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Zangersheide  
proudly presents…
De Z-hengstenpresentatie begon met 
een sterke opener onder spontaan 
applaus voor Levisto Alpha Z, die ui-
teraard werd gepresenteerd met Judy 
Ann Melchior. De hengsten onder de 
man/vrouw werden afwisselend voor-
gesteld door Judy Ann Melchior en 
de nieuwe stalruiter Tobias Thoenes, 
een jonge Duitser die voorheen bij 
stal Schöckemöhle werkte. Judy en 
Tobias sprongen met de jonge heng-
sten en iedereen begreep dat de oude-
re exemplaren, zoals Taloubet Z, zich 
niet meer hoefden te bewijzen boven 
de sprong. Iedereen? Niet echt, toen 
Christian Ahlmann met Taloubet Z 
aan de hand richting uitgang stapte, 
vroeg een pientere peuter zich ver-
ontrust af of iemand van dat paard 
gevallen was? Que? Er heeft nooit 
iemand opgezeten, suste de vader 
droog. Taloubet Z staat momenteel 
op Zangersheide voor de dekdienst, 
zijn volgende grote afspraak is in 
april, tijdens de wereldbekerfinale. 
Asca Z liet zich verontschuldigen 
voor de Open Dagen. Hij had een 
afspraak met de Hongkong Masters. 
Excuses aanvaard, want Asca Z heeft 
zich de voorbije maanden geprofi-
leerd als vijfsterren paard. Comilfo 
Plus Z kon je wel zien, maar enkel in 
zijn stal. Hij kampt met een blessure 
en kreeg boxrust voorgeschreven. Een 
presentatie zou te risicovol geweest 
zijn. Het aanbod van Zangersheide is 
een mix van jong en oud, van eigen 
kweek, gecombineerd met de beste 
exemplaren van de voorbije heng-
stenkeuringen. Bij die jonge hengsten 
weet je bijgevolg al dat ze tot de beste 
van hun jaargang behoren. 

De klonen intrigeerden stuk voor 
stuk, de aanwezigen waren duidelijk 
onder de indruk, wat resulteert in een 
grote vraag. Zo was Chellano Alpha 

Z vorig jaar de meest begeerde hengst 
bij de Z fokkers. Van Clarissimo Z 
liggen de verwachtingen bijzonder 
hoog. Sommigen laten zelfs ontval-
len dat het wel eens de beste hengst 
ooit kan zijn die Zangersheide heeft 
aangeboden. Het was ongetwijfeld 
toeval, maar toen Tobias de laatste 
sprong nam met Clarissimo Z, wipte 
hij zo hoog dat Tobias bijna uit het 
zadel vloog. Het schaamrood op de 
wangen verraadde dat het niet zijn 
bedoeling was om zo hoog te blijven 
hangen. 
Voor Clintissimo Z veerde de laat-
ste rij recht. Iedereen had wel één of 
meerdere hengsten aangekruist, nam 
aantekeningen of maakte gebruik van 
multimedia om thuis de beelden te be-
studeren. Des goûts et des couleurs, 
on ne discute pas. Over kleuren en 
smaken kan je niet discuteren. Wat je 
wel kan beweren is dat Zangersheide 

een integraal aanbod aanbiedt van 
onderscheiden kwaliteit, waarbij de 
nadruk gelegd wordt op dekhengsten 
in de sport.  Taloubet Z, Zandor Z, 
Levisto Z, Aktion Pur Z hebben zich 
allemaal met grote onderscheiding 
bewezen in de sport. De jonge heng-
sten waren de beste van hun jaargang. 
Het is geen toeval dat Asca Z de top-
per was van Neumünster, Christian 
Ahlmann ziet hem al in de voetsporen 
van Taloubet Z treden. De jongste 
hengsten zoals Chellsini Z, Comilfo 
Plus Z en Clarissimo Z werden met 
de grootste onderscheiding gekeurd 
in Zangersheide, waar ze door het 
grote publiek werden uitgeroepen 
tot de toppers van hun jaargang. De 
permanente zoektocht naar de beste 
springgenen zijn het levenswerk van 
Zangersheide. Daarom worden en-
kel de beste hengsten weerhouden en 
aangeboden voor de fokkerij. 

Levisto Alpha Z
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De visie van 
Judy Ann

Levisto Z leerde ik kennen toen hij 
zeven jaar was. Levisto Alpha Z is nu 
vier jaar en heb ik ervaren van bij zijn 
eerste stappen onder het zadel. Hun 
eerste jaren als springpaard kan ik 
bijgevolg niet vergelijken. Bij ‘Alpha’ 
viel meteen zijn natuurlijke balans 
op. Levisto Z en Levisto Alpha Z 
 laten zich allebei super rijden, al voel 
ik natuurlijk wel dat Levisto Alpha Z 

Wat je ziet stemt niet altijd overeen met wat je 
voelt. Op Zangersheide is er één iemand met een 
totaal beeld: Judy Ann Melchior. Zij ziet en weet 
wat ze voelt en geeft graag met enkele kernzinnen 
toelichting bij de hengsten:

De Chellano Z zoon Chellsini Z 
was naar onze mening de topper van 
de septemberkeuring en ik mag in 
alle bescheidenheid zeggen dat onze 
mening door velen gedeeld wordt. 
Chellsini Z wordt vier jaar en is nog 
maar enkele maanden in opleiding. 
De eerste bevindingen geven aan dat 
hij heel voorzichtig is een veel bloed 
voert. Hij is nog een beetje onwen-

Levisto  Alpha Z

nog groen is. Het gevoel op de sprong 
is evenwel identiek. Als je me boven 
de sprong zou blinddoeken, zou 
ik niet weten of ik op Levisto Z of 
Levisto Alpha Z zit. Net als bij het 
origineel herken ik dezelfde karakte-
ristieken: braaf en nooit hectisch of 
bang worden, altijd het overzicht be-
houden, die eigenschappen zijn iden-
tiek, ongeacht de leeftijd.
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nig, al vind ik dat vandaag niet on-
logisch. Hij krijgt de tijd om in alle 
sereniteit de wereld ontdekken met 
Christian en Tobias. 

Met Chellano Alpha Z wil ik me 
toeleggen op het WK van de vijfja-
rigen. Hij liep enkele parcours van 
de Hengstencompetitie, wat louter 
kadert in zijn opleiding. Chellano 
Alpha Z is een aangenaam paard, 
zijn karakter heeft hij van het origi-
neel. Het grote verschil is dat ‘Alpha’ 
toegankelijker is. Chellano Z werd 
als jonge hengst veel gevraagd en dat 
heeft zijn sporen nagelaten. Ze heb-
ben allebei dezelfde mond en galop, 
ik herken een duidelijke kopie, al 
zal in praktijk Chellano Alpha een 
verbeterde versie zijn in de omgang, 
omdat hij niet op zijn limiet zal moe-
ten dekken. We willen het beste uit 
Chellano Alpha Z halen, zowel in de 
sport als in de fokkerij.

Clarissimo Z overtuigde me al op de 
keuring en blijft me overtuigen on-
der het zadel. Een grootramig paard 
en topvoorzichtig. Hij wordt vijf en 
je merkt dat hij nog niet altijd raad 
weet met zijn groot lichaam. Omdat 
hij zo voorzichtig is en veel vermogen 
heeft, springt hij soms zo hoog over 
de hindernis met zijn instinct, waar-
door hij zijn techniek eerder wissel-
vallig gebruikt. Hij kan het nochtans. 
Je ziet dat wel meer bij zulke jonge 
paarden. Naar mijn gevoel maakt 
van alle jonge hengsten Clarissimo 
Z het meest kans op door te breken 
in de topsport. We zijn er nog niet 
uit of Clarissimo op termijn door 
mij of Christian zal gereden worden, 
we zijn er allebei van overtuigd dat 
Clarissimo een toekomstig vijfster-
ren paard wordt. Bij sommige paar-
den herken je dat al op jonge leeftijd, 
Clarissimo is zo ééntje.

Cartello Z (Caretano Z x Jus De 
Fontaines) hebben we zelf gefokt en 

kenmerkt zich door zijn uitzonder-
lijke moederlijn. Cartello Z is een 
zoon van Jarratelle Z en zij is op haar 
beurt de dochter van Roofs (Caletto 
I) die we kennen onder Jan Tops. 
De vader van Jarratelle Z is Jus de 
Fontaines, op zijn beurt een zoon van 
Olympisch kampioen Jus de Pomme. 
Goede bloedvoering die we gecom-
bineerd hebben met Caretano Z. 
Cartello Z is nu al een heel sterk en 

Chellano  Alpha Z

Clarissimo Z

stabiel paard. Zijn techniek en ver-
mogen maken indruk.

Cascor Z hebben we specifiek ge-
huurd ten behoeve van onze fokkers, 
omdat we hen via Cascor het bloed 
van Casall willen aanbieden. Cascor 
zelf dekte veel in Duitsland als vier 
en vijfjarige. Casall is schaars op de 
markt, Cascor is het beste alterna-
tief. Hij presteerde sterk in de Duitse 

hengstencompetitie, al heeft hij zich 
tot nu vooral verdienstelijk gemaakt 
in de Duitse fokkerij. Cascor Z is een 
extra service van Zangersheide aan 
de fokkerij.

Cartello Z

Over Taloubet Z kan Christian je al-
les vertellen, al zal het ook volstaan 
om naar zijn sportieve resultaten van 
de voorbije jaren te kijken. Taloubet 

Cascor Z Taloubet Z

Z wint veel, en nog belangrijker, hij 
wint heel graag. Wat kan je nog toe-
voegen met zijn palmares? Dat hij 
onze Formule 1 bolide is? Dat hij 
vermogen perfect koppelt aan acce-
leratie? Om vandaag vijfsterren GP’s 
of wereldbekers te winnen, moet 
je over heel wat kwaliteit beschik-
ken en vraag het aan alle ruiters, als 
Christian met Taloubet Z in de ring 
komt, behoren zij tot de favorieten.

Clintissimo Z (Clinton I x Carthago 
Z) is een veelgevraagde charisma-
tische hengst die in zijn jeugdjaren 
alle verwachtingen heeft ingelost. De 
Youngster Tour heeft hij moeiteloos 
doorlopen, die periode ligt achter 
hem. Clintissimo Z wordt 8 dit jaar. 
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Het is niet dat 2013 de internatio-
nale doorbraak moet worden van 
Clintissimo Z, daarvoor is hij nog 
te groen. Hij zal zich dit seizoen wel 
mogen tonen op het internationale 
forum. Ik houd niet van straffe uit-
spraken, het is in de piste dat je moet 
praten. Ik verwacht dat Clintissimo 
Z de lijn van de Youngster Tour zal 
doortrekken, alles wijst in die rich-
ting en hopelijk geeft de tijd mij ge-
lijk.

gens mij capabel zijn om op termijn 
de dikke proeven te springen, want 
hij lijkt een zeer competitief paard. 

Aktion Pur Z (15) heeft het aller-
hoogste gesprongen, als sporthengst 
heeft hij zich meer dan bewezen. Als 
dekhengst moet hij nog alles bewij-
zen. Dat was zo uitgestippeld met 
Aktion Pur Z; eerst de sport en dan 
de fokkerij. De voorbije vier jaar suk-
kelde hij met een blessure, waardoor 
hij niet kon ingezet worden als dek-
hengst. Aktion Pur Z is een karakter-
beestje die zo goed presteerde, dat we 
hem aanvankelijk exclusief voor de 
sport reserveerden. Omdat hij zo ex-
treem fris en attent is hebben we hem 
bewust enkel in de sport uitgebracht. 
Omdat de combinatie met fokkerij 
zijn sportcarrière in het gedrang zou 
kunnen brengen. Tot zijn elf jaar ver-
liep dat vlekkeloos, nadien kampte hij 
met een peesblessure en op het niveau 
dat hij presteerde moet alles voor de 
volle honderd procent in orde zijn. 
Het blessureleed behoort gelukkig 
tot de verleden tijd. Ik kan hem terug 
inzetten in de sport, al ligt zijn accent 
nu vooral in de fokkerij. Vandaar dat 
we hem expliciet hebben opgenomen 
in onze hengstencatalogus. Als je zijn 

sportkwaliteiten kent, weet je dat hij 
een verdienstelijke hengst is. 

Crown Z bewijst met zijn zoon 
Crowntano Z dat hij een zeer goe-
de vererver is. Crowntano Z beves-
tigt dat met zijn enorme kwaliteiten 
als toekomstig sportpaard. Al heeft 
Crowntano Z met zijn zes jaar zich 
nog niet kunnen bewijzen als dek-
hengst. Crown Z is enorm populair 
in Frankrijk, waar hij veel goede na-
komelingen heeft. De voorkeur voor 
bepaalde hengsten is soms regioge-
bonden. Zandor Z (24) was lange 
tijd het populairst in Frankrijk, pas 
de laatste jaren wordt hij ook veel 
gevraagd in onze contreien. Het lijkt 
alsof hij op zijn oude dag een twee-
de carrière begonnen is in België en 
Nederland. 

Levisto Z…. over hem kan ik een 
extra Z-Magazine schrijven. Zoveel 
plaats zal ik waarschijnlijk niet krij-
gen. Waar moet ik beginnen? Het 
gaat goed met hem, hij is terug fi t, 
ondanks zijn 16 jaar. In mijn sport-
loopbaan heb ik tot nu de mooiste 
momenten beleefd met Levisto Z. Ik 
ga hem doelgericht inzetten, want het 
is nu tijd voor een andere prioriteit: 
Levisto Z zal vooral functioneren 
als dekhengst, met vers sperma. Dat 
wordt zijn hoofdtaak, Competitie 
wordt nu zijn hobby. Levisto Z houdt 
van wedstrijden, hij leeft er voor en 
steelt graag de show. Dat plezier wil 
ik hem niet afpakken. En hij zal zelf 
wel aangeven wanneer het genoeg is. 

Clintissimo Z

Candico Z en zijn vader Candillo Z 
(Cassini I x Grundymann xx) vermeld 
ik in één naam, omdat Candico een 
schoolvoorbeeld is van hoe Candillo 
fokt: een compact bloedgemaakt 
paard dat zich goed laat rijden. Hij 
is één van onze eerste nakomelingen 
en daar zijn we best fi er op. Candillo 
Z begon zijn carrière in Duitsland en 
stond vorig jaar in Ierland. De Ierse Z 
fokkers weten wat goed is. Candillo 
Z (20) heeft zich voldoende bewezen 
als dekhengst, voor velen is hij één 
van de beste Cassini I zonen en als ik 
naar Candico Z kijk, kan ik die stel-
ling enkel beamen. Candico gaat vol-

Candico Z

Vers in de aanbieding: Cavalo Z en Air Jordan Alpha Z

Ze waren er, maar niet tijdens de hengstenpresentatie: Cavalo Z en Air 
Jordan Alpha Z werden in de voormiddag gekeurd als dekhengst en zijn 
nieuw in de aanbieding van de Z-hengstencollectie.

Crown Z Crowntano Z

Aktion Pur Z Zandor Z

Levisto Z

Cavalo Z is de perfecte 
match van twee heng-
sten die Zangersheide in 
de sport bekend gemaakt 
hebben en waar de bezie-
lers van Z een sterke emo-
tionele band mee hebben.  
Cavalo Z is een zoon van 
Carthago Z, zijn moeder 
is de dochter van Levisto 
Z. Alle eigenschappen 
van de vader en de groot-
moeder zijn duidelijk her-

kenbaar in Cavalo Z. Hij  komt uit de moederlijn van  Coriano Z en is ook 
nauw verbonden met de Holsteinse kampioen Diarado.

Air Jordan Z is weg, wel-
kom Air Jordan Alpha Z. 
Iedereen was het roerend 
eens over de recentste 
hengstenkeuring: Air 
Jordan Alpha Z was dé 
smaakmaker. Niet hele-
maal onlogisch als je de 
carrière van Air Jordan 
kent in de sport. In de fok-
kerij volgde hij op gelijke 
voet en kan hij minstens 
een even overtuigend pal-

mares voorleggen. Net daarom werd Air Jordan Z gekloond en nu staat 
hij via Air Jordan Alpha Z opnieuw ter beschikking van de fokkers met 
vers sperma.




