
Magazine oktober 2015 3534

kent meer dan de cheque. Al is die 3.000 euro zeer wel-
kom natuurlijk. Maar je fokt niet voor een premie hé. 
Dat mag de insteek niet zijn, want de kans is klein dat je 
als fokker in de prijzen valt. De voldoening die je krijgt 
kan je immers niet vertalen in geld’, besluit Bart Keisse.

Harrie Zagers: ‘kroon op het werk’
De vijfjarige Formidable won brons en dat ze dat bereik-
te met Willem Greve was geen toeval, want Formidable 
is een zoon van Carambole, waarmee Greve internatio-
naal heel succesvol is. Willem kocht Formidable pas in 
juli. In Ermelo wonnen ze de finale en werden ze derde in 
het eindklassement. Voor fokker Harrie Zagers was het 
de eerste maal dat hij op het podium stond: ‘ik heb een 
drietal fokmerries, Formidable verkocht ik als jaarling 
en ik ben ze altijd blijven volgen. Dat doe ik met al mijn 
fokproducten. De eerste dagen van het WK volgde ik 
van thuis uit. Toen bleek dat Formidable in de finale zat, 
kreeg ik telefoon van mijn zoon. Die was met vakantie 
en heeft zijn verlof onderbroken om naar Zangersheide 
te komen. Ik ben vrij rustig en word zelden zenuwach-
tig, maar die zondag beleefde ik de spannendste dag van 
het jaar. Jammer dat Formidable in de barrage vooraan 
binnen moest, anders had er misschien nog iets meer in-
gezeten’, lacht Harrie: ‘al was het nu al heel apart hoor. 
Dit is de kroon op het werk van elke fokker. En dan 
is er nog het kader; super organisatie, een massa volk 
en veel ambiance. Hoedje af voor Zangersheide. Ik ben 
in het verleden lid geweest van Zangersheide en heb nu 
een merrie dragend van Casallo Z. Dit jaar ben ik enkel 
zondag naar het WK gekomen, als Formidable volgend 
jaar terugkomt, kom ik alle dagen. En die fokkerspremie 
van 2.000 euro was uiteraard leuk meegenomen, want 
dat kennen we in Nederland niet. Die erkenning van de 

een snel scopy en voorzichtig paard, zoals het vandaag 
gevraagd wordt in de grote sport’, vertelt Tom die van 
oordeel is dat zijn Washington 1.60m waard is. ‘De pre-
mie helpt zeer zeker, al vind ik de medaille toch belang-
rijker. Daar ben je pas echt fier op, besluit de Ier

Bart Keisse: ‘op geen enkele andere wedstrijd 
worden fokkers zo betrokken’
Drie jaar geleden viel de familie Keisse al eens in de prij-
zen op het WK met Goya vd Begijnakker, die zilver won 
bij de zesjarigen. Die vicewereldkampioen werd toen ge-
kocht door Stephan Conter en is nu aan een interna-
tionale carrière begonnen met Janne Friederike Meyer. 
Dit jaar leverde fokkerij ‘Begijnakker’ uit dezelfde stam 
opnieuw een vice wereldkampioen af, met Keops vd 
Begijnakker. ‘Het is de bekroning van een heel fijn jaar’, 
lacht Bart Keisse, die we ook kennen als fokker van 
Challenge vd Begijnakker Z (Chellano Z): ‘Keops won 
de cyclus van vijfjarigen en pakte brons op het BK in 
Gesves. Hij heeft potentieel en Yves Vanderhasselt is de 
geknipte ruiter voor Keops. Als ze in barrage zijn, zijn 
ze altijd kandidaat voor de overwinning. Na het schitte-
rend seizoen zijn we met bepaalde verwachtingen naar 
Zangersheide gekomen. Die zilveren medaille viel voor 
ons niet uit de lucht, al blijft het uiteraard spannend’, 
vertelt Bart: ‘spannend omdat de lat wel heel hoog ge-
legd wordt. Begrijpelijk, we spreken tenslotte over een 
WK en dan merk je dat alle finalisten in elke jaargang 
toch bij de betere paarden behoren van hun leeftijd.’ Dat 
hij vervolgens mee op het podium gevraagd werd, is leuk 
meegenomen: ‘al blijf ik liever op de achtergrond hoor. 
Toch is het een mooi gebaar. Op geen enkele andere wed-
strijd wordt een fokker zo betrokken en gewaardeerd als 
tijdens het WK in Zangersheide en die appreciatie bete-

is simpelweg het hoogst haalbare voor een jong paard.’ 
De cheque was mooi meegenomen: ‘een gebaar dat al-
tijd geapprecieerd wordt. In Ierland wonnen zowel Talks 
Cheap als Alberta Mist ook hun jaargang en daar hing 
ook een premie aan vast voor de fokker. Het blijft een 
stimulans’, aldus Ronnie Kelly

Tom Brennan: ‘terugkomen voor goud’
Tom Brennan zag zijn MHS Washington vice-wereld-
kampioen worden bij de zevenjarigen en dat leverde 
hem een cheque op van 3.000 euro. In 2010 won hij in 
dezelfde jaargang al eens brons, toen met Ballypatrick 
Mystique en Greg Broderick. MHS Washington deed het 
met Laura Renwick. ‘En nu is het de bedoeling om terug 
te komen voor goud’, lacht Tom, een professionele Ierse 
fokker: ‘ik had er een goed gevoel bij op het WK, al weet 
je het dan nog niet. Als je naar het niveau kijkt, van zowel 
de paarden als de ruiters, drijft de kwaliteit duidelijk bo-
ven. Het WK Jonge Paarden in Zangersheide is de beste 
promotie voor de fokkerij. Je wil er graag als fokker bij-
zijn om te laten zien hoe goed je wel bent, want het WK 
is daarvoor de referentie bij uitstek. Voor je in Lanaken 
geraakt, heb je in Ierland al moeilijke selecties achter de 
rug. Eens op het WK begint het opnieuw. Washington is 

Ronnie Kelly: ‘WK is een verplichte 
ontmoetingsplaats’
‘Een fijne geste die door alle fokkers gewaardeerd 
wordt’, vindt de Ier Ronnie Kelly. Hij werd op het podi-
um gevraagd als fokker van Talks Cheap, die met Eoin 
McMohan brons won bij de zevenjarigen, en mocht 
een cheque van 5.000 euro in ontvangst nemen. Ronnie 
Kelly had vroeger 25 fokmerries en bracht zijn stapel 
terug tot 5. Hij is geen onbekende in de paardenwereld, 
zowel als fokkers als handelaar. Talks Cheap sprong als 
vijfjarige ook het WK en won toen met Alexander Butler 
de troosting. Talks Cheap is het eerste paard van Kelly 
dat het WK haalt. Dit jaar kwam hij naar Lanaken met 
twee paarden. Alberta Mist sprong met Greg Broderick 
bij de zesjarigen. ‘Als fokker en handelaar is het WK 
een Zangersheide een zegen en verplichte ontmoetings-
plaats. Ik kom regelmatig naar België en Nederland en 
reis door Europa op zoek naar jonge paarden, maar als 
je de betere wil treffen, moet je op het WK zijn. Daar 
ontmoet je ook de belangrijkste spelers van de markt’, 
vertelt Ronnie: ‘en ik heb weer zeer goede paarden en 
jaargangen gezien. Wie op het WK de finale springt, 
heeft op zich al gewonnen. Als je dan nog eens de barra-
ge mag rijden, is dat sowieso al een kers op de taart. Dat 

De winnende fokkers
Op het WK winnen niet enkel de paarden of de ruiters. Ook de fokkers delen in de prijzen en dat is 
uitzonderlijk. Al te vaak worden fokkers over het hoofd gezien. Bij Zangersheide krijgen fokkers een 
hoofdrol toebedeeld. Maar liefst 30.000 euro aan premies worden uitgereikt aan de fokkers van de 
medaillisten. Dat gebaar, in combinatie met de oprechte erkenning, wordt zeer gewaardeerd.

6-jarigen

7-jarigen
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Marc Kluskens: ‘gelukkig is het WK in 
Zangersheide’
Marc Kluskens wordt in één adem genoemd van ‘Van 
het Roosakker’ en dat is een fokkerij met een stevige re-
putatie. Paarden vh Roosakker halen met regelmaat de 
internationale sport en toch was het de eerste keer dat 
Kluskens op het WK in de prijzen viel? ‘Tja, hoe komt 
dat? Er spelen zoveel factoren mee. Wereldkampioen 
Kerswin vh Roosakker verkocht ik als tweejarige en 
dan weet je niet langer hoe de toekomst er zal uitzien.’ 
Bij de vijfjarigen sprongen vier paarden ‘vh Roosakker’ 
mee, twee haalden de finale. Naast Kerswin met Doron 
Kuipers was er ook nog Kendy Belle vh Roosakker. 
Hij kreeg met Dieter Laheyne één fout in het basispar-
cours van de finale. ‘Ik kom al van bij de eerste editie 
van het WK naar Zangersheide, met of zonder paarden 
en het mag eens gezegd, alle fokkers moeten de fami-
lie Melchior dankbaar zijn dat ze dat willen organise-
ren. Het is voor de meeste fokkers een topligging.’ En 
hoe heeft Marc de finale en huldiging beleefd? ‘Leuk om 
zoiets eens mee te maken en 5.000 euro fokkerspremie 
te mogen ontvangen, al blijft het op de leeftijd van vijf 
jaar nog koffiedik kijken. Van Kerswin verwacht ik op 
termijn heel veel, al is het doorgaans moeilijk om een 
vijfjarige naar waarde te schatten. Bij de zevenjarigen zie 
je al veel meer. Kerswin zie ik evolueren naar een inter-
nationaal toppaard, al betekent dat niet dat ik nu al ver-
wachtte dat hij wereldkampioen zou worden.’

fokker op een wedstrijd krijg je enkel in Zangersheide’, 
aldus Harrie Zagers.

Martin van Kollenburg: ‘nooit verwacht’
Alsjemenou…wie had dat verwacht, lacht Martin 
Kollenburg, de fokker van tweevoudig wereldkampi-
oen Earley: ‘ik alleszins niet. Omdat Earley de eerste 
dag een balkje liet vallen, dacht ik dat het voorbij was. 
Het was vorig jaar al goed geweest hoor. Tot ik vrijdag-
avond plots een telefoon kreeg dat Earley toch in de fi-
nale zat. En dus ben ik weer gaan kijken. Ik was al blij 
dat Earley een foutloze finale sprong. En dan die barra-
ge, ongemeen spannend. Mijn Earley opnieuw foutloos 
en op dat moment met de snelste tijd, al verwachtte ik 
wel dat er nog sneller zouden volgen. Dan zit je daar 
op je stoeltje, af te tellen. Nog tien combinaties kwamen 
na hem, tien lange ritten als je het mij vraagt. Tot bleek 
dat uiteindelijk niemand sneller kon. Wat was me dat. 
Dat overkomt je zelden, niet? Natuurlijk was ik fier en 
blij en de centjes zijn aardig meegenomen, al voel je je 
op dat moment toch vooral vereerd. Of ik volgend jaar 
terugkom? Zeer zeker, al zal er nu wel veel interesse zijn 
voor Earley, denk je niet? We zien wel, ik zou graag te-
rugkomen. Als mijn gezondheid het toelaat tenminste’, 
besluit de 72-jarige Kollenburg, die zijn erkenning van 
Zangersheide hoog inschat: ‘ik heb vroeger zelf gereden, 
altijd paarden gehad en al veel meegemaakt met de paar-
den, maar wat me in Zangersheide is overkomen, heb ik 
nog nooit meegemaakt. Ik fok elkaar jaar één dressuur- 
en één springveulen. Earley verkocht ik als tweejarige 
aan een lokale handelaar. Het is nu het tweede jaar op rij 
dat ik in de prijzen val en hoe! Weer kreeg ik een cheque 
van 5.000 euro! Ze hebben het daar netjes voor mekaar 
in Zangersheide, moet ik zeggen’. 

5-jarigen
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HAVENS: for (future) 
champions!

                              

For the Mare
FERTO-LAC 3
MARE-CUBES

OPTI-GROW
FOAL-CUBES

For the foal
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