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Nergens krijgen fokkers meer aandacht en erkenning dan bij Zangersheide en dat komt tot zijn 
recht tijdens de prijsuitreiking van het wereldkampioenschap. Niet enkel de paarden en ruiters 
worden hier gefeliciteerd. De fokker krijgt minstens evenveel aandacht. De ceremonie protoco-
laire tijdens het WK Jonge Paarden is er voor de sport en de fokkerij, zoals het hoort bij een echte 
prijsuitreiking. Naast felicitaties is er voor de fokkers een extra prijzenpot van € 30.000 voorzien. 
Z-Magazine sprokkelde enkele reacties.

Goya vd Begijnakker, Koen 
 Vereecke & An Keisse
De zesjarige Goya vd Begijnakker 
(Wandor vd Mispelaere) werd vice 
wereldkampioen met Charlotte 

en kreeg toen één fout in de fi nale. 
‘Koen Vereecke is fokker op papier, 
maar heeft er feitelijk niks mee te 
maken. Goya heb ik gefokt’, valt An 
Keisse in:  ‘ik heb trouwens nog de 
moeder van Goya en die is opnieuw 
drachtig van Wandor. We verwachten 
volgend jaar een volle broer of zus 
van de vice wereldkampioen’, aldus 
Keisse, die Goya in de lente verkocht: 
‘Stephan Conter was al een tijdje weg 
van Goya, de deal was snel geklon-
ken.’ Eén premie, twee fokkers, het 
was een onwennig gevoel.
 
Casuality Z, Ton Vullers
De vijfjarige Casuality Z (Cassini II x 
Chellano Z) won de Z-kwalifi caties 
in juli en verdiende zo zijn startplaats 
voor het WK. De hengst werd gefokt 
door Ton Vullers van het Animal 
Embryo Centre en werd voor de 
helft verkocht aan Leon Spronken, 
een Limburgse ondernemer. ‘Het is 
de eerste keer dat we deelnemen aan 
het WK in Zangersheide en dat we 

Zangersheide Super Premium  30.000

De Premievangers

Gestüt Lewitz – Chacciana

Michel Rigo -  Gangster de Longchamps

Koen Vereecke - Goya vd Begijnakker

Bettendorf en verdiende € 3.000 voor 
de fokker. Een gevoelige materie, zo 
blijkt. ‘Goya is ‘bij ons’ geboren, 
door de scheiding is ze naar mijn ex 
vrouw gegaan’, weet Koen Vereecke 

die op papier als fokker genoteerd 
staat. Goya werd opgeleid door 
Mathias De Munck, hij reed er de 
cyclus mee. Vorig jaar sprong Goya 
met De Munck ook in Zangersheide 

De paarden van Gestut Lewitz zijn een vaste waarde tijdens het WK in Lanaken. Dit jaar mocht Joseph Klaphake een cheque in 

ontvangst nemen van € 5.000 voor Chacciana die goud won bij de zevenjarigen.




