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we besloten om te gaan kijken. Ik ben dus enkel zondag 
naar Zangersheide geweest. Zaten we daar in de tribune 
en man, wat was dat genieten als je je fokproduct zo ziet 
springen. Ik had het niet verwacht, maar ja, op het einde 
moet er iemand winnen zeker? Het is de eerste maal dat 
ik in de prijzen val en dan meteen zo’n grote ontvangst. 
Ze hebben dat daar netjes voor mekaar in Zangersheide, 
moet ik zeggen. En die premie…geld is leuk, de eer doet 
ook heel veel hoor. De fijn reacties achteraf doen deugd. 
En nu hoop ik om volgend jaar terug te kunnen komen. 
Hopelijk wordt Early niet verkocht naar een ver land, 
maar blijft hij in de buurt, want ik wil zeker terugko-
men naar het wereldkampioenschap. Ik was al eens naar 
de hengstenkeuringen van Zangersheide komen kijken, 
maar het WK was de eerste keer en is zeker niet de laat-
ste keer’, lacht Martin. 

Casuality Z, Ton Vullers
De zevenjarige Casuality Z (Cassini II x Chellano Z) 
werd voor de tweede maal vice wereldkampioen. De eer-
ste keer deed hij dat bij de vijfjarigen met Pieter Clemens, 
die toen via de Z-kwalificaties een startplaats afdwong. 
Casuality Z werd nadien verkocht aan Zangersheide en 
won dit jaar voor de tweede maal zilver, nu bij de ze-
venjarigen, met Christian Ahlmann. De hengst werd ge-
fokt door Ton Vullers van het Animal Embryo Centre 
en werd voor de helft verkocht aan Leon Spronken, 
een Limburgse ondernemer. ‘Het was twee jaar gele-
den de eerste keer dat we deelnamen aan het WK in 
Zangersheide en dat we meteen in de prijsuitreiking 
stonden deed ons wel iets en dat was nu twee jaar later 
niet anders. Het geeft een bijzonder fijn gevoel dat op 
Zangersheide de fokker niet vergeten wordt, want dat is 
meestal wel het geval’, merkt Vullers op. Vermits paar-
den onze core business is, worden ze ook verkocht, als 
veulen, jaarling, of jong paard. Je kan ze niet opstapelen 
en we merken dat ze goed terechtkomen.’
 

geëmotioneerd, ja. Het was de eerste maal dat ik met onze 
fokkerij in de prijzen viel. Vorig jaar niet meegerekend!  
Dat je als fokker betrokken wordt bij de prijsuitreiking, 
betekende veel voor mij. We laten ons in met handel en 
fokkerij, paarden komen en gaan en dan is er moment 
dat je even blijft stilstaan. Naast je wereldkampioen. Die 
erkenning is veel meer waard dan de lucratieve prijs die 
eraan verbonden is. Het is geweldig dat Zangersheide 
zoveel aandacht besteedt aan de fokker. Het leeft ook, 
te zien aan de vele reacties. Het was een moment om 
te koesteren’, vertelt Theo Bles, die zelf Baldwin kocht, 
de vader van Barnike: ‘vandaar dat Barnike geboren is. 
Baldwin is een makkelijke brave hengst. Vermits we hem 
zelf hadden, hebben we hem gebruikt in onze fokkerij, 
met Barnike als resultaat en het lijkt wel alsof zij er over-
al vooraan wil bijzijn’, lacht Theo, die vorig jaar de hul-
diging bijna miste: ‘Barnike verkochten we toen ze vier 
was en ik volg al onze paarden niet zo op. Tot ik ze vorig 
jaar terug zag op het WK in Zangersheide. Die zondag-
morgen was ik al op weg naar huis, tot ze me belden en 
aanmaanden om terug te keren voor de prijsuitreiking 
en de fokkerspremie. Sindsdien volg ik Barnike op de 
voet’, lacht Bles.
 
Martin van Kollenburg: ‘eerste maal in de 
prijzen’
Ik heb vroeger zelf gereden en altijd paarden gehad, 
maar wat me in Zangersheide is overkomen, heb ik nog 
nooit meegemaakt’, aldus Martin van Kollenburg uit 
Best: ‘en ik heb al wat meegemaakt, ik ben tenslotte al 
71 jaar.’ Dankzij zijn Early, wereldkampioen bij de vijfja-
rigen, is er een nieuwe wereld opengegaan bij Martin: ‘ik 
fok elkaar jaar een dressuur en één springveulen. Early 
verkocht ik als tweejarige aan een lokale handelaar. Ik 
zag Early terug in Ermelo waar hij met zijn derde plaats 
een kwalificatie afdwong voor het WK in Lanaken. Je 
moet weten dat ik geen computer heb, maar een vriend 
belde om te zeggen dat Early in de finale zat, waarop 

Kampioenenfokkers mee 
op het podium
Geen enkele wedstrijd, geen enkel kampioenschap hecht meer waarde aan de fokkers dan het 
Wereldkampioenschap van Zangersheide. Sport en fokkerij samenbrengen was de initiele opzet van het 
Worldchampionship Young Horses, waar paarden, fokkers en ruiters naast elkaar en op gelijke hoogte 
op het podium staan. Geen enkel stamboek krijgt zoveel waardering als Studbook Zangersheide. De 
fokkers appreciëren het in koor: ze zijn blij met de erkenning, die ze nergens anders krijgen. En die 
erkenning is hen minstens evenveel waard als de fokkerspremie. De geldelijke beloning onderstreept 
daarbij de echte waardering van Zangersheide voor de fokkers. Dat maakt het voor de fokkers extra 
bijzonder. Het is ook uniek, of ze nu van Ierland, Nederland, Duitsland, Zweden of België komen, 
nergens worden fokkers zo in de watten gelegd, nergens ontvangen ze een fokkerspremie. Daarvoor 
moeten ze op het WK in Zangersheide zijn, waar fokkers als kampioenen mee op het podium staan 
en mee in de prijzen delen.

Henk van den Broek: ‘overweldigend’
Voor Henk van den Broek was het een blij weerzien. Hij 
werkte een jaartje als ruiter op Zangersheide, al is dat 
inmiddels zo’n 17 jaar geleden. ‘Het was een overweldi-
gende belevenis. Het is altijd leuk als je in de prijzen valt, 
het heeft altijd iets extra als het op een evenement is met 
een bijzondere uitstraling en dat is het minste wat je kan 
zeggen van het WK in Zangersheide’, ervaart Henk: ‘die 
premie is een cash beloning, al zie ik het meer als een vol-
waardige waardering voor de fokker en geloof je, zo’n 
erkenning krijg je als fokker niet zo snel. Sterker nog, 
dat maken de meeste fokkers niet mee’, lacht Henk van 
den Broek: ‘voor mij is het een dubbel succes, ik ben fok-
ker en eigenaar van Dacantos.’ Toch blijft Henk vooral 
bescheiden: ‘je hebt altijd een beetje geluk nodig. Je start 
met zo’n 280 zesjarigen, de finale is al een sterke presta-

tie op zich. Ik had twee paarden op het WK en had voor-
af gehoopt om met eentje de finale te springen. Dat is 
gelukt. Dat we vervolgens op het podium zouden staan, 
is boven alle verwachtingen. Je kan daar van hopen en 
dromen, al mag je dat niet verwachten Een balkje is zo 
gevallen. Ik heb met Dacontos zeer zeker brons gewon-
nen. Die zondag was een topdag; de finale, een podium-
plaats en de grootste waardering krijgen als fokker.’
 
Theo Bles: ‘emotioneel moment’
Theo en Bart bles zijn de fokkers van wereldkampioen 
Barnike en mochten voor het tweede jaar op rij een che-
que in ontvangst nemen: ‘dit is nog nooit voorgekomen 
zeker? Dat één paard twee jaar na elkaar wereldkampi-
oen wordt? Sterk van Barnike’, glimlacht Theo Bles, die 
duidelijk onder de indruk was van ‘zijn’ Barnike: ‘ik was 
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Hui Buh, Günter Feldmann
Voor Günter Feldmann, de fokker van Cornado I & II, 
was het de eerste maal dat hij het wereldkampioenschap 
in Zangersheide bezocht. De reden lag voor de hand. 
Enkele weken voor het WK had hij Christian Ahlmann 
een zoon van Cornado bezorgt: de zesjarige Hui Buh. De 
rest is geschiedenis. Christian werd er wereldkampioen 
mee en Günter Feldmann is blij dat het geld van zijn 
fokkerspremie op de rekening staat, vertelt hij droog. 
Inmiddels weten we ook waar Hui Buh voor staat, het is 
in zijn streek de naam die gegeven wordt aan een bang 
spooky paard. ‘En dat was Hui Buh als veulen en jong 
paard’, herinnert Feldmann zich: ‘het was de meest toe-
passelijke naam die ik voor hem kon bedenken.’ Dat 
spooky paard groeide wel uit tot een wereldkampioen. 
Dat Günter Feldmann precies zijn beste fokproduct aan 
Christian Ahlmann voorstelde, lag volgens de fokker 
voor de hand: ‘omdat Christian nu eenmaal ook de beste 
ruiter is. Toen hij vertelde dat hij zou deelnemen aan het 
wereldkampioenschap, heb ik meteen besloten om hem 
in actie te zien. Ik wist dat Hui Buh ondertussen was uit-
gegroeid tot een goed paard, al ga je niet met de gedachte 
naar een WK om er wereldkampioen te worden. Het viel 
me op dat de finale bijzonder hoog en zwaar gebouwd 
stond voor een zesjarige’, weet Feldmann: ‘maar met een 
goed paard in combinatie met de beste ruiter, kan je zo’n 

resultaat niet uitsluiten’, lacht Feldmann die niet enkel 
onder de indruk was van het niveau, ook de organisatie 
en het talrijke publiek maakte indruk op de fokker, die 
voor het eerst in zijn fokkersbestaan een premie in ont-
vangst mocht nemen. Het zette er hem toe aan om nu al 
enkele jonge paarden in de gaten te houden voor het vol-
gende wereldkampioenschap…met Christian Ahlmann 
opnieuw als ruiter’, besluit Günter Feldmann met een 
knipoog.


