ze kregen in volgorde van geboorte de namen Ratina 
Alpha Z, Ratina Beta Z en Ratina Gamma Z. Ratina 
Beta Z overleed op 2-jarige leeftijd na een ongeluk in 
het weiland. Haar evenbeelden groeiden op tot prach-
tige en sterke paarden. ‘De Ratina’s’ zijn voor Stoeterij 
Zangersheide van zo’n grote waarde dat ze vandaag en-
kel nog ingezet worden in de fokkerij om de uitbouw 
van de Ratina-stam verder mogelijk te maken. 

sportieve carrière immers voor één seizoen naar Mexico 
gestuurd omdat de techniek van embryotransfers daar 
toen verder ontwikkeld was dan in Europa. Dat resul-
teerde in de merrie Clever Z (Carthago Z), haar volle 
broer Crown Z (Carthago Z) en Treasure Z (Tlaloc la 
Silla Z). In 2001 werd Carlos Z geboren, ook een zoon 
van Carthago Z en in 2002 kwam Ambiance Z (Artos 
Z). Van deze 5 generatiegenoten bleef enkel Crown Z 
op Stoeterij Zangersheide. Voor Carlos Z en Ambiance 
Z sloeg het noodlot toe op jonge leeftijd. Clever Z werd 
verkocht naar Hipico La Silla in Mexico, Treasure Z 
dekte eerst enkele seizoenen op de stoeterij in Lanaken 
en werd daarna verkocht als beloftevol sportpaard en 
springt vandaag tot op 1m50 niveau onder de Egyptische 
Wael Mahgary. Crown Z was zelf zeer succesvol onder 
Judy Ann Melchior. Vandaag is het product uit twee 
Olympiërs fulltime dekhengst en vertegenwoordigd hij 
de stoeterij in heel Europa. Hij dekte een paar jaar in 
Frankrijk, kwam dan weer naar België en is wegens 
enorme vraag nu voor twee jaar in Duitsland zijn dien-
sten aan het bewijzen. Een 50-tal producten van Crown 
Z lopen in de internationale sport met onder andere 
Crowntano Z, Raina des Dames, Rocker d’Ysieux, Rana 
des Hayettes, en Crown of Denmark Z als aanvoerders.

Een laatste fokproduct voor Ratina Z kwam er in 2005 
in Duitsland. Het hengstveulen van Cornet Obolensky 
kreeg de naam Comme Il Faut. Comme Il Faut begon 
zijn optocht in de sport in de piste van z’n moeder, de 
Ratina Z Arena, waar hij anno 2010 tweede werd op 
het Wereldkampioenschap voor vijfjarigen, toen nog met 
Franz-Josef Dahlmann. De Duitse grootmeester Marcus 
Ehning nam na enige tijd het stuur over en maakt keer op 
keer indruk met zijn bruine bol elastiek. In Wereldbekers 
en het GCT-circuit liet hij al meermaals zijn klasse zien 
wat door een massa fokkers wereldwijd op veel bijval 
kan rekenen. Comme Il Faut is brandend heet in de fok-
kerij, elke fokker, veiling en handelsstal wil er een pro-
duct van bekomen. Net als van Crown Z trouwens, die 
op heden wel bij elke topruiter een nazaat heeft staan. 
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