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Open Dagen…    

Tijdens de Open Dagen herken je 
hengstenhouders en bekende gezich-
ten van kampioenenfokkers, win-
naars van het Z-Festival, al vul je 
daarmee alleen geen indoorhal. ‘We 
hebben al veel over Zangersheide 
gehoord en nu wilden we het zelf 
eens zien’, vertelde een jong koppel 
met ambitie in de fokkerij: ‘we hoor-
den overwegend positieve geluiden 
en we komen ons overtuigen. En 
ja, Z straalt inderdaad vertrouwen 
uit, dit heeft alles van een goed ge-
oliede organisatie waar je graag wilt 
mee samenwerken.’ De Open Dagen 
overstijgen hun opzet. Vele fokkers 
hebben de hengstencatalogus al gron-
dig bestudeerd en willen in februari 
hun analyse toetsen aan de werke-
lijkheid. Ze willen de potentiële va-
ders van hun veulens zien en voelen 
en daarvoor zijn de ‘Open Stallen’ 
een geknipt platform. Een blik achter 
de schermen en binnenkijken in het 
huis van de hengsten is een belang-
rijke indicator bij de uiteindelijke 
keuze. Karakter is even belangrijk als 
vermogen. Op de Open Dagen kan je 
verder kijken dan het podium. 

Iedereen noteerde wel iets om naar 
uit te kijken; de klonen van Levisto Z 
en Chellano Z spreken tot de verbeel-
ding en nodigen uit tot uren toogple-
zier. Nieuwkomers zoals Chellsini Z 
(Chellano Z x Cassini I) en Aktion 
Pur Z (Ars Vivendi x Pilot) lokken 
ook veel geïnteresseerden. En dan 
was er nog de primeur van de kloon 

van Gem Twist XX, de revolutio-
naire volbloed waar iedereen al lang 
naar uitkijkt. 

Elk aspect van de Open Dagen trekt 
publiek aan. Tijdens de rondleiding 
bleef een koppel zwijgzaam staan 
bij de eerste veulens van het nieuwe 
jaar…. met de krop in de keel en een 
beetje hartzeer: ‘we hebben vorig 
jaar zelf ons eerste stapje gezet in de 
fokkerij.’ Het was een pijnlijke valse 
start, hun veulen heeft het nieuwe 
jaar niet gehaald. ‘We komen van 
het Waasland speciaal naar hier om 
een hengst te kiezen, het is de eerste 
keer dat we Zangersheide bezoeken 
en het heeft ons deugd gedaan. We 
hebben terug hoop.’ Het typeert de 
uitstraling van Z, dat voor velen een 
voorbeeldfunctie heeft. De vrienden 
van stal Vissenbroek stelden voor het 
eerst hun hengst voor. Zonder succes. 
Ze waren teleurgesteld, maar ze wa-
ren ook eerlijk: ‘het was een terechte 
beslissing, hij liet zich vandaag niet 
zien zoals thuis.’ Ze maakten van de 
gelegenheid gebruik om een kijkje te 
nemen achter de schermen en kwa-
men tot een unanieme conclusie: ‘we 
hebben Zangersheide beter leren ken-
nen en het motiveert ons om door te 
gaan.’

Nieuwelingen en jonge fokkers 
voelen zich meer dan ooit thuis bij 
Zangersheide. En dat begint al op 
vroege leeftijd. Uit Nederland en 
Duitsland kwamen ze zelfs met bus-

sen naar Lanaken. En manege van 
Dongen uit Eindhoven zakte af met 
een jonge groep meiden. Een edu-
catieve uitstap, zo heet dat. Al had-
den ze slechts oog voor één iemand: 
Levisto Z! Voor zijn stal bleven ze 
stilstaan, met de smartphone in de 
aanslag. En Mister Z poseerde met 
veel genoegen voor zijn jongste fans. 
Waarom Levisto Z? Onbegrijpelijke 
ogen rollen in onze richting; ‘he’s ma-
gic’, stupid! Even verder vragen en-
kele tieners of dat opgezadeld paard 
straks gaat springen? En waar dan? 
Ze zijn beginnende ruiters en willen 
wel eens weten hoe het gaat in het 
echte leven, in een echte stal…. op 
die manier dus. Eentje is al door de 
fokkerij gebeten. ‘Hier krijg je toch 
al ideeën, maar voorlopig is er nog 
geen budget om te investeren’. Feit 
is dat Zangersheide mensen warm 
maakt voor de sport en de fokkerij. 
De stallen, de hengsten, de presenta-
tie en organisatie werken aansteke-
lijk en zijn voor velen een voorbeeld. 
En dat is niet uit de lucht gegrepen, 
het volstond om met de aanwezigen 
te spreken. 

Ab Sprokkereef heeft twee ‘Arabieren’ 
staan voor de fokkerij en vergezel-
de vooral zijn goede vriend Ruud 
Pijper (fokte in 2008 merriekam-
pioene Caribbean Girl Overcinge 
Z, Calvados Z, red.): ‘ik bezoek 
met grote regelmaat hengstenshows 
en keuringen en heb net de heer 
Melchior een compliment gegeven; 

‘Je komt naar Zangersheide om de markt te volgen, want daar zie je de trends van morgen.’ 
Het is een uitspraak van Valentijn De Bock, voormalig wereldkampioen in Lanaken (1998), 
fokker en trainer van jonge paarden. Maar het zijn niet enkel de doorgewinterde profs die 
naar Zangersheide komen. De Open Dagen kunnen inmiddels een zeer breed publiek be-
koren, van hobbyisten, paardenliefhebbers en fans van Zangersheide die moeiteloos alle 
weersomstandigheden trotseren voor de Open Dagen. De maatschappelijke relevantie van 
Zangersheide gaat verder dan de maatschappelijke doelen die zijn opgenomen in de statu-
ten van Zangersheide als stamboek, dekstation of organisator. 

Z Motiveert!
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dat het hier zo relax en ontspannen 
aan toe gaat, een sterk contrast met 
de andere stamboeken en hengsten-
shows.’ ‘Dit is eerlijk’, voegt iemand 
verderop er aan toe: ‘hier zie je geen 
overbodig spektakel, maar de wer-
kelijkheid. Je krijgt een realistische 
beeld van de hengsten en dat is fair.’

Niels De Bruijn uit de buurt van 
Breda fokt met een achttal merries en 
kwam specifi ek de hengsten beoorde-
len. Hij voelt zich niet gebonden, al 
vindt hij evengoed zijn gading in het 
Z- aanbod: ‘ik kijk overal rond, van 
KWPN in Nederland tot Oldenburg, 
al heb ik dat stamboek feitelijk vaar-
wel gezegd. De vriendschappen zijn 
gebleven en ik heb nog steeds enkele 
goede merries uit Oldenburg, van 
Couleur Rubin en Lordano. En die 
wil ik combineren met interessante 
hengsten van hier. Ik ben bijvoor-
beeld weg van Asca Z, daar had ik 
al sperma van, van toen hij drie jaar 
was. Dat heb ik gebruikt met een 
Verdi merrie.’ Niels De Bruijn komt 
elk jaar met een viertal veulens naar 
het Z-Festival. Zijn veulens worden 
met regelmaat aangeboden op de 
Zangersheide Quality Auction. ‘Dat 
doet Zangersheide wel goed hé, hier 
geniet je van een totaalbehandeling 
van A tot Z.’ Niels De Bruijn volgt 
het allemaal op de voet. Eén men-
senleven is te kort om alle kennis 
over de fokkerij te vergaren maar je 
kan op z’n minst wel proberen om 

zoveel mogelijk wijsheid te verza-
melen. Daarom zat De Bruijn op de 
eerste rij: ‘de klonen spreken me aan. 
Ik zag op de hengstencompetitie in 
Hulsterlo toevallig Chellano Alpha 
Z en die wou ik hier nog eens be-
kijken. Crowntano Z heeft me daar 
ook geïmponeerd. Eigenlijk geeft een 
hengstencompetitie toch een beter 
beeld’, oordeelt Niels De Bruijn. Van 
Chellsini Z ving hij al heel wat po-
sitieve geluiden op, De Bruijn kende 
de nieuwkomer niet en wou er eens 
nader kennis mee maken. 

Wouter Govaerts en Mark Van Den 
Eynde zijn fokkers en hopen dat ze 
toekomstige hengstenhouder zullen 
worden. Ze stelden Filoubet W&S 
voor op de hengstenkeuring en geven 
toe, hij sprong vandaag ietsje minder. 
‘We kunnen niemand iets kwalijk ne-
men, we blijven geloven in zijn kwa-
liteit, op de keuring werd een terechte 
beslissing genomen.’ Wouter is vol-
tijds actief in de paardensector. Hij 
werkt bij Syntra in Hasselt, waar hij 
jongeren met leercontract begeleidt 
in de paardensector. Onderwijs is zijn 
werk, hengstenhouderij zijn passie: 
‘fokkerij heb ik van thuis meegekre-
gen, hengsten uitbaten is mijn grote 
droom en op Zangersheide weet ik 
dat ik een eerlijke kans ga krijgen.’

De Wit komt al meer dan tien jaar 
naar Zangersheide. Is hij dan een lo-
yale Z-fokker? ‘Luister eens hier, met 

de vrouw ben ik getrouwd, voor de 
rest ga en sta ik waar ik wil. En als ik 
een goede vind, ga ik er naartoe. Of 
dat nu in Holstein of Zangersheide 
is.’ In Lanaken heeft hij een boontje 
voor Levisto Z. De Wit heeft een 15-
tal paarden, waarvan 5 fokmerries. 
Hij kwam naar de Open Dagen voor 
de hengstencollectie. ‘Ik heb thuis 
mijn huiswerk gemaakt en mijn bij-
zondere aandacht gaat naar die nieu-
we, Aktion Pur Z. Eens kijken of hij 
me kan overtuigen. Doorgaans vind 
ik mijn gading wel op Zangersheide. 
Levisto Z heb ik al meermaals ge-
bruikt, Zandor Z al driemaal. Een 
aantal keer Carthago Z…. Voor ik 
defi nitief kies, kom ik eerst naar de 
Z-hengsten kijken. Clintissimo Z 
heb ik bijvoorbeeld ontdekt tijdens 
de Open Dagen. Dat veulen is jam-
mer genoeg blind geboren. Weet je, 
Zangersheide is het gemakkelijkste 
stamboek. Het is goedkoop en tege-
lijk kan je als fokker nergens meer 
terugkrijgen. Wat moet je nog meer?

Valentijn De Bock is een bekende 
naam bij de jonge paarden. Ook 
tijdens het WK van Zangersheide 
wordt zijn naam met regelmaat om-
geroepen. In 1998 was dat zelfs met 
luid trompetgeschal toen Valentijn 
wereldkampioen werd met de vijf-
jarige Loncorde B. Hij volgt de fok-
kerij en de jonge paarden op de voet 
en kwam hoofdzakelijk voor de 
hengstenkeuring: ‘je moet de markt 

volgen en op Zangersheide zie je de 
trends van morgen. Ze hebben al-
tijd wel iets speciaal in petto, zoals 
dit jaar de kloon van Air Jordan. Die 
vond ik heel goed springen’, weet De 
Bock, die zelf fokt: ‘ja, nogmaals, die 
Air Jordan Alpha Z kon me echt be-
koren.’

Ruud Van Oers uit Brabant zit in 
de paarden via zijn kinderen. En in 
de manage waar zij rijden fokken ze 
met Z-hengsten. En zo was de uitstap 
naar Zangersheide geregeld. ‘Ik vind 
die paarden best gezellig, ik ben er 
elke dag mee begaan, al zijn het de 
kinderen die rijden, veel rijden. Mijn 
rol beperkt zich tot chauffeur en van-
daag is dat eens zonder trailer. Het 
valt me hier best mee en de kinderen 
vinden het reuze.

Ludo De Graaf uit Beveren Waas was 
op zoek naar twee hengsten. Vorig 
jaar zette hij zijn eerste stappen in de 
fokkerij en het is tot nu niet meege-
vallen. Hopelijk heeft hij zijn portie 
tegenslag nu wel gehad voor de vol-
gende decennia. Zijn eerste veulen 
overleed na vijf maanden. Mijn dek-
kingen mislukten. Kortom, alles wat 
kon mislukken, mislukte ook. Je zou 
voor minder de handdoek in de ring 
gooien, maar Ludo geeft de moed niet 
op. Hij wil het dit jaar alleszins terug 
proberen met Clarissimo Z. Ludo en 
zijn echtgenote zijn nieuwe fokkers, 
die resoluut kiezen voor Z. ‘Dat is 

sowieso het beste wat er is, niet? De 
rest interesseert ons niet. We hebben 
zelfs bewust een Z-merrie gezocht en 
gevonden, via Nederland. De familie 
De Graaf heeft twee dochters in de 
springsport en ze hopen om ze op 
termijn te kunnen voorzien met hun 
eigen fokproducten. En mevrouw De 
Graaf steekt het niet onder stoelen of 
banken: ‘we zijn al lang fan van Judy 
Ann en nu ook van haar man.’

Dirk Cox’ kinderen springen, hij fokt 
de paarden. Hij kwam speciaal voor 
Comilfo Plus Z. Die trad helaas niet 
op door een blessure, enkele weken 
voor de Open Dagen opgelopen. Niks 
erg, maar wel een slechte timing. Cox 
kinkt: ‘ik heb hem toch gezien, in zijn 
stal.’ Dirk Cox fokt één, uitzonder-
lijk twee veulens per jaar. Op het 
Z-Festival zullen we hem niet zien: 
‘ik kan geen afscheid nemen van mijn 
paarden. Mijn twee dochters leren ze 
op en als ze zeven jaar zijn moeten ze 
wel vertrekken, anders worden het er 
te veel. En ondertussen hoop je, zoals 
iedereen, dat je eens een echte goeie 
fokt.’ Dirk Cox is geen Z fokker: ‘ik 
ben van thuis uit in BWP gerold, dat 
is traditie. Ik heb nooit iets tegen een 
ander stamboek gehad hoor. Dit jaar 
zet ik toch de stap naar Zangersheide. 
Vorig jaar hebben we het overwo-
gen, nu gaan we het effectief doen. 
Dankzij Comilfo Plus Z. Ik verwacht 
nog een veulen van Toulon en dat ga 
ik ook in Z registreren. Je moet over-

al betalen mijnheer, bij Zangersheide 
krijg je tenminste nog iets terug.’

Een groepje fokkers had via Radio 
Tam Tam al iets opgevangen van 
Gem Twist XX en dat nieuws intri-
geerde. Omdat ze de noodzaak van 
bloed erkennen: ‘de vooraanstaande 
springpaardenstamboeken tonen gru-
welijk veel vermogen, maar ze moe-
ten oppassen dat ze zich daar niet op 
blindstaren. Dat merk je op de heng-
stencompetities. Springen kunnen 
ze, maar ze missen simpelweg bloed, 
toch? Je ziet veel paarden waarvan je 
weet dat ze overal overheen springen 
en tegelijk weet je dat ze nooit één 
proef zullen winnen. Daar moeten ze 
in de toekomst voor opletten, want 
de springpaardenfokkerij heeft bloed 
nodig. Maar waar vind je dat? In 
Zangersheide, dankzij de kloon van 
Gem Twist XX. We hoeven niet ver-
der te zoeken. Volgens mij is hij een 
schot in de roos. Gem Twist Alpha 
XX Z kan wel eens uitzonderlijk in-
teressant worden voor de fokkerij!’

En zo reed iedereen voorzichtig en 
vooral tevreden naar huis. Met een 
goedgekeurde hengst of een door-
slaggevend argument. Met afwegin-
gen die uitmondden in een defi nitieve 
keuze. Voor sommigen werd het een 
lange rit, de jonge meisjes waren blij 
met een bak friet. Maar iedereen was 
gemotiveerd.




