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Z-Ranking, de eindlaureaten

Sport en fokkerij, daar draait het om bij Zangersheide 
en om dat principe te ondersteunen worden de fokkers 
beloond als hun paarden in de sport presteren. Dat is de 
insteek van de Z-Ranking, een ranglijst voor Z-paarden 
in de sport. Die ranking wordt traditioneel in septem-
ber afgesloten tijdens het WK en wat meteen opvalt is 
dat de eindlaureaten stuk voor stuk hun sporen verdiend 
hebben op de hoogste vijfsterren wedstrijden. Wat ook 
opvalt is dat de Z-paarden in de sport de wereld verove-
ren. Ze staan bij gerenommeerde ruiters zoals McLain 
Ward, Harrie Smolders, Jerome Guery, Katharina Offel, 
Piergiorgio Bucci, Shane Sweetnam en winnen doen 
ze van de Global Champions Tour in Shanghai tot in 
Spruce Meadows in Calgary. Om vooraan te eindigen 
in de Z-Ranking moet je een vijfsterren paard zijn! 
Zangersheide polste al naar enkele reactie van winnende 
fokkers.

Carlos en Don…Van Het Parelshof (VHP), 
met dank aan Guy De Schuymer

‘Dat zou hij graag meegemaakt hebben’

Guy De Schuymer is de grote winnaar geworden van de 
Z-Ranking 2014-2015. Niet enkel omdat hij met Carlos 
VHP Z als eerste eindigt, ook omdat hij met Don VHP Z 
op de zevende plaats finisht en dat zegt veel over de ge-
middelde kwaliteit van zijn fokkerij. Carlos en Don ko-
men overigens uit dezelfde moeder. VHP staat voor ‘Van 
Het Parelshof’. Sara vh Parelshof (Voltaire x Ramiro Z) 
is de moeder van Don (Diamant de Semilly) en Carlos 
(Chellano Z), en ze gaf ook Chopin (Carthago Z), Zora  
(Zandor Z) en Carlo (Canabis Z). Helaas is fokker Guy 
De Schuymer overleden. Hij stierf in 2007 aan kanker 
op de leeftijd van 66 jaar.

76

 1.Carlos V.H.P. Z

 1 1500 CARLOS V.H.P. Z 28-May-02 SCHUYMER DE GUY 8.000 WARD, MCLAIN

 2 1208 PAPILLON Z 15-May-02 GUISSON HELGA 6.000 GUERY, JEROME

 3 1110 CASALLO Z 09-Jun-04 HERMANS MAURICE 5.000 BUCCI, PIERGIORGIO 

 4 965 ANTELLO Z 30-Mar-03 STOETERIJ ZANGERSHEIDE  4.000 HANLEY CAMERON

 5 963 REGINA Z 18-Jun-00 WILMS J. & KOOPMANS, TH. 3.000 SMOLDERS, HARRIE

 6 910 B-ONCE Z 14-Jun-04 SCHULPEN NICO 1.000 OFFEL, KATHARINA

 7 890 DON VHP Z 07-Jun-04 SCHUYMER DE GUY 1.000 SMOLDERS, HARRIE

 8 871 CHAQUI  Z 22-May-06 MORSINK  750 SWEETNAM, SHANE

 9 790 QUIKDIAMOND Z 25-Apr-02 BUITENHUIS H. 750 SZENTIRMAI, FERENC

 10 785 NOUVELLE EUROPE Z  02-May-04 SNEIJERS L.H.M. 500 MIRANDA DE, DODA 

RK Points Horse Name Date of Birth Breeder Euro Rider

Top 10 Z-Ranking 2014-2015

2. Papillon Z

3. Casallo Z

‘Dat zou hij zelf moeten meegemaakt hebben’, vertelt 
zijn vrouw Suzy Erkens: ‘wat zou hij trots en fier ge-
weest zijn. Zijn paarden waren zijn leven, zijn alles. Ik 
denk zelfs dat hij liever zijn vrouw dan zijn paard zou 
ruilen’, vertelt Suzy met een knipoog: ‘Guy was leraar 
en toen hij met pensioen ging zat hij de ganse dag tus-
sen zijn paarden. Hij kwam enkel thuis om te eten en 
te slapen. Vermits hij in 2007 is overleden heeft hij de 
successen van Don en Carlos niet meegemaakt en dan 
nu die huldiging. Ik weet zeker dat hij er heel graag zelf 
bij was geweest, al ben ik nu wel blij dat Zangersheide 
hem niet vergeten is’. Zijn fokmerrie Sara was het laatste 
paard dat gebleven is: ‘toen de dokters vertelden dat hij 
nog maar drie maanden te leven had, is hij naar huis ge-
komen en het laatste wat hij gezien heeft was zijn Sara. 
Dat was zijn laatste wens. We hebben hem rechtgezet in 
zijn ziekbed en Sara voor de deur gebracht. Toen Guy 

overleed stond Sara helemaal alleen in de weide. We heb-
ben er nog een pony bijgezet, maar ze bleef treuren. Ze 
miste Guy, ik zag het in haar ogen. Hij was er alle dagen 
bij en dan plots nooit meer. Sara heeft daar van afgezien. 
Bedankt dat jullie hem nog huldigen, hij zou dat zeer ge-
waardeerd hebben.’

Papillon Z tweede in eindstand

Alexander Liefsoens vanuit het ziekenhuis: 
‘bedankt voor het goede nieuws’

Alexander Liefsoens werd in mei op het BK voor 7 jari-
gen vice Belgisch kampioen met Attitude Z (Air Jordan 
Z) en kon zich klaarmaken voor het WK in Zangersheide. 
Zover zal het niet komen. Liefsoens trainde begin sep-
tember op een nationaal toernooi in Zandhoven, hij was 

4. Antello Z 5. Regina Z
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7. Don VHP Z6. Be Once Z

in de barrage op weg naar de laatste hindernis, tot zijn 
paard onder hem wegschoof en Alexander onder het 
paard terechtkwam. Hij houdt er een gecompliceerde dij-
beenbreuk aan over. ‘De dokters spreken over vijf maan-
den revalidatie’, vertelt Liefsoens vanop zijn ziekbed. 
‘Dat Papillon Z tweede werd in de eindstand is het eerste 
goed nieuws dat ik krijg sinds ik in het ziekenhuis lig’, 
lacht Alexander, die vorig jaar ook al mocht aanschuiven 
tijdens de prijsuitreiking. Papillon Z werd toen achtste. 
‘Maar nu tweede, dat is een groot verschil en met de che-
que van 6.000 euro kan ik enkele embryo’s meer nemen’, 
lacht Liefsoens: ‘het is knap wat Papillon Z het voorbije 
half jaar gepresteerd heeft. Bij uitbreiding heeft Papillon 
Z al een aardig parcours afgelegd, met verschillende rui-
ters. Rik Hemeryck won er in Zangersheide brons mee 
op het BK, Gregory Wathelet won er de GP van de we-
reldbeker in Helsinki mee. Ongeacht de ruiter, telkens 
kwam Papillon Z weer bovendrijven, al zijn de laatste 
resultaten de meest constante. Ik denk echt dat Papillon 
Z en Jerome Guery elkaar gevonden hebben. Het is iets 
magisch, er hangt chemie tussen die twee. De resulta-
ten spreken voor zich, op enkele maanden wint hij de 
vijfsterren GP van CSIO Lummen en Knokke Hippique 
en de viersterren GP van Mons. En dan zaten ze nog in 
het team dat tweede werd in de Duitse landenprijs in 
Mannheim. Papillon Z is volgens mij het meest winnen-
de paard van het voorbije half jaar, vandaar die stijgende 
lijn in de ranking. Een knap initiatief overigens, het mo-
tiveert de fokkers’, besluit Alexander Liefsoens. Moeten 
we hem in zijn rolstoel naar de prijsuitreiking brengen? 
‘Ik kan helaas niet rijden op het WK, al zal ik er zeker 
zijn en mijn vrouw staat geboekt als fokker van Papillon 
Z, zij mag de prijs in ontvangst nemen in Lanaken.

Brons voor Casallo Z

Maurice Hermans: ‘dit is de GP die wij 
gewonnen hebben’

Casallo Z won dit jaar voor Italië de eerste Divisie I 
Nations Cup, in Lummen. Begin september zette hij zijn 
beste individuele resultaat neer op de vijfsterren Stephex 
Masters in Brussel; Casallo Z werd derde en dat is ook 
zijn eindresultaat in de Z Ranking. Ruiter Piergiorgio 
Bucci zit op zijn honger, op vijfsterren GP’s was hij er 
dit jaar dikwijls dichtbij, maar die ene overwinning blijft 
voorlopig uit. Fokker Maurice Hermans volgt het alle-
maal op de voet. Dat hij nu een fokkerspremie van 5.000 
euro mag ontvangen, voelt als een overwinning: ‘dit is 
dan de GP die wij al gewonnen hebben’, lacht Hermans. 
Hij kocht in Holstein de moeder van Casallo Z, dra-
gend van Casall: ‘Casallo Z is van de eerste jaargang van 
Casall, die toen nog niet bekend was bij het grote publiek. 
Ik had hem al een aantal keer gezien en herkende zijn 
kwaliteit.’ Casallo Z werd geboren bij Maurice Hermans 
en bleef er tot zijn tweede jaar: ‘ik ben hobbyfokker met 
twee tot drie veulens per jaar en voor hengsten hebben 
we geen plaats. Op zijn twee jaar verkocht Hermans 
Casallo Z naar Van Mensvoort. Casallo verbleef in een 
opfokbedrijf en werd verkocht naar Ierland, waar hij 
gekeurd werd als dekhengst. Van Ierland verhuisde hij 
terug naar Limburg, waar hij in de stal van Lieven Van 
De Craen terechtkwam, die Casallo aan Bucci voorstel-
de. De rest is geschiedenis. Casallo Z is inmiddels op 
Z gekeurd en Maurice Hermans verwacht volgend jaar 
twee veulens van Casallo Z. Maar eerst wordt hij in de 
bloemetjes gezet met een vette cheque. ‘Moet ik dan mijn 

 

K B C P R E S E N T E E R T

V L A A N D E R E N S
K E R S T J U M P I N G

O N D E R  D E  H O G E  B E S C H E R M I N G  VA N  Z I J N E  M A J E S T E I T  D E  K O N I N G

2 6 - 3 0  D E C E M B E R  2 0 1 5
NEKKERHAL MECHELEN

WWW.JUMPING-MECHELEN.COM

MEMORIAL ERIC WAUTERS

35 Jaar

T I C K E T S :  0 7 0  3 4 5  3 4 5 
W W W . T E L E T I C K E T S E R V I C E . C O M



80

goed kostuum aantrekken’, vraagt Maurice? Dat is het 
allerminste wat je kan doen voor 5.000 euro.

Regina Z voor de zesde maal in de prijzen

Jan Wilms: ‘ik blijf er zo trots op!’

Jan Wilms moet zo ongeveer de meest succesvolle fokker 
van de Z-Ranking zijn. Met dank aan Regina Z, aan 
Harrie Smolders en Stal Euro Horse. De kleindochter 
van Ratina Z stond de voorbije zes jaar onafgebroken 
in de Z-Ranking; ze werd tweemaal eerste en driemaal 
tweede. Het legde geen windeieren in het mandje van 
Jan Wilms. Nu eindigt ze op de vijfde plaats. Het is al-
lemaal goed zo voor Wilms: ‘ik ben en blijf heel trots en 
fier op Regina Z’, zegt een glunderende Jan: ‘wat een 
beestje is dat toch! Als ik de kans heb ga ik naar haar 
toe, zoals recent in Valkenswaard. Dan praat ik uitge-
breid met Harrie Smolders, haar verzorger en natuur-
lijk met Regina Z zelf. Als ik haar aanspreek en aan-
kijk zie ik het vuur in haar ogen. Wat een toppaard is ze 
toch! Ik ga mijn hotelletje weer boeken, want het WK 
in Zangersheide is mijn jaarlijkse vakantie, lacht Jan 
Wilms. Een lucratieve vakantie in zijn geval.

B Once Z: ‘je wordt er altijd vrolijk van’
Nico Schulpen is de geestelijke vader van B Once Z, die 
internationaal doorbrak met Katharina Offel. Tijdens 
het WK is hij actief in Zangersheide als ’oppasser’ voor 
de veilingveulens. Als docent paardenhouderij op het 
Cita Verde Collega in Roermond waakt hij met zijn leer-
lingen over de goede zorgen van de veulens. Nu mag 
hij ook een cheque in ontvangst nemen voor B Once Z, 
die op de zesde plaats eindigt in de ranking. ‘Van zo’n 
nieuws word je altijd vrolijk’, lacht Nico: ‘het is de 
eerste maal dat ik met B Once Z in de prijzen val. Ze 
stond eens vierde, herinner ik me, maar de laatste tijd 
is B Once Z niet veel buitengenkomen met Katharina 
Offel. Ongeacht de plaats is het een fijn initiatief. De 

Z-Ranking ervaar ik als een erkenning en waardering 
voor de fokker. En stamboek Zangersheide geeft op die 
manier veel aandacht aan het betere sportpaard’, weet 
Nico Schulpen, die al jaren zijn veulens registreert bij 
Zangersheide: ‘omdat een Z-papier overal gewaardeerd 
wordt.’

Chaqui Z is geworden wat we ervan 
verwachten
De familie Morsink doet ongetwijfeld een belletje rin-
kelen op het WK. Zekina Z en Carthageno Z werden 
er wereldkampioen, Carthino Z vice wereldkampioen. 
Telkens met Gerben Morsink, die ook Chaqui Z drie-
maal in de finale bracht van het WK, zowel bij de vijf, 
zes als zevenjarigen. Een droompaard, weet Gerben: 
‘Chaqui Z is ongetwijfeld het paard waar heel de familie 
onnoemelijk veel plezier aan beleefd heeft en nu is hij op 
een topplek terechtgekomen. Er is altijd al veel belang-
stelling geweest voor Chaqui Z en op een bepaald mo-
ment kan je niet anders dan verkopen. Chaqui Z is altijd 
zeer aangenaam en prettig in de omgang geweest. Het is 
zo één van die uitzonderlijke paarden die worden wat je 
ervan verwacht. Chaqui Z lost simpelweg alle verwach-
tingen in. Zekina Z is ook zo’n toppaard, al zetten we 
thuis Chaqui Z bij de betere paarden die we ooit gefokt 
hebben’, aldus Morsink. Chaqui Z werd verkocht aan 
de Spy Coast farm in Amerika en kreeg Shane Sweetnam 
als ruiter die er al aardige resultaten mee neerzette op 
het Amerikaans continent. Gerben zien we opnieuw aan 
het werk op het WK Jonge Paarden. De familie Morsink 
start er met vier jonge paarden uit eigen fokkerij. Voor 
hen is het WK een jaarlijks doel en hoogtepunt en dat 
komt ook door een persoonlijk tintje: ‘het WK is top 
geregeld en georganiseerd, het belangrijkste is het goe-
de gevoel; iedereen hoort erbij op Zangersheide, fokker, 
ruiters, eigenaar of handelaar, publiek, iedereen is even-
waardig op Zangersheide en dat maakt het zo mooi.’

10. Nouvelle Europe Z9. Quikdiamond Z8. Chaqui Z


