Editorial
Meer dan 3 miljoen euro
voor Zangersheide-fokkers!
Een goudkleurige gloed bij zonsondergang, dat is hét beeld van de heerlijke
nazomer die we dit jaar kenden. Een nazomer die voor ons op Zangersheide
niet mooier kon lopen. In augustus mochten we ons na de drukte van de
Z-Festivals voor veulens voorbereiden op het wereldkampioenschap voor
jonge paarden in september. Een WK dat mede dankzij al onze trouwe en
nieuwe partners en medewerkers een fantastische editie kende, het verloop
van het WK ontdekt of herbeleeft u ook in dit magazine.
Voor onze fokkers was de ‘gouden’ nazomer vaak ook bijzonder letterlijk
te nemen. De combinatie van veilingen die we in de nazomer organiseerden,
namelijk de ‘Zangersheide Online Auction’, de ‘Zangersheide Quality
Auction’ en de ‘Zangersheide Breeders Auction’ brachten in de maanden
augustus en september samen meer dan 3.000.000 euro op voor onze
fokkers!
Het grootste aandeel van deze opbrengst is uiteraard weggelegd voor de
Z Quality Auctions van september (p. 56) waar we topprijzen kenden van
€ 72.000 en gemiddeld bijna € 26.000 ophaalden. Dergelijke prijzen zijn
uiteraard onmogelijk zonder de investeringen die onze fokkers dagelijks
maken, niet alleen materieel door te investeren in de allerbeste fokmerries
en het bijhouden van de beste merrieveulens maar ook fysiek bijzonder
veel investeren in de verzorging van hun paarden. Het hele jaar door, in
weer en wind. Mijn allergrootste dank gaat naar hen uit, want het is niet
Zangersheide dat de veulens duur maakt, het zijn de fokkers die dit doen
door ons hun allerbeste producten toe te vertrouwen!
Een geslaagde zomer betekent uiteraard niet dat we op onze lauweren
gaan rusten. Van 17 tot en met 20 november zullen we via de Z Online
Auction de meest exclusieve fokmerries en embryo’s veilen en van 8 tot
11 december is het de beurt aan de beste 2- en 3-jarige paarden. Hiervoor
zullen wij op 6 november onze foto- en video dag organiseren op onze
stoeterij in Lanaken. Intussen blijven we aan de kar trekken om van de
‘Zangersheide Breeders Auction’ een begrip te maken en uit de bouwen
tot dé plaats om uw embryo’s, veulens, drachtige merries en jonge paarden
op een professionele manier aan klanten uit de hele wereld aan te bieden!
Ons veilingteam werd uitgebreid en is klaar om uw aanbod te vermarkten.
Contacteer hen via auction@zangersheide.com om gebruik te maken van
ons platform.
Tot snel!
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