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In de WBFSH ranking staat Zangersheide op de
eerste plaats. Een mooie erkenning, maar de
beloning gaat naar onze fokkers. Zij bedenken
elk jaar de beste match door sportgenen te
selecteren en te combineren. Al decennia lang,
en dat is vandaag niet anders als we naar het
nieuwe leven kijken. De samengestelde genen
hebben op zich al sportgeschiedenis geschreven.
We zien in deze jaargang moeders van zonen en
dochters die wereldbekers springen en winnen.
Of zelf grote kampioenschappen hebben
gelopen. De rechtstreekse link met topsport is
nooit ver weg. Het biedt bij de geboorte nooit
garantie, maar de zekerheid is groter. Uit de
hengstenkeuze leiden we af dat de lat voor
de vaders hoog gelegd wordt. De keuze voor
bijvoorbeeld Taloubet Z ligt voor de hand als je
naar zijn sportief palmares kijkt. Maar ook jonge
hengsten krijgen kansen bij onze fokkers, al
moeten zij dan nog beter papieren hebben. Eén
ding staat vast, langs moeders en vaderskant
moet sport met een grote ‘S’ overduidelijk
verankerd zijn.

Kapsones-s Z
Kazan Z
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Van Vreckom & Cordon,
fokkerij van vijfsterren merries

Loriana Phylira VV Z
Lord Z

Evelyne Van Vreckhom en Pilar Cordon zijn beste maatjes,
die hun krachten verenigd hebben in de fokkerij. Evelyne
kennen we vooral als opvoeder van jonge paarden, Pilar
als amazone op het hoge niveau, lees Olympische Spelen,
zoals in Rio 2016. Pensioengerechtigde merries die op
het hoogste niveau gepresteerd hebben, dienen nu hun
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fokkerij. Eén van de merries is Coriana van Klapscheut
(Darco x Heartbreaker), uit de fokkerij van de familie
Van Rossem uit het Pajottenland. Coriana sprong internationaal met Eric Lamaze en Pilar Cordon en gaf in
2010 Koriano (Lord Z), die twee jaar geleden wereldkampioen werd in Zangersheide. Diezelfde combinatie
werd nu ook geboren en gedoopt als Loriana Phylira
VV Z. De volle zus dus van de wereldkampioen.
Evelyne en Pilar fokken met nog andere aanspreekbare
merries, zoals Goriana van Klapscheut, een dochter van
Coriana met Vigo d’Arsouilles als vader. En dan is er
nog Gribouille de Lys, die de Olympische Spelen van Rio
sprong. ‘We hebben de voorbije jaren veel geïnvesteerd
in onze fokkerij. We passen veel ICSI toe en verwachten
veulens van onder meer Heartbreaker en Chacco Blue.
Dat kost allemaal veel geld en de bedoeling is dat we nu
eerst een beetje terugverdienen via de verkoop van veulens. Al gaan we ook veulens opleiden, dat is finaal onze
core business; ik leid ze op tot ze 6, 7 jaar zijn en dan
neemt Pilar ze over. Daarbij is het de bedoeling dat onze
eigen fokproducten de hoogste sport halen.’

De vijfsterren veulens van
De Bosrand

Cériek van den Bosrand Z
Columbus Z

bijhouden, ik wil uit de kosten komen. Maar ja, de betalingen zit in mijn takenpakket, mijn man weet niet wat
het allemaal kost (lacht). We zitten er al lang genoeg in
om te weten dat niet elk veulen een succesverhaal wordt.
Ik hoor fokkers graag praten over al hun succesverhalen,
de realiteit is dikwijls anders. Het zijn niet allemaal toppers die geboren worden.’
De veulens van den Bosrand worden niet per definitie
als veulen verkocht: ‘we hebben tussen de zes en zeven
veulens per jaar. We proberen er enkele te verkopen, de

Verder is er een veulen van Columbus Z, vanwege zijn apart springvermogen, en Brunetti Z, een
hoogbenige hengst met veel sportkwaliteiten. Bedoeling is dat we met enkele veulens naar het
Z-Festival komen, met de intentie om ze aan te bieden op een Z-veiling.’
De paarden ‘van den Bosrand’ zijn zichtbaar gegeerd
bij de internationale topruiters. Begin dit jaar schafte
Europees kampioen Peder Fredricson de Cardento zoon
Kirlo vd Bosrand aan.
Giljandro vd Bosrand (Orlando x Clinton) kennen we
nog van toen hij in Lanaken op het podium sprong van
de Sires. En nog meer van toen hij drie jaar geleden met
Henrik von Eckermann de wereldbekerfinale sprong. En
met Rene Tebbel de landenprijzen van Sopot en Odense
won. De halfzus van Giljandro is vorige maand de troste moeder geworden van Talice van den Bosrand, tevens een zoon van Taloubet Z. Luc en Kathleen Huyghe
Maenhout uit Maldegem zijn de fokkers: ‘we reden allebei LRV en trouwden 30 jaar geleden. Simultaan is het
paardrijden naar de achtergrond verschoven. We kochten bij Hubert Hamerlinck een merrie, aanvankelijk
voor de sport. Maar wij zijn amateurs en die merrie was
zo heet, dat ze voor ons te moeilijk was. We besloten dan
maar om er mee te fokken, want kwaliteit had ze wel.
Zo is de fokkerij ontstaan. Vorig jaar zijn we voor het
eerst naar het Z-Festival gegaan. Enerzijds waren we blij
met het resultaat, we vielen net buiten de finalisten, wat
niet slecht is voor een eerste keer. Anderzijds was er ook
teleurstelling omdat ons veulen niet geselecteerd werd
voor de veiling. Dat hebben we nadien wel opgevangen
via de Breeders Auction. Wij zijn landbouwers en hebben plaats voor onze veulens, al kan je ze niet allemaal
bijhouden’, vertelt Kathleen: ‘mijn man zou ze allemaal
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anderen groeien op bij ons en gaan vervolgens naar Kurt
De Clercq. Het moet een win-win situatie zijn. Als hij
er in gelooft, start hij met hun opleiding om ze na enkele jaren te verkopen. Dit jaar hebben we uit de halfzus
van Giljandro een veulen van Taloubet Z, omdat ik al
langer weg ben van die hengst. Verder is er een veulen
van Columbus Z, vanwege zijn apart springvermogen,
en Brunetti Z, een hoogbenige hengst met veel sportkwaliteiten. Bedoeling is dat we met enkele veulens naar het
Z-Festival komen, met de intentie om ze aan te bieden
op een Z-veiling.’

Talice van den Bosrand Z
Taloubet Z
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! Make a note in your agenda

Stal For Fun

Festival

Hey Lady Lay For Fun Z
Harley VDL

Eise Brinkman uit Zuidbroek en Norbert Lodewijks zijn
beste vrienden. Samen hebben ze een fokkerij, voor het
plezier en zo hadden ze meteen een naam voor hun stal:
For Fun. Zo’n 6 jaar geleden werd die bekend met Bro
For Fun Z, die reservekampioen werd op het Z-Festival.
Brinkman sprong zelf tot 1.30m en is beroepshalve verdeler van het paardenvoeder Subli. Zo komt hij in vele
stallen en ontmoet hij vele paardenmannen. Ze gaven
hem inzicht in de fokkerij. ‘Ach, we zijn een stel jonge
honden die elke donderdag samenkomen om de wereld
van de paarden te bespreken’, lacht Eise: ‘de fokkerij
doen we echt voor de fun, wat niet betekent dat we het
niet goed willen doen, integendeel. Aan elke combinatie
gaat veel studiewerk aan vooraf. Het Z-Festival is daarbij een goede parameter en het is ook leuk als je veulen

via een Z-veiling kan verkocht worden. Dan heb ik het
in de eerste plaats over de hengsten, de merries houden
we vaak aan, voor de sport en de fokkerij. Het is een
hobby, die we wel goed proberen te doen. Je moet scherp
blijven.
Inmiddels is Axwell For Fun Z al geboren, een zoon van
Aganix du Seigneur Z. Waarom Aganix? ‘Omdat we al
veel nakomelingen gezien hebben en hij meer galop kan
bijbrengen aan onze Numero Uno merrie. En ik wil niet
pochen, maar geef Axwell een 10 voor zijn atletisch vermogen. We hebben ook een Comilfo Plus Z veulen en
die hengst kozen we voor zijn beweging. Dat blijkt ook,
het is een brutaal, sterk veulen. We zijn ook in blijde verwachting van een Cicero Z veulen.’

Foal Championship & Selections
Zangersheide Auctions
Where and when:
23
30
14
25

June 2019
June 2019
July 2019
to 28 July 2019

-

Marl (DE)
Westdorp (NL)
Deauville (FR)
Lanaken (BE)

In Lanaken also a free jumping competition for 3-year-olds and jumping competitions
for 4-, 5- and 6-year old Z-horses will take place.
You can register via

www.zangersheide.com

Axwell For Fun Z
Aganix du Seigneur Z
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Hulapalu Z & Cyttrus Z
In de stallen van Frieder Dietterle kunt u al twee
Zangersheide-veulentjes vinden. Het eerste hengstenveulen luistert naar de naam Hulapalu Z en is een zoon
van Heartbeat Z. De tweede, Cyttrus Z, is dan weer een
zoon van Cornado II Z. “We kozen voor Heartbeat Z
omdat we op zoek waren naar een hengst die niet alleen goed kon springen, maar ook een goed karakter
had. We zijn dan op het stamboek om advies gaan vragen en na wat overleg werden we geadviseerd om voor
Heartbeat te kiezen. Zijn moeder, Basita, is een dochter
van Coriano Z en zelf heel getalenteerd. Ze heeft veel
bloed en vererft echt haar talent door. De grootmoeder
van het veulen, Casita 4, stond ook al bij ons op stal en
zij liep in de sport tot op 1m45 niveau. Voor mij was ze,
zeker op nationaal en regionaal niveau, een uitzonderlijke merrie maar helaas is ze door koliek te vroeg gestorven. Basita zelf liep dan weer in de sport tot op 1m35-niveau” vertelt Frieder. “Ook met ons Cornado II Z-veulen
zijn we heel blij. Hij is ontzettend mooi en groot. Heel
hoogbenig en langgelijnd, zo zie ik het graag! Hij komt
uit een Spartacus TN x Nabab de Reve moeder. Zij kon

Trinidad Z
Tobago Z

Eerste veulen dankzij Tobago Z
Marie Stephanie Delheid werkt als dierenarts bij Stephex Stables. Ze kent er dus alle
paarden, maar eentje springt er uit bij Marie
Stephanie; Tobago Z! ‘Wat kan ik er over
zeggen? Hij heeft alles. Zijn atletisch vermogen is inmiddels genoegzaam bekend, maar
ook in de omgang is hij een fijne hengst. En
ik heb zijn eerste nakomelingen al gezien. Ik
heb een jonge merrie, van Cardento, waar
ik zelf mee rijd. Ik ben helemaal geen fokker, het toeval heeft ons samengebracht. En
het voorrecht dat ik Tobago Z bij wijze van
spreken elke dag zie. Het heeft me tot dit
experiment aangezet. Het is de eerste maal
dat ik een veulen fokte. Trinidad Z heet ze
en ik ga haar voorstellen op het Z-Festival,
in de hoop dat ze geselecteerd wordt voor
de veiling.’
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ook heel goed springen,
maar kon helaas de sport
niet in door een ongeluk.
Selma, zo heet de SpartacusHulapalu Z
dochter, is daarnaast een
Heartbeat Z
halfzus van Cornelis II,
een Heartbreaker-zoon die
op 1m45 niveau springt.”
Jaarlijks worden er een twee
tot drietal veulentjes geboren bij de familie Dietterle
maar dit jaar worden er 5 merries gedekt. Daarvan zijn
al vier keuzes zeker: Cornado II Z, Heartbeat Z, Solid
Gold Z en Dominator Z. Hopelijk krijgen we ze allemaal vlot drachtig!”
Frieder fokte tot vorig jaar enkel voor het Holsteinstamboek, vorig jaar maakte hij de overstap naar
Zangersheide omdat hij iets moderner wilde. Frieder
heeft een 20-tal paarden, al blijft het vooral een hobby
en passie.

Luc Deknudt ‘vd Windeweg’
Het zou kunnen dat je tijdens de Z-Tour Koen Vereecke
aan het werk zag, met Donna vd Windeweg Z (Diamant
de Semilly). Het zou ook kunnen dat je toen Luc
Deknudt ontmoette, de fokker van de Windeweg. Hij
nadert stilaan de pensioengerechtigde leeftijd, maar is
nog actief als tandarts. Van 8 uur ’s morgens tot 8 uur
’s avonds, lacht hij: ‘wat meteen duidelijk maakt dat ik
weinig tijd heb voor mijn hobby. Ik kom uit een boerenfamilie, al heb ik pas op m’n 38e voor het eerst op
een paard gezeten. Dankzij mijn twee zonen die in de
manege leerden paardrijden. Dat was ongeveer 25 jaar
geleden. Zij hebben me besmet met de paardenmicrobe. Voor één van mijn zonen, Cederik, zijn paarden zijn
beroep geworden. Mijn eerste veulen werd geboren in
2000. Voordien kocht ik paarden voor mijn zonen, maar
je kent dat; de handel is niet altijd even eerlijk. Daarom
besloot ik om zelf te fokken. Gemiddeld twee veulentjes per jaar. Mijn derde veulen won het vrijspringen van
het Z-Festival. Ik vind dat leerrijk voor de veulens en
jonge paarden. Voor mij is het Z-Festival een weekendje
vakantie. Hengstenveulens stel ik voor aan de jury met
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het oog op een veilingselectie. Dat geldt nu ook voor
Torino vd Windeweg Z, een zoon van Taloubet Z uit
Tibora vd Windeweg (Thunder v Zuuthoeve). Ik koos
voor Taloubet Z vanwege zijn sportief palmares. En omdat ik houd van het Galoubet bloed. En als je kijkt naar
wat Taloubet Z presteerde op z’n 18e bij zijn afscheid!
Dan moet je hard zijn. Ik heb ook een merrieveulen van
Kannan, die je ook zal zien op het Z-Festival, maar niet
voor de veiling. Haar houd ik voor de fokkerij. Ze komt
uit de moeder van het paard waar Koen Vereecke nu internationaal mee springt. In regel leiden mijn zonen de
paarden op, als ze zes, zeven jaar zijn, worden ze doorgaans verkocht’, besluit Luc Deknuct uit Ieper.
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Brunetti Z
verbetert de galop

De brigade van DH:
nog slechts 25 veulens
Wie kent er Jos Ceulemans niet? De meest kleurrijke
supporter van de paardensport. En fokker, van DH of
Dwerse Hagen, waar paarden grazen tussen tientallen
hectare serres sla. Er was een tijd dat Jos tientallen veulens fokte. ‘Dat aantal is drastisch verminderd’, vertelt
Jef Goossens, die bij DH verantwoordelijke is voor de
veulens en de opfok: ‘vandaag worden er slechts 25 tot
30 veulens geboren. Al worden er op diverse veilingen
nog veulens aangekocht, zodat we jaarlijks toch bij de

Ti Amo Domi DH Z
Taloubet Z
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In het West Vlaamse Houthulst heeft Brunetti Z
een zoon, Bacardi vh Vrijbos Z. ‘Omdat wij in de
Vrijbosstraat wonen, dat grenst aan het Vrijbos’, begint
Geert Vandewaetere: ‘en dat heeft een criminele geschiedenis. Het Vrijbos was eind 18e eeuw de uitvalsbasis van
de Bende van Baekelandt.’ Gelukkig zijn we enkele eeuwen later en graast Bacardi in alle veiligheid aan de rand
van het Vrijbos.. ‘Ik ben 57 en rijdt al sinds m’n 14e, bij
LRV. Ik heb nu nog een brave zesjarige en daar ga ik
mijn tijd uitdoen. Bacardi zal voor mijn zoon zijn’, glimlacht Geert: ‘ik ben chauffeur van beroep, thuis draait
alles rond de paarden. We fokken voor eigen gebruik
en dan nog niet elk jaar. De moeder, Finesse de Cerise
(Kashmir vh Schuttershof x Randel Z) is eigenlijk van
mijn schoondochter. Drie jaar geleden fokten ze er een
Jaguar van Paemel uit. Nu is er een Brunetti veulen ge-

boren. Een beetje toevallig. Mijn zoon en schoondochter
zijn aan het verbouwen en hebben als dusdanig weinig
tijd voor de paarden, die nu allemaal bij mij staan. Fok er
een veulen uit, suggereerden ze, al compensatie voor de
opvang. Zo is Bacardi geboren. Zij kozen voor Brunetti,
vanwege zijn vermogen en zijn opvallend krachtige galop.’ Aan verkopen denkt Geert niet: ‘ik ben een moeilijke verkoper. Wij fokken echt voor eigen gebruik.’ Of
hij ooit Bacardi zal rijden? ‘Ik denk het niet, dat zal voor
mijn zoon zijn. Ik zal 60 zijn als hij zadelmak gemaakt
wordt. Laat ik het maar bij mijn nieuw zesjarige paardje
houden’, lacht Geert.

Bacardi vh Vrijbos Z
Brunetti Z

50 veulens komen’, glimlacht Jef. DH heeft enkele goede
merries, zoals Withney DH, waarmee schoonzoon Patrik
Spits deel uitmaakt van het nationale team. Inmiddels
neemt Thibeau Spits stilaan de fakkel van ruiter over.
Thibeau werd vorig jaar Europees kampioen met het
Belgisch juniorteam. Hij won ook zijn eerste internationale GP’s, met Bellissimo Z (Bamako de Muze x Chin
Chin) en zij gaf een veulen van Taloubet Z. “Ti Amo
Domi DH Z is vos merrieveulen geboren in februari.
We kozen voor Taloubet Z omwille van zijn snelheid
en de competitieve instelling die hij in de ring had. Ook
Bellissimo Z is een bijzonder competitieve merrie, dit
wilden we graag verankeren. Het veulen zelf beweegt
zeer goed en los, toont veel bloed, is uitermate nieuwsgierig en kan op een postzegel van richting veranderen.
Dat lijkt al goed te zitten. Soms denken we lang na over
een combinatie, soms improviseren we op het moment
als de merrie hengstig is’, vertelt Jef Goossens: ‘we vertrekken altijd van de merrie en zoeken dan een gepaste
hengst. We zijn in de eerste plaats een sportstal, waar
paarden opgeleid worden. In die context is het niet moeilijk om bij Taloubet Z uit te komen. Veulens worden niet
verkocht, tenzij kopers of veilingen er echt komen naar
vragen, al beperkt zich dat tot twee, drie veulens per jaar.
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Honderdvijftig polopaarden
en één Levisto Z-veulen
De Duitse stad Mühlen is zeer bekend dankzij de familie
Schockemöhle. Ook Vanessa Schockemöhle, dochter van
Alwin, is hier gevestigd. “Ik koos voor Levisto Z omdat
ik hem heel aansprekend vind. Hij heeft met Judy Ann
zowat alles gewonnen en bewees keer op keer zijn kwaliteiten. De moeder van Levistina Z is een Calvados Z
x Cassini II dochter. Zij heet Cassise VS en werd ook
door mij gefokt. Cassise is daarnaast een halfzus van
Balthargo (v. Baltimore 62) die tot 1m35 sprong onder het zadel van Maxime Harmegnies, en van de OSgekeurde hengst Balousino (v. Balou du Rouet). Naast
deze merrie heb ik nog een drietal andere springmerries
waar ik mee fok, maar voornamelijk zit ik in de polopaarden.” legt Vanessa uit. “Ik heb altijd wat springpaarden gefokt omdat dat in de familie zit, maar eigenlijk heb ik hier het hele jaar door rond de 120 à 150
polopaarden staan. Dat betekent ook dat we de grootste
polostoeterij van Europa zijn. We hebben zes dekheng-

sten en verzenden sperma in het binnen- en buitenland.
Daarnaast leiden we ook paarden op en doen we uiteraard handel. Springpaarden zijn dus meer een hobby,
alhoewel ik vroeger zelf ook wel jumping gereden heb.
Maar eens ik de polosport leerde ontdekken, heb ik mijn
hart verpand (lacht). Toch kies ik nog regelmatig voor
Zangersheide. Het is echt een sportief stamboek, waarbij de hengsten ook altijd in de sport terug te zien zijn
en dat vind ik een grote meerwaarde voor de fokkerij.
Daarnaast kijken ze ook duidelijk naar de moederlijnen
en zorgen ze voor een goede afzetmarkt voor hun veulens. Dat zorgt voor een interessant totaalpakket! Ik ben
heel blij met dit prachtige, hoogbenige en grote merrieveulen, maar voor de juiste prijs is alles te koop.” besluit
Vanessa lachend.

Levistina Z
Levisto Z

Levistina Z
Levisto Z
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Kapsones-s Z
Kazan Z

‘Zangersheide’s Kazan Z is de mooiste zoon van Baloubet
du Rouet die ik ooit gezien heb’ – Fred van Straaten

Fred van Straaten, al enkele
generaties sportfokkerij
De familie Van Straaten uit Den Ham fokt al decennia
lang springpaarden. Handel II van Michael Whitaker is
daar een voorbeeld van. Recent won Jeroen Dubbeldam
brons op het NK, met Roelofsen Horse Trucks Eldorado
(Diarado) en die werd eveneens gefokt door Fred
van Straaten. Het fokkerijverhaal van de familie van
Straaten gaat terug tot in de jaren ’60 met de aanschaf
van de Gelderse merrie Isabelle die het fundament legde voor hun fokkerij. Uit haar nafok komt de gekeurde
hengst Fair Play en de internationaal springende paarden Exodus en Hurricane. Jaarlijks worden er een 15 tal
veulens geboren, de hengstjes worden verkocht, de merries worden als ze tweeënhalf jaar zijn streng gescreend.
Daarna krijgen ze twee veulens en gaan ze de sport in.

‘Aan veulenkeuringen neem ik niet deel, finaal draait
het om de sport, dat is de enige waardemeter van onze
fokkerij en daar zijn we streng in. We hebben een lange
traditie met Zangersheide, die teruggaat naar Mijnheer
Melchior. En we hebben altijd een goed contact gehad
met Alex Korompis. Zo hebben we veel Z hengsten gebruikt in onze fokkerij. Het is nu met Kazan Z (Baloubet
du Rouet x Heartbreaker) niet anders gegaan. Ik zag hem
en was er helemaal weg van. Het is naar mijn mening de
mooiste zoon van Baloubet die ik ooit gezien heb. Het
is een hengstenveulen en zeer commercieel gefokt. Hij is
eind april geboren uit Gentle Belle (Corland x Carolus)
en zal verkocht worden.’

Burhill Sporthorses, tweemaal
Cabrio Z, tweemaal Mylord
Carthago en eenmaal Don VHP Z
Samuel Hutton kennen we als ruiter van Abdel Saïd.
Kevin Witteveen werkte bij Jessica Mendoza en transfereerde naar stal Dunwalke van Alexandra Thornton,
waar hij het stalmanagement voor zijn rekening neemt
en de paarden traint. Kevin en Samuel hebben samen
Burhill Sporthorses, opgericht in 2016. Een stal waar
ze na hun reguliere werkuren jonge paarden opleiden.
Momenteel hebben ze er een twaalftal onder hun hoede. Omdat jonge paarden een aardige investering zijn,
besloten Kevin en Samuel om ze zelf te fokken. Wie niet
waagt, zal nooit winnen, en dus investeerden Kevin en
Samuel in goede moederlijnen, die ze kruisen met bewezen sporthengstenzoals Asca Z, Aganix du Seigneur Z,
Vagabond de la Pomme, Canturano. ‘Onze oudste paarden zijn twee jaar. Bedoeling is dat we de meeste zelf opleiden, al kan je niet elk veulen houden. Daarom dat we
in juli voor de eerste maal een veulen gaan voorstellen
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op het Z-Festival. We zijn er nog nooit geweest. Vorig
jaar wilden we dat ook al, maar toen was de merrie niet
fit en zijn we niet gekomen. Dat is nu wel de bedoeling.
Alleszins met een Cabrio Z hengstenveulen uit onze Vigo
d’Arsouilles merrie; Confidence BS Z. Een andere merrie, For A Smile (Carnaval Drum), gaf eerder al een merrieveulen van Aganix du Seigneur Z (Amazing Smile BS
Z) en Canturano II (Clever Smile BS Z). Het geluk wil
dat we ze spoelden en eerst twee embryo’s kregen van
Mylord Carthago; Mylady Smile BS Z en Magic Smile
BS Z. Daarna hebben we nog een embryo van Don
VHP Z gespoeld wat nu heeft geresulteerd in het veulen Diamond Smile BS Z. In regel fokken we zo’n drie
veulens per jaar, nu werden het toevallig vijf, waarvan er
zeker eentje naar het Z-Festival komt met de bedoeling
om het te verkopen.’
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Great George Z
George Z

Zangersheide in Polen
Joanna Banas is de Poolse link met Zangersheide, want
ook in Polen wordt er Z gefokt. Zoals in de Osadkowski
Riding Club, waar jaarlijks zo’n drie tot vier veulens geboren worden. Ook hier gebruiken ze moeders die zich
hebben onderscheiden on de sport. Eentje is C.Silesia
Z (Chellsini Z), die dit jaar ook in de sport gaat. Want
sport dragen ze hoog in het vaandel. Daarom werd voor
Zangersheide gekozen waar in eerste plaats sporthengsten aangeboden worden. Een andere merrie, Aida HL
(Pink Floyd HL x Alexis Z) gaf dit jaar het veulen Great
George Z. Een veulen van George Z die gekozen werd

omdat men graag het bloed van Usha van ’t Roosakker
wilde toevoegen aan hun fokkerij. Momenteel is Aida
HL drachtig van Aganix du Seigneur Z. Aida, welke zelf
ook in de sport heeft gelopen, gaf eerder al een nakomeling, Amulette, die als youngster kampioen werd bij de
zesjarigen in Noorwegen.
Aleksandra Furgo heeft een kleinschalige, familiale fokkerij met twee merries. Er lopen momenteel twee jaarlingen rond, waarvan eentje van Dominator Z, Dominick
Z. De moeder van Dominick Z werd vorig jaar gedekt

door Columbus Z wat dit jaar resulteerde in het hengstveulen Cedrick Z. De keuze viel op Columbus Z omdat hij naast een perfecte afstamming, ook over een
uitstekende techniek en dynamiek, beschikt tijdens het
springen, aldus Aleksandra. Ze was zo enthousiast over
Columbus Z en Cedrick Z, dat ze dit jaar dezelfde combinatie aanhield. Aleksandra Furgo leerde Zangersheide
kennen via Dominator Z en heeft duidelijk de smaak te
pakken.

Asca Z en Cabrio Z
uit Groot-Brittannië, gekozen
tijdens Z-Tour

Cedrick Z
Columbus Z
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Gerry en Danny Dune hebben samen het Grovely Riding
Centrum waar jonge paarden worden opgeleid. Daaruit
groeide de interesse voor de fokkerij. Ze hebben al enkele bekende paarden afgeleverd, zoals Darry Lou (Tangelo
vd Zuuthoeve) van Beezie Madden, alsook enkele veulens waaronder Torc Falls DB Z (Tangelo vd Zuuthoeve)
die naar Rusland verhuisde of Big Time Z (Big Star x
Cassini) die verkocht werd naar stal Eichenhain in
Duitsland en Dalens DSH Z (Dominator Z x Casall)
die gekocht werd door de Mexicaan Ximena Milmo.
Voor hun fokkerij hebben ze enkel goede merries, zoals
Negura MS Z (Nabab de Reve), die een veulen heeft van
Cabrio Z. De zus van de internationale Portofino van
Michael Whitaker gaf Vegas Z (Vagabond de la Pomme)
en zij is de trotse moeder van een Asca Z veulen (Azalea
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DC Z). Naast bloed van Portofino, hebben ze bij Grovely
Riding Centre ook het bloed van Fragance de Chalus,
via haar kleindochter, in bezit. Verder zijn er moeders
van For Pleasure (Beaukilly) en Diamant de Semilly
(Fancy) waarmee gefokt wordt. Cabrio Z gebruikten we
voor onze grote Nabab de Reve merrie. Het veulen werd
in februari geboren (Cabrera DSH Z). Dezelfde merrie is nu drachtig van Tobago Z. Ik heb dit jaar 8 veulens, die allemaal Z geregistreerd worden. Azalea DC Z
gaan we houden, want haar moeder gaat nu in de sport.
Het Cabrio Z veulen, willen we graag via de Z Auction
verkopen.
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DS 7 CROSSBACK
De l’audace naît l’excellence

C Java Cedres Verts Z
Cicero Z
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In Frankrijk is een C Java Cedre Vert Z geboren, een
mix van bewezen sportbloed. De Franse fokkerij is er in
geslaagd om Arizona vd Arenberg (Quidam de Revel x
Codexco) aan te schaffen toen ze zes jaar was. Arizona
kennen we als de moeder van het vijfsterren GP paard
Utamaro d’Ecaussines (Diamant de Semilly), die carrière maakte onder Joe Clee en in december met William
Whitaker de wereldbeker van Londen won. Sinds begin
dit jaar vormt Utamaro een koppel met Niels Bruynseels.
Utamaro heeft ook een volle zus, de achtjarige Bali des
Cedres Verts, die internationale carrière maakt met
Marlon Zanotelli. Arizona heeft twee nakomelingen die
acht jaar zijn en ouder en allebei springen ze internationaal. Haar jongste telg is een merrieveulen van Cicero Z
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Van Paemel: ‘eigenlijk wilden we vorig jaar een Taloubet
Z veulen, maar hij kwam net uit de sport en dat lukte nog niet. Vandaar dat onze keuze viel op Cicero Z,
met C Java als resultaat. Wij fokken kleinschalig, één tot
twee veulens per jaar. We spoelen onze merrie éénmaal
en laten haar vervolgens het ander veulen dragen. Zo
werken we. Veulens verkopen we niet. Als ze vier jaar
zijn, worden ze zadelmak gemaakt en beginnen ze rustig aan hun opleiding. Na enkele jaren worden ze doorgaans verkocht.’
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