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Je woont in een regio waar paarden-
handel een knelpuntberoep is?
25 Jaar geleden exporteerden mijn 
collega’s uit het Waasland al paar-
den naar Amerika. Fokkerij en han-
del is jaren onbestaande geweest in 
Wallonië. Ja, er was François Mathy. 
Hij is nog steeds één van de grootste 
handelaren in België en ver daarbui-
ten. Hij was lange tijd de enige han-
delaar van formaat in Wallonië. Weet 
je wat volgens mij het verschil maakt 

tussen Vlaanderen en Wallonië? 
De aanwezigheid van de Landelijke 
Rijvereniging LRV. Dat heeft veel in 
beweging gezet in Vlaanderen, zowel 
op niveau van fokkerij als ruiterij. 
En dat kennen we niet in Wallonië. 
Eigenlijk ontbreekt het ons aan 
structuur en cultuur. LRV heeft de 
paardenhouderij geïntroduceerd en 
geïmplementeerd in Vlaanderen, in 
alle geledingen, van fokkerij via han-
del tot topsport.

Wallonië heeft toch ook een grote 
landbouwcultuur?
Ja, maar geen structuur zoals de 
Boerenbond heeft uitgewerkt in 
Vlaanderen ten aanzien van de paar-
densector. LRV en het BWP was van 
boeren, sBs was meer een stamboek 
geleid door de notabelen.
Paardensport in Wallonië was 40 jaar 
geleden een voorrecht van de rijken, 
maar de echte topruiters van vandaag 
komen evenwel uit doorsnee Vlaamse 

Luc Henry
Zijn eerste fokmerrie kocht hij op afbetaling, naar paarden ging hij kijken met een geleende auto. 
Luc Henry heeft het allemaal zelf verdiend. Hij begon van zero en is vandaag één van de belang-
rijkste Waalse fokkers met zijn stoeterij Hero. Luc Henry heeft een voorliefde voor Zandor Z en 
zijn bekendste product Urico die hij ontdekte. Luc Henry is tevens de geestelijke vader van AD 
Bogeno (ex Queen’s Lover Hero) en tal van andere internationale paarden met het suffi x Hero.

DOOR: KRIS VAN LOO

Een groep draagmerries, 80% 

van de veulens worden geboren 

via embryotransplantatie.
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Wat heeft al die lectuur je geleerd?
Dat 95% van de betere paarden uit 
goede lijnen komen. Sommige krui-
singen werken altijd en de bepalende 
factor van een fokkerij is de merrie. 
De moeder van de eerste merrie die ik 
kocht, Olonka (Rigoletto x Camillus) 
gaf ook Zolonka en Baccara, die in-
ternationaal naam maakte met Johan 
Lenssens. Zolonka is de moeder 
van Sherry en Ever Mury Marais Z 
en nog enkele paarden uit de fok-
kerij van Catherine De Buyl. En 
dezelfde Zolonka gaf ook Legato 
die Olympische Spelen sprong. Uit 
die lijn heb ik AD Bogeno gefokt, 
waarmee Alvaro Miranda de Neto 
springt.

Waarom is Zandor Z zo’n uitstekende 
hengst?
Omdat zijn moeder zo goed was, zij 
sprong gedurende tien jaar Grote 
Prijzen met een amateur. Zandor Z 
was ook zelf een natuurtalent van al-
lerbeste klasse.

Hoe wist je dat jouw eerste merrie zo 
goed zou worden?
Dat wist ik niet, toen ik ze kocht had 
ze nog niks bewezen, maar het was 
een dochter van Bon Ami uit Olonka 
van Rigoletto en ik was in die tijd he-
lemaal weg van Rigoletto. Later heb 
ik vier veulens van Femke gekocht, 
een dochter van Voltaire x Rigoletto. 
Toen ik begon had ik vooral theoreti-
sche kennis en ik heb me ook vergist. 
Ik heb ooit gebouwd en geïnvesteerd 
in een syndicaat van een Voltaire x 
Almé hengstveulen  en die bleek niet 
goed genoeg, ondanks zijn goede ori-
gine. Je leert uit je fouten. 

Je bent begonnen zonder geld met 
één fokmerrie?
Mijn eerst merrie heb ik inderdaad 
gekocht op afbetaling, met maande-

lijkse aflossingen. Diezelfde merrie 
heb ik later verkocht voor het dub-
bele. Zij was toen drachtig van Cash. 
In die tijd was er veel vraag naar na-
komelingen van Cash, ik verkocht 
de drachtige merrie en kocht er mijn 
eerste auto mee. 
Ik heb in het begin grote risico’s ge-
nomen, in de overtuiging dat ik steeds 
op mijn pootjes zou terechtkomen. Ik 
laat me altijd leiden door mijn intu-
itie. In passie drijf je op gevoel. In je 
leven draait het om keuzes maken en 
die heb ik dikwijls gemaakt. In mijn 
drijfveer om paarden te fokken heb 
ik gewoond in appartementen zon-
der elektriciteit en warm water. Toen 
ik begon had ik niks, ik leende zelfs 

een auto van een vriend. Ik ben blij 
dat het zo gelopen is. Ik heb een job 
met passie. Een job met risico’s ook: 
je houdt een zevenjarige bij, die heeft 
je op die leeftijd al 40.000 E gekost 
en morgen kan hij ook aan koliek 
sterven. 

Is het moeilijk om een goede fokmer-
rie te vinden?
Ja en neen, je moet ze herkennen. 
Iedere fokker komt in zijn leven wel 
eens een goede fokmerrie tegen. Je 
moet het willen zien. Iedereen kende 
Liscalgot, die in 2002 met Dermott 
Lennon wereldkampioen werd. Ik 
was de eerste die de eigenaars er over 
aansprak voor de fokkerij. 

‘Ik ben een boerenzoon en opgevoed met 
de gouden regel dat niks uit de hemel 
komt gevallen’

gezinnen die zich hebben opgewerkt. 
In Wallonië heb je Gregory Wathelet 
en Jerome Guery en zo zijn er een 
twintigtal in Vlaanderen.

Ben je in de verkeerde kant van het 
land geboren?
Neen, helemaal niet. Ik ben een boe-
renzoon en opgevoed met de gouden 
regel dat niks uit de hemel komt ge-
vallen. Om iets te bereiken moet je er 
voor werken.

En zou het een voordeel zijn geweest 
om in Vlaanderen te zijn opgegroeid?
Ik weet het eerlijk gezegd niet. Daar 
raast de paardentrein op volle toe-
ren. En als ik mee wou doen, moest 
ik er op springen. Nu heb ik rustig 
mijn eigen weg kunnen vinden, op 
mijn eigen tempo. Ik ben blij zoals 
het gegaan is, al is het wel zo dat ik 
voor mijn beroep vooral contact heb 
met Vlaamse collega’s. Ik ben gebo-

ren in Frankrijk, mijn moeder was 
Duitse, mijn vader Belg. Ik ervaar dat 
als een rijkdom. Door mijn afkomst 
denk ik heel open, zonder grenzen. 
Het maakt dus niet uit waar ik woon 
of opgevoed ben. De wereld is mijn 
dorp. Ik verkoop paarden over de 
hele wereld. Vandaar dat ik me ver-
bonden voel met Zangersheide. We 
delen dezelfde filosofie.

Waar situeer jij je als handelaar in de 
wereld?
Ik beschouw me helemaal niet als 
handelaar, ik ben een fokker. Het is 
niet zo dat ik paarden koop en ver-
koop. Natuurlijk verkoop ik mijn 
fokproducten, maar niet altijd en 
niet onmiddellijk. Het gebeurt wel 
dat ik veulens koop. Ik ben altijd weg 
geweest van Zandor Z. Zo kocht ik 
Urico (Zandor Z) als veulen, waar-
mee Mario Deslauriers internatio-
naal springt.

Ik fok of  koop veulens, laat ze op-
leiden en verkoop ze op het moment 
dat ik denk dat ze er klaar voor zijn. 
Alle veulens en jonge paarden hebben 
een prijs, al komt het zelden voor dat 
ik veulens verkoop. Vorig jaar had 
ik twintig veulens, waarvan er twee 
verkocht zijn. 

Je moet risico’s durven nemen?
Inderdaad, soms win, soms verlies je, 
dat is het spel. Feit is dat je vandaag 
moet durven investeren. Als je veulen 
zes, zeven jaar wordt en blijkt dat het 
is uitgegroeid tot een uitzonderlijk 
goed springpaard, kunnen ze meer 
dan honderd of tweehonderdduizend 
euro bieden. Als het tegenvalt moet je 
verkopen voor tienduizend euro. Dat 
is de realiteit en al die jaren heeft dat 
paard je enkele tienduizenden euro’s 
gekost. Het komt er dus op aan om je 
niet dikwijls te vergissen.

Zo lang er hoop is, is er geld?
Zo werkt het. Iemand die een jacht 
koopt, koopt toch ook een droom? 
Dat is hetzelfde. En mensen kopen 
graag dromen, jonge paarden die be-
loven. 

Je zit al zo’n 18 jaar in het vak, van 
wie heb je het vak geleerd?
Mijn vader heeft altijd paarden ge-
had. Zelf heb ik nooit veel paard 
gereden, fokkerij heeft me vanaf het 
begin meer aangesproken. Mijn twee 
grootvaders waren beroepshalve met 
paarden begaan. Maar echte achter-
grond had ik niet, ik heb aanvanke-
lijk alles geleerd uit boeken. Op de 
leeftijd van zeven jaar snuisterde ik 
al in de stamboeken om de origines 
te ontleden. Als tiener lagen er in en 
rond mijn bureau wel twintig boeken 
over pedigrees en bloedlijnen. Ik ben 
geboren als fokker, het heeft me al-
tijd geïnteresseerd. 

Darjina Hero Z (2010) van Darco x Air France Z (Air Jordan Z x Rinnetou Z) komt uit de 

befaamde stam van Fairness Z en is één van grote beloften van Luc Henry.

‘Ik luister naar iedereen, maar volg mijn 
hart. Dat is mijn levensmotto’
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Liscalgot wordt wereldkampioen en 
was een goede sportmerrie, is ze ook 
een goede fokmerrie?
Sommige merries springen een GP 
met een bepaald talent, anderen zijn 
simpelweg geniën in de sport, die een 
naturel hebben om gemakkelijk een 
GP te springen. Ik ben van mening 
dat Liscalgot tot de top van die laat-
ste categorie behoorde. Ze toonde een 
onbegrensd vermogen, had een onge-
looflijke instelling en respect voor de 
sprong. Als je ze daar op zou taxeren, 
krijgt ze driemaal elf op tien. Dat zijn  
bijzondere eigenschappen. Liscalgot 
had ook andere eigenschappen. Haar 
techniek was speciaal en ze had een 
moeilijke galop. Dat probeer je dan 
in je fokkerij te verbeteren met de 
hengst die bij haar past. Ik fokt op 
dit moment verder met drie dochters 
van Liscalgot.

Fokken is dus niet zo moeilijk?
Een crack fokken is moeilijk, maar er 
is maar één methode: een top merrie 
uit een goede moederlijn verbeteren 
met een top hengst. Met dat recept 
krijg je misschien twee toppaarden 
op tien. Als je dat recept niet toepast 
zal het nooit lukken. Weet wel dat er 
geen zekerheden bestaan in de fok-
kerij. Bijkomend probleem is dat je 
op wedstrijden de intrinsieke kwali-

teit niet altijd kan inschatten, omdat 
ze goed voorbereid worden voor de 
sport. Dat geldt zowel voor merries 
als hengsten in de sport. De natuur-
lijke talenten zijn moeilijk te onder-
scheiden van de gefabriceerde paar-
den. Als fokker moet je de paarden 
lange tijd kunnen volgen om er een 
juist oordeel over te vellen. 

Jij had Femke, volgens kenners één 
van de betere fokmerries in België, en 
die verkoop je?
Dat is hetzelfde verhaal als bij mijn 
veulens en jonge paarden. Op een 
gegeven moment moet je verkopen. 
Joris de Brabander heeft ook Qerly 
Chin en al haar dochters verkocht. 
Dat heeft hem bekend gemaakt. Ik 
verkocht Femke toen ze 15 jaar was, 
van haar eerste 9 veulens springen 
er 8 internationaal. Toen ik Femke 
verkocht had ik nog een dochter 
thuis staan, die ook internationaal 
springt: Intradella Z ( Interadel Z). 
Karel Geens van Stal de Kalvarie 
heeft ze gekocht op mijn advies. 
Femke was dan ook een uitzonder-
lijke merrie en is ook de moeder van 
een van de grootste belofte van Ludo 
Philippaerts: Femke de Kalvarie (For 
Pleasure) die eindigde op plaats 8 in 
het kampioenschap voor zevenjari-
gen in Lummen dit jaar.

Rinnetou Z is een andere merrie die 
jou op de kaart gezet heeft?
In de jaren ’60 was Fairness Z de 
beste merrie van haar generatie. Ze 
kreeg twee dochters, die op haar 
beurt een dochter kreeg waaron-
der de moeder van Rinnetou Z en 
Zalza en de moeder van Apricot D 
en Amaretto I. Op een gegeven dag 
verkocht Leon Melchior een dochter 
van Rinnetou Z. Ik ging kijken, vroeg 
of hij geen andere producten uit die 
lijn had en kocht finaal vier merries 
uit deze stam. Ik fok nog steeds met 
twee dochters van Rinnetou Z en ik 
heb nu een buitengewone kleindoch-
ter van haar met Darco als vader en 
Air Jordan Z als grootvader.

Hoe ben jij bij Z terechtgekomen?
Oorspronkelijk registreerde ik mijn 
veulens bij sBs. Dat was 15 jaar gele-
den. Nadien schreef ik enkele veulens 
in bij BWP, KWPN, Hannover en 
Holstein. Het is meestal  afhankelijk 
van de afstamming. Bijvoorbeeld, 
Tulika (Carthago x Caletto II), de 
moeder van Clarissimo Z, en haar 
twee volle zussen zijn bij mij gebo-
ren en in Holstein ingeschreven. Ik 
schreef mijn veulens in, in functie 
van het stamboek van de moeder. 
Maar 80% van mijn veulens schrijf 
ik nu in bij Zangersheide omdat Z 

‘Om je fokkerij rendabel te houden is er maar één weg en dat 
is die naar de top. Als je die weg volgt kan je fokkerij rendabel 
zijn’

Groep eenjarige mannelijke veulens in het 

Land van Herve



24 25Magazine juni 2012

Vandaag zien we in de sport Tonik 
Hero en Querlybet Hero, die niet goed 
genoeg zijn voor de Spelen?
Er is een verschil tussen een zeer goed 
paard en een paard die gemakkelijk 
de Olympiade loopt. Mijn helft van 
Querlybet Hero (Baloubet du Rouet) 
heb ik als driejarige verkocht aan 
Joris de Brabander die mede-eige-
naar was. Tonik Hero (Ogano Sitte) 
heb ik als tweejarige verkocht en hij 
is later bij Pieter Devos gekomen 
maar met Pieter klikte het niet. Zijn 
broer Wouter neemt hem over en nu 
presteert hij uitstekend in GP op 2 
en 3 sterren niveau. Paarden moeten 
het geluk hebben in de juiste handen 
terecht te komen. Van For Hero (For 
Pleasure x volle zuster Stakkato) zei 
Steve Guerdat dat hij een echte crack 
was. Hij reed hem als zevenjarige. 
Nadien ging hij naar Kevin Staut 
en het is er niet uitgekomen. Het is 
essentieel dat je paard bij de juiste 
ruiter terechtkomt. Daar heb je een 
beetje geluk bij nodig.

Voor de sport heb je een samenwer-
king met Jerome Guery, met welke 
ambitie?
Met dezelfde ambitie als in mijn fok-
kerij. We werken nu een zevental jaar 
samen en ook in de sport weet je dat 
je  geduld moet hebben. We ambië-
ren de topsport. Tic Tac du Seigneur 
en Waldo hebben we samen. Waldo 
heeft Jerome op de internationale 
scene gezet. Ik besef dat het geen 
Olympisch paard is, al is het wel een 
zeer competitief paard is, net onder 
de absolute top en dat was de juiste 
investering op dat moment. Ik heb 
daarnaast nog een drietal paarden 
bij Michael Korompis. Hij is ook een 
fantastische ruiter die de jonge paar-
den absoluut top opleid. Het derde 
jaar van onze samenwerking begint 

het  enige stamboek is dat niet func-
tioneert als een overheidsadminis-
tratie. Bij Zangersheide ben je naast 
fokker in de eerste plaats een klant 
en die is koning bij Zangersheide. Ik 
hou van die energie. Z blijft groeien 
dankzij haar klantgerichtheid. 

Je stoeterij heet Hero, omdat je enkel 
helden wil fokken?
Helemaal, ik wil topspringpaarden 
fokken. Maar het is veel eenvoudi-
ger. Het is de combinatie van HE van 
Henry en van RO van Roelants, de 
naam van de moeder van mijn doch-
ter.
 
Hoeveel Hero’s worden er jaarlijks ge-
boren?
Tussen de 20 en 30 per jaar. In Ierland 
worden er jaarlijks tussen de zes en 

acht Hero’s geboren bij mijn partner 
Gerry Marron. Omdat Ierland een 
echt fokland is en door het feit dat 
de kostprijs voor de opfok lager ligt. 
Het is bij ons niet rendabel grond te 
kopen tussen de 30.000 en 50.000 
euro voor een hectare om paarden 
te fokken. In Ierland is er de ruimte. 
Ik hou ervan dat paarden hun eerste 
jaren opgroeien in groepen op grote 
weilanden. Ze moeten bewegen. Ik 
probeer bewust hun natuurlijke bio-
toop te imiteren. Fysiek en mentaal is 
dat de beste manier om ze groot en 
gezond te brengen.

Jonge hengsten of gevestigde waar-
den?
Veel fokkers laten zich leiden door 
mode en trends. Een paard dat op 
latere leeftijd goed springt, deed dat 

ook vaak al op jonge leeftijd. Als je 
die natuurlijke springkwaliteit op 
jonge leeftijd herkent, moet je niet 
aarzelen. Ik was een van de eerste die 
Baloubet du Rouet gebruikte, het-
zelfde voor Erco vh Roosakker. Ik 
heb de eerste Zandors gefokt. Jonge 
hengsten moeten overtuigen, maar 
als ik overtuigd ben, ga ik er voor, 
ongeacht de leeftijd. De kwaliteiten 
van een jong paard kan iedereen vrij 
goed inschatten, of op z’n minst be-
oordelen als het mogelijk is hem  re-
gelmatig te kunnen zien in condities 
waar hij totaal natuur is. Op die ma-
nier is het niet zo moeilijk  te zeggen 
hoe een jong paard later zal worden. 
Als je als blanke geboren wordt, ga je 
niet sterven als zwarte hé.

Er is een dalende trend waar te ne-
men in de fokkerij, ook bij jou?
Nee, ik zou niet weten waarom. Ik 
fok niet om direct veulen te verkopen, 
ik investeer in de toekomst. Voor veu-
lens die vandaag geboren worden is er 
over zeven, acht jaar weer vraag. Ik 
snap die heisa rond de crisis niet. Er 
zijn goede paarden en slechte paarden, 
dat is altijd zo geweest en zal altijd zo 
zijn. En er zal altijd vraag zijn naar 
goede paarden, crisis of niet. Sterker, 
een goed paard verkoop  je nu duur-
der dan vijf jaar geleden. Het is mijn 
ambitie om paarden te fokken voor 
het allerhoogste niveau. Er gaan 80 
paarden naar de Olympische Spelen, 
er worden jaarlijkse zo’n 80.000 
veulens geboren in Europa. Dat zijn 
320.000 paarden om de vier jaar. Je 
hebt als fokker één kans op 4.000 dat 
je paard naar de Spelen gaat en ik heb 
er momenteel een: Bogeno (Baloubet 
du Rouet)  en ik heb ook een tweede 
ontdekt en opgefokt als veulen: Urico 
(Zandor Z). Allebei staan ze op de 
short list voor Londen. 

nu en ik ambieer met Michael het-
zelfde doel.

Je hebt je fokkerij opgebouwd rond 
een aantal stammen, ondermeer van 
’t Spieveld, Roosakker en vh Paradijs?
Door studie, door een grondige ont-
leding van bloedlijnen ben ik terecht 

gekomen bij een aantal topstam-
men. Een daarvan is de stam van’t 
Roosakker van Marc Kluskens uit 
Sint-Gillis-Waas. Als iemand het vak 
wil leren van fokker, moet hij bij 
Marc Kluskens zijn. Zijn stammerrie 
Usha Van ’t Roosakker (Chin Chin 
x Major de la Cour) staat aan de 

Prima Donna vh Paradijs, die internationaal springt met Pedro Veniss, leverde al 

twee kampioenen af op het WK Jonge Paarden (Subliem vh Paradijs) en Ultra Top vh 

Paradijs.

‘Een crack fokken is moeilijk, maar er is maar één methode: 
een topmerrie uit een goede moederlijn verbeteren met een 
 tophengst’

Cordiana Hero Z (Cornet Obolensky x Diamant de Semilly x Darco x Chin Chin) is het eer-

ste veulen dit jaar van Luc Henry en komt uit de bekende stam van Usha vh Roosakker

‘Op wedstrijden kan je de intrinsieke 
en natuurlijke kwaliteit van de paarden 
niet altijd inschatten, omdat ze zo goed 
voorbereid worden voor de sport’

De hengstjaarlingen genieten van de 

uitgestrekte weilanden
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 basis van één van de beste stammen 
in België.
In het Waasland vond ik ook de stam 
van ‘t Spieveld. Dany Van Lombergen 
wist dat de familie Rooms de merrie 
Nikita Van t Spieveld zou verko-
pen. Hij informeerde me en we heb-
ben ze samen gespoeld. Nikita Van 
Spieveld komt uit de stam van Echo 
Van Spieveld en Casper van Spieveld. 
Ook Prima Donna vh Paradijs (Lys 
de Darmen x Major de la Cour) staat 
in mijn fokkerij. Prima Donna gaf  

voor haar internationale sportcarri-
ere bij de familie Rooms Subliem vh 
Paradijs (Nabab de Rêve) en Ultra 
top vh Paradijs (Heartbreaker), die 
allebei de wereldtitel wonnen op het 
WK voor jonge paarden in Lanaken.

Wat is nu het grootste jonge talent in 
je stal?
Ik verwacht heel veel van Just an 
Hero (Erco van’t Roosakker x For 
Pleasure),  Class of Touch Hero 
(Radco x Liscalgot) en Zarkava Hero 

Z (Zandor Z x Calvaro Z). Deze 
paarden hebben volgens mij de kwa-
liteiten om op de Olympische Spelen 
te springen. Om je fokkerij renda-
bel te houden is er maar één weg en 
dat is die naar de top. Als je die weg 
volgt kan je fokkerij rendabel zijn. 
Maar het is zoals een tocht door de 
woestijn. Enkel als je je weg kent zal 
je het overleven. Ik luister naar ieder-
een, maar volg mijn hart. Dat is mijn 
levensmotto. 

De merrieveulens van 1 jaar in groep

Het paard dat voorop loopt is Zarkava Hero Z, een nakomeling van Zandor Z en Inka van ’t Roosakker (Calvaro Z). Haar moeder (Inka 

van’t Roosakker) is een halfzus van Electra van ’t  Roosakker, de grote verwachting van Janika Sprunger en komt uit een zuster van 

Cella die Olympisch voorgeselecteerd is met Mario Deslauriers. 

Het tweede paard is Paluka Hero Z uit President en Baluka Hero (Carthago Z). Haar moeder is de volle zus van de moeder van 

Clarissimo Z. Stam Holstein 162 waarvan 4 paarden aanwezig waren op de Olympische Spelen van Athene in 2004. 


