
Magazine oktober 20166 7

vroege uren… Iedereen feest? Toch niet, de ruiters die 
morgen de finale springen zijn nergens te bespeuren… 

Zondag, finaledag. Traditioneel komt de zondag iets rus-
tiger op gang, wordt er meer koffie gedronken en lijkt 
een pan spek en eieren nog meer gewaardeerd dan op 
andere dagen. Stilte voor de storm, want de finales zijn 
bloedstollend. Nederland en Willem Greve gaan voor 
goud bij de vijfjarigen die dit jaar bijzonder sterk lijken. 
Ierland en Gerard O’Neill winnen de 6-jarigen op de 
Lux Z-nakomeling Killossery Kaiden. In de late namid-
dag is het tijd voor de koninginneproef, de finale van de 
7-jarigen. Na een behoorlijk parcours van 1m45 weten 
slechts 5 combinaties zich te plaatsen voor de barrage 
en is het finaal het Zangersheide product, gefokt door 
Harrie Theeuwes, Think Twice 111 Z die de laatste gou-
den medaille mee naar huis mag nemen.

liefst € 21.154 gemiddeld en een topprijs van € 60.000 
voor de atletische Balzac de Hus Z uit de fokkerij van 
Xavier Marie. 

Zaterdag staan traditioneel de troostproeven op het 
programma. Jens Nijs kon best getroost worden om zijn 
niet-selectie voor de finale. Hij wint de kleine finale op 
Zandro Z (Zandor Z). Winst bij de 6-jarigen is voor de 
Ierse Michael Pender, Rodrigo Almeida tekent voor de 
7-jarigen. Na een zenuwslopend BK gaat de overwinning 
finaal naar Pieter Devos en dat viert de familie ’s avonds 
op een alweer spectaculaire veiling. Topper van de avond 
wordt de bloedmooie Azuro de Laubry Z (Aktion Pur Z) 
die voor € 42.000 naar Frankrijk verhuist. Zowat ieder-
een heeft op zaterdag een reden tot feesten; fokkers die 
hun veulens goed verkochten, eigenaren die zich klaar 
maken voor de finale, getroosten die al bij al een fan-
tastisch weekend achter de rug hebben… het is dan ook 
druk in de Buddha Bar en er wordt gedanst tot in de 

toonde de thermometer in Lanaken maar liefst 31,3 °C, 
in deze hitte startte de eerste manche van het BK en nam 
Pieter Devos meteen de leiding na het jachtparcours.  

Op donderdag blijft het heet en starten maar liefst 683 
jonge paarden in hun leeftijdscategorieën. Voor som-
migen is de droom snel voorbij, met een balk of enkele 
tijdsfouten kan je op dit niveau de finale bijna verge-
ten. Patrick Spits neemt de leiding in de 7-jarigen met 
Belissimo Z. Devos en Espoir blijven aan de leiding in 
het BK.  

Vrijdag staat in het teken van de hengsten, indoor 
wordt het vrijspringen voor nieuw te keuren hengsten 
gejureerd door het internationale trio Meyer, Tilleman 
en Levallois. Op de Ratina arena wint Jerome Guery 
de Sires of the World. Wanneer de avond valt is het 
‘Auction time’. Veilingmeester Frederik de Backer ver-
koopt de beste Z-veulens aan recordprijzen met maar 

In Rome op het Sint-Pietersplein wordt Moeder 
Teresa heilig verklaard, in Rio de Janeiro vinden de 
Paralympische Zomerspelen plaats, in Rusland wor-
den parlementsverkiezingen gehouden en in de USA 
gaan Clinton en Trump in debat… Het paradijs is ech-
ter te vinden in België, en meer bepaald in de mooie, 
Limburgse gemeente Lanaken. Daar wordt voor de 22e 
keer het wereldkampioenschap voor jonge springpaar-
den georganiseerd. Elke paardenliefhebber, fokker, eige-
naar of ruiter wil hier zijn, want hier leren de sterren van 
morgen het grote publiek kennen en omgekeerd.  

Het wereldkampioenschap voor jonge springpaarden 
van 2016 zal de geschiedenis ingaan als het eerste dat ge-
organiseerd wordt zonder haar stichter, Léon Melchior. 
Het hele team van Zangersheide deed dan ook haar ui-
terste best er een droomeditie van te maken. En geslaagd 
was het zeker! Een editie vol records die startte met het 
record van de allerbeste sponsor, het weer. Op woensdag 

September 2016… 


