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W E R E L D K A M P I O E N S C H A P P E N  Z A N G E R S H E I D E

1. Garant - Willem Greve 
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die het paard in eigendom deelt met Jack-Hardin Towell, 
de Amerikaanse coach van Jennifer Gates. Willem en 
Towell kochten Garant pas in mei, op een regionale 
wedstrijd. 

Garant werd opgeleid door zijn stalruiter. ‘Het WK zag 
ik eerder als een leerrijke ervaring, aan winnen had ik 
niet gedacht. Garant heeft dit verdiend, op basis van zijn 

Willem Greve: ‘verdient, maar niet verwacht’
Veel kenners hadden hun geld ingezet op de combina-
tie Garant/Greve. Willem lacht en geeft toe dat hij ook 
ervaart dat Garant een toekomstig GP paard is: ‘Ik voel 
wel dat Garant één van de beste paarden is die ik al gere-
den heb. Met zo’n paard is het allemaal veel gemakkelij-
ker. En het geeft extra voldoening omdat ik wereldkam-
pioen geworden ben met mijn eigen paard’, lacht Greve, 

De Ieren doen het weer!
’t Zijn straffe jockeys, die Ieren. De voorbije jaren was Bertram Allen de protagonist op het 
wereldkampioenschap. Hij werd twee jaar na elkaar wereldkampioen. Dit jaar eiste de amper 16-jarige 
Michael Pender de hoofdrol op. Hij won bij de vijfjarigen zilver en brons. Zijn landgenoot Gerard 
O’Neill werd wereldkampioen bij de zesjarigen. De enige echte wereldkampioen bij de vijfjarigen 
werd Willem Greve met Garant (Warrant). In een barrage met 20 was Greve de laatste starter. Goud 
en zilver klokten af in 38 seconden. Na de komma was Greve exact 40/100 seconde sneller dan Pender 
met Z Seven Caretina (Coltaire Z). De Z- paarden waren opvallend vertegenwoordigd in deze jaargang.

Door: Kris Van Loo

kwaliteit, al was het onverwacht. Omdat we met Garant 
nog nooit snelle barrages gereden hebben.’

Zilveren en bronzen Michael Pender
Michael Pender bereikte dit jaar met zijn 16 jaar de mi-
nimum leeftijd om deel te nemen aan het wereldkampi-
oenschap. En het werd eentje om in te kaderen. Met Z 
Seven Caretina (Coltaire Z) won hij zilver, met Z Seven 
Canya Dance pakte hij brons. Pender heeft net de pony-

Garant, Willem Greve

II Z Seven Caretina, Michael Pender

reeksen achter de rug: ‘ik sprong met de pony’s al enkele 
kampioenschappen, maar dit is toch anders’, merkte de 
jonge Ier nuchter op. Hij weet nu al wat hij later wil 
worden: ‘ik heb nog twee schooljaren voor de boeg en 
nadien word ik profruiter’, vertelt hij vastberaden. Bij 
de zesjarigen won de jonge Ier op zaterdag de troosting, 
met Curra Clover Flight. Pender rijdt de paarden voor 
Marion Hughes, die zelf het hoogste niveau bereikte, on-
der meer op de Olympische Spelen van Athene in 2004. 
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In 2006 en 2007 won ze twee jaar na elkaar de Belgische 
landenprijs in Lummen. Marion Hughes is nog steeds 
actief in de sport, onder andere met Can Ya Makan en 
dat is de vader van de bronzen Z Seven Canya Dance. 
Naast haar actieve sportcarrière traint Marion veel 
paarden voor Z Seven en dat is de stal van Sjeik Maitha 
Al Maktoum, een dochter van de premier van Dubai. Zij 
werken al vijf jaar samen. Marion traint niet enkel de 
paarden, maar ook enkele ruiters. De twee eerste maan-
den van het jaar verblijft ze in Dubai voor wedstrijden 
en ook tijdens het jaar vliegt ze met regelmaat naar het 
Midden Oosten voor lessen en clinics. Marion Hughes is 
tevens de fokker van het zilveren en het bronzen paard. 
Op haar stoeterij worden jaarlijks zo’n 25 veulens ge-
boren. Canya Dance was een geschenk van Marion aan 
de Sjeik om haar te bedanken voor de samenwerking. 
Canya Dance won dit jaar in Dublin het Iers kampi-
oenschap. ‘Toen hoefde ik niet zo snel te rijden als nu 
op het WK en dan leverde het me nog maar brons op’, 
grijnsde Pender. Wat zou hij vooraf verkiezen, zilver en 
brons of eenmaal goud? ‘Beide paarden verdienen een 
medaille, het is dus goed zoals het nu gegaan is’, zegt 
Michael Pender, die zelf besluit met de melding dat dit 
toch wel zijn mooiste resultaat was in zijn prille sportie-
ve loopbaan.

III Z Seven Canya Dance, Michael Pender
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Z-paarden in de finale 

bij de 5-jarigen

 4. Agana van het Gerendal Z (Aganix du Seigneur)
  Ruiter :  Jil Verheij
  Fokker :  Familie Verhey en Stal Gerendal (Scheulder, NL)

 5. Best of Mury Marais Z (Bonaparte Z)
  Ruiter : Patrick Mc Entee
  Fokker : Catherine de Buyl Insurance SA (Peruwelz, B)

 7. Calvara DL Z (Calvaro Z)
  Ruiter : Loewie Joppen
  Fokker : Daniel Lehmann (Seengen, CH)

 15. Alliante Z (Andiamo Z)
  Ruiter : Gerben Morsink
  Fokker : J. Evenhuis en L. Morsink (De Lutte, NL)

 18. Diacarth Z (Diamant de Semilly)
  Ruiter : Jae-Hee Jeon
  Fokker : Vincent Dumoulin (Gits, B)

 19. Nabab’s Diamant vh Willebeke Z (Nabab de Reve)
  Ruiter : Lorenzo de Luca
  Fokker : Karel Decneudt (Houthulst, B)

 21. King Kong of Picobello Z (Kannan)
  Ruiter : Rodrigo Giesteira Almeida
  Fokker : Picobello Horses (Hooglede, B)

 28. Corico Z (Coriano Z)
  Ruiter : Christian Ahlmann
  Fokker : Stoeterij Zangersheide (Lanaken, B)

 32. Chasseur Ask Z (Casall)
  Ruiter :  Soren Moller Nielsen
  Fokker : F. Vrenken (Maasbree, NL)

 40. Fantasie VHW Z (Filou de Muze)
  Ruiter :  Dieter Laheyne
  Fokker : Agri-Patteet L.V. (Belsele, B)

 41. Plato de Muze Z (Plot Blue
  Ruiter :  Thomas de Wit
  Fokker : Joris De Brabander (St. Niklaas, B)

 48. Just on Time Z (Je t’aime Flamenco)
  Ruiter :  Tim Franssen
  Fokker : C. Verlouw (Poppel, B)

 50. Mr. Quality Z (Mr. Blue)
  Ruiter :  Lieven Devos
  Fokker : Quality Stud (Slijpe, B)

Calvara DL Z - Loewie Joppen

Alliante Z - Gerben Morsink

Diacarth Z - Jae-Hee Jeon

Agana vh Gerendal Z 
net naast het podium
Sterk optreden van Agana vh Gerendal Z met de am-
per 18 jarige Jil Verheij. Zij lieten in hun WK geen en-
kel balkje vallen en dat leverde de vierde plaats op. 
Agana is een zoon van Aganix du Seigneur Z uit een 
Cassini I x Caretino moeder. De familie Verheij spoel-
de dat jaar vier veulens van Aganix. ‘De juiste keuze, 
zo blijkt nu’, lacht mama Verheij:’ Fokkerij Gerendal 
bestaat sinds 1993 en was van bij de start al close 
met Zangersheide. Mama Verheij vond het prettig 
dat haar dochter de hengst reed op het WK. En hoe! 
Het was hun enige paard op het wereldkampioen-
schap: ‘om hier deel te nemen moeten je paarden 
klaar zijn, anders heb je hier niks te zoeken. We spre-
ken tenslotte over een wereldkampioenschap. We 
zijn dan ook heel tevreden met die vierde plaats, om-
dat we dit vooraf nooit verwacht hadden. Inmiddels 
heeft Agana zelf al nakomelingen. Verkopen is nog 
niet aan de orde, integendeel, als het allemaal een 
beetje meezit, zien we die combinaties volgend jaar 
terug in Zangersheide bij de zesjarigen. ‘Al is dat 
weer een hele stap’. Jil Verheij gaat nu in de leer bij 
Eric van der Vleuten, waar ze ook veel zal bijleren.

Best of Mury Marais Z 
 vijfde: ‘geslaagd WK, dit 
was tenslotte onze eerste 
barrage’
Patrick McEntee viel de voorbije drie jaar op met April 
du Mury Marais Z (Air Jordan Z) uit de fokkerij van 
paardenverzekeraar Catherine De Buyl. April is met zijn 
8 jaar te oud voor het wereldkampioenschap, Best of 
Mury Marais Z (Bonaparte Z) pikt de draad naadloos op 
met een vijfde plaats bij de vijfjarigen. ‘Ik ben hier heel 
blij mee’, lacht McEntee: ‘Best is de broer van Espoir 
en heeft volgens mij dezelfde kwaliteit. Ik had gehoopt 
op een goed resultaat, want ik herken de kwaliteit van 
Best, maar laten we eerlijk blijven; het blijft altijd een 
beetje hopen. Ik ben foutloos gebleven en was in de 
barrage een seconde trager dan de wereldkampioen. 
Met 20 in barrage heb je niet veel keuze, je probeert 
snel te gaan, al was ik niet snel genoeg. Toch is dit een 
goed resultaat dat hoopvol is voor de toekomst’, eval-
ueert Patrick McEntee: ‘dit was onze eerste barrage. 
Wij bouwen de jonge paarden rustig op, zonder druk en 
zonder de intentie om te winnen. Dat is voor later. En 
dan ben je plots geplaatst voor de finale van het WK en 
moet je de barrage rijden. Daarom ben ik blij met die 
vijfde plaats. Zeker als je weet dat we dit nooit eerder 
gedaan hebben’, lacht McEntee.

Best of Mury Marais Z - Patrick Mc Entee

Agana vh Gerendal Z - Jil Verheij
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Fantasie VHW Z - Dieter LaheyneMr. Quality Z - Lieven Devos

Chasseur Ask Z - Soren Moller Nielsen

Nabab’s Diamant vh Willebeke Z - Lorenzo de Luca
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Corico Z - Christian Ahlmann




