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en vaker gelongeerd werd, begon Clintrexo Z meer 
kracht te krijgen in zijn lichaam. Hij kon zijn lichaam 
beter dragen, waardoor hij het ook beter gebruikte tij-
dens de sprong.” 

“We besloten dat Clintrexo Z zou deelnemen aan de 
Zangersheide hengstenkeuring”, vult Christian aan. 
“Hij sprong misschien een beetje traag, maar het was 
zeker goed genoeg om hem te tonen. Clintrexo was één 
van betere paarden uit de groep, maar hij was niet bui-
tengewoon. Hij is een laatbloeier en was er nog niet he-
lemaal klaar voor, maar hij had talent.”

“Clintrexo Z moest zich op een zo natuurlijk 
mogelijke manier kunnen ontwikkelen, zonder 
druk van de fokker”
Clintrexo Z werd goedgekeurd, maar hij werd niet aan-
geboden als dekhengst. “Voor sommige hengsten past 
het jeugdtraject als dekhengst beter dan voor anderen. 
Clintrexo Z toonde veel potentieel, maar door zijn eigen 

Hij sprong te recht in zijn rug, waardoor hij opviel tus-
sen de rest. Clintrexo Z toonde veel vermogen, maar hij 
hield zijn hoofd hoog tijdens de sprong. We bleven in 
hem geloven omdat mijn vader zo gek was van Rex Z. 
Als driejarige, werd Clintrexo’s techniek beter. Hij be-
gon door zijn rug te springen, maar had nog steeds een 
eigen stijl. Het is daarom dat ik me hem nog zo levendig 
kan herinneren uit de groep”, lacht Judy Ann. “Hij had 
zeker niet de klassieke, mooie manier van vrijspringen, 
waardoor het op dat moment heel moeilijk was om in te 
schatten hoe goed Clintrexo Z zou worden. Als jaarling 
en tweejarige dachten we er niet zozeer aan om hem te 
laten keuren. Toen hij op zijn drie jaar in training kwam 
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Als je Clintrexo Z ingeeft in Google, is zijn pedigree één van de eerste zaken die op je scherm verschijnen. 
Zijn ID luidt: negen jaar, zoon van Clintissimo Z uit een merrie van Rex Z en geboren op Stoeterij 
Zangersheide. Clintrexo Z is meer dan een gewoon sportpaard. Clintrexo Z is een performer. Met zijn 
looks doet hij harten sneller slaan. Zijn drive bracht hem naar de vierde plaats in de Z-ranking. Vanaf 
mei waagde de schimmel de sprong naar de absolute topsport, samen met zijn mentor Christian 
Ahlmann. Een aarzelend vraagteken verdween in het niets. Clintrexo Z evolueerde en bevestigde, in 
sneltempo, met winst in de Grand Prix van Wiesbaden, een tweede plaats in de Global Champions Tour 
GP van Berlijn, een overwinning in de Grote Prijs van Münster en een zesde plaats in zijn allereerste 
wereldbekerwedstrijd ooit. En laten we eerlijk zijn, met een zelf gefokt paard krijgt zo’n palmares nog 
zoveel meer glans. De magie van Clintrexo Z, je leest het hier. 

“Clintrexo Z had zeker niet de klassieke, 
mooie manier van vrijspringen”
Judy Ann reed nooit met de moeder van Clintrexo Z. 
Rexotta Z, van Rex Z, was een fokmerrie. “Mijn va-
der was een hele grote liefhebber van de bloedlijn van 

Rex Z, omdat hij een zoon is van Ratina Z”, vertelt ze. 
“Als veulen kan ik me Clintrexo Z niet goed herinneren. 
Met de merries waarmee ik zelf reed, heb ik een speciale 
band. Met de fokmerries van toen had ik nog niet zoveel 
connectie. Ik ken Clintrexo Z wel van het vrijspringen! 

“We bleven in Clintrexo Z 

geloven omdat mijn vader 

zo gek was van Rex Z”

“In de jaren dat Clintissimo Z

 gedekt heeft op Stoeterij 

Zangersheide heeft hij veel goede 

sportpaarden verder gebracht”

Rex Z Clintrexo Z

Clintissimo Z

Rexotta Z
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“Clintrexo Z is een verbetering van zijn 
vader” 
Léon Melchior en Judy Ann kozen er destijds voor 
om Rexotta te combineren met de toen driejarige 
Clintissimo Z. “Wij kochten Clintissimo op de keuring 
van het Holsteiner Verband toen hij 2,5 was. Hij was 
een zeer mooie en grote hengst waar wij erg hard in ge-
loofden. Clintissimo sprong veelbelovend als jong paard, 
waardoor wij wel wat merries dekten van hem en hem 
kansen gaven in de fokkerij. In de jaren dat Clintissimo 
Z gedekt heeft op Stoeterij Zangersheide heeft hij veel 

springtechniek moest hij in de eerste plaats ouder wor-
den en ervaring opdoen. Clintrexo Z moest gewoon zijn 
gang kunnen gaan en rondjes kunnen lopen zonder druk 
van de fokker waarbij iedere sprong belangrijk is en be-
oordeeld wordt. De druk op een jonge dekhengst is heel 
groot en daar was Clintrexo Z niet klaar voor. Hij had 
tijd nodig”, besluit Judy Ann.

“In de loopbaan van een zelf 

gefokt paard naar de grote sport 

zijn er altijd ups en downs en heb 

je momenten waarin je twijfelt”

“Ik wilde hem niet forceren om sneller beter te wor-
den en sneller anders te springen, want dat is gewoon 
niet goed voor een paard. Ik wacht dan liever af tot een 
paard zich bevestigd heeft in de sport en iedereen het ge-
zien heeft, want dan moet je niemand meer overtuigen.”

“Clintrexo Z zal op een gegeven moment zeker als dek-
hengst ter beschikking komen, alleen in zijn jeugdjaren 
moest hij zich op zo’n ontspannen mogelijke manier 
kunnen ontwikkelen.” 

goede sportpaarden verder gebracht, met meerdere ge-
keurde zonen en veel internationale springpaarden als 
resultaat.” 

“Clintrexo Z is gefocust op de 

sport, wat het leven van een ruiter 

heel gemakkelijk maakt”
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de voetsporen treden van Taloubet Z is niet gemakkelijk, 
maar Clintrexo is op de goede weg”, lacht Christian. 

“Iedere ruiter kan Clintrexo Z rijden”
Volgens Christian en Judy Ann kan iedereen rijden met 
Clintrexo Z. “Het is gewoon een heel fijn paard, met een 
superlief karakter. Al kan hij ook wel eens energiek en 
speels zijn”, zegt Judy Ann. Voor Christian maakt zijn 
aangename galop en gemakkelijke mond hem een echt 
plezier om mee te rijden. Clintrexo Z wordt al zijn hele 
leven met een gewoon bit gereden.

“Clintrexo Z is van nature niet zo snel, hij 
wint op focus en karakter”
“Clintrexo Z is van nature niet het typische, snelle paard, 
maar ondertussen won hij al heel snelle barrages”, be-
sluit Judy Ann. “In de reeksen voor jonge paarden had 
hij vaak problemen om binnen de tijd te eindigen”, blikt 
Christian terug. “Ook daarin maakte hij een ontzettend 
grote evolutie, mede door zijn karakter. Hij wil het echt. 

een 1.50m proef in Hamburg en een achtste plaats in 
de CSI2* GP van Balve. Judy Ann nam hem vervolgens 
over en reed hem in drie- en viersterren GP’s. Samen zet-
ten ze op jonge leeftijd foutloze omlopen neer. Ze spron-
gen zelfs naar een vijfde plaats in de viersterren Grote 
Prijs van Salzburg. “Hij deed het geweldig en het was 
duidelijk dat we een speciaal paard in onze stal hadden 
staan”, zegt Christian enthousiast. 

“Taloubet Z ging met pensioen en plots was 
er… Clintrexo Z”
In de lente werd Christian de vaste partner van Clintrexo 
Z met het oog op de Global Tour. “Ik dacht dat het nog 
een jaar of misschien wel wat langer zou duren om 
Clintrexo Z te laten wennen aan dit niveau, maar elke 
ronde werd hij beter, sneller en meer gefocust. In zijn eer-
ste grote GP’s viel er soms een balk, maar ook al kreeg 
hij één of twee fouten, het voelde steeds alsof hij zijn 
best deed en voor zichzelf de weg zocht. Na drie à vier 
wedstrijden sprong hij bijna elk weekend hetzelfde en 
profileerde hij zich al in de vijfsterren. Clintrexo sprong 
voordien altijd goed, maar het was nooit spectaculair. 
Zeker de laatste twee jaar ontwikkelde hij zich ongelo-
felijk en sprong hij geweldige resultaten bij elkaar. Pius 
Schwizer rijdt Chidame Z (Chippendale Z) wiens moe-
der de grootmoeder is van Clintrexo Z. Met deze mer-
rie ging het net zo. Als jong paard was Chidame Z een 
leuk paard, maar niets speciaal. Ondertussen is ze een 
top grand prix paard dat klaar is voor de grote sport”, 
besluit Christian. 

Het is extra mooi dat Clintrexo Z een zelf gefokt paard is 
dat op het hoogste niveau loopt voor onze stal. Clintrexo 
heeft Christian dit jaar erg geholpen om op dat hoogste 
niveau te kunnen blijven presteren en dit is niet iets wat 
je automatisch kan verwachten”, vult Judy Ann aan.

“Bovendien verwachtte niemand dat. Het ging allemaal 
zo snel. Clintrexo Z staat pas aan het begin van zijn car-
rière en is nu al zo consistent in zijn resultaten. Ik wijt 
het aan zijn groot hart en zijn wil om samen met zijn 
ruiter te werken. Paarden en ruiters maken fouten omdat 
ze de situatie niet kennen, maar Clintrexo Z is heel ge-
focust op wat hij moet doen. Hij is gefocust op de sport, 
wat het leven van een ruiter heel gemakkelijk maakt. In 

“Als vijfjarige leek Clintissimo Z een echte superster met 
Judy Ann”, zegt Christian. Samen namen ze onder ande-
re deel aan het wereldkampioenschap voor jonge paar-
den en de youngster tour in Valkenswaard. Toch groeide 
Clintissimo in de sport niet door tot het hoogste niveau. 
“Clintissimo Z was het type paard waar iedereen van 
houdt, maar zijn kwaliteit bleek uiteindelijk niet goed 
genoeg voor de absolute top. Clintrexo Z heeft zijn ma-
nier van springen zeker doorgekregen van van zijn va-
der. Ze zijn beide gemakkelijk te rijden, hebben een su-
per aangenaam karakter, een grote, ronde galop en zijn 
allebei een beetje langzaam in hun beweging boven de 
sprong, maar Clintrexo Z springt met veel meer kwali-
teit en is ontzettend voorzichtig.”

“Pas toen Clintrexo Z bijna acht was, waren 
we volledig overtuigd”
“Als jong paard toonde Clintrexo Z meteen zijn goede 
wil. Hij sprong graag nul en kon er gemakkelijk over. De 
foutloze rondjes volgden elkaar op. Clintrexo Z had veel 
voordelen, maar je weet nooit zeker of paarden het in de 
sport ook effectief zullen waarmaken. Ook wij hebben 
onze twijfels”, geeft Judy Ann toe. “In de loopbaan van 
een zelf gefokt paard naar de grote sport zijn er altijd 
ups en downs en heb je momenten waarin je twijfelt en 
jezelf afvraagt of het wel helemaal goed komt zoals je 
het hoopt. Wij wensen paarden die meer zijn dan goede 
springpaarden. Wij willen de paarden voor de absolute 
topsport. Of een paard dat een goed springpaard is ook 
een krak wordt, weet je altijd pas vrij laat. Ieder paard 
moet blijven evolueren. Sommige paarden bezitten mis-
schien de perfecte manier van springen als zesjarige, 
maar als ze niet verder ontwikkelen geraken ze toch niet 
op het hoogste niveau.”

In de beginfase trainden de stalruiters van Stoeterij 
Zangersheide Clintrexo Z. Op zijn zeven ging hij naar 
de stal van Christian Ahlmann in Marl. “Clintrexo liet 
goede rondes zien. We wilden hem verder opleiden en 
eens in hogere proeven starten om te zien hoe hij dat 
verwerkte”, vertelt Christian. “Braden James reed hem 
eerst in de 1.30m-1.40m proeven. Elke week zag je hem 
veranderen! Zeker toen hij acht werd, zette hij grote 
stappen vooruit. Hij schakelde van de youngster proe-
ven naar de 1.45m en 1.50m reeksen. Ik reed Clintrexo 
Z tussendoor eens op twee wedstrijden en hij gaf me 
zo’n geweldig goed gevoel! Toen was ik er helemaal van 
overtuigd dat we hem moesten houden voor de sport. 
Hij was een beter paard.” Nadien startte stalamazo-
ne Angelique Rüsen Clintrexo Z op tweesterren GP-
niveau met mooie klasseringen zoals een vijfde plaats in 

“Clintrexo’s natuurlijke manier 

van galopperen is niet de snelste 

manier, dus met hem moet je nog 

meer risico’s nemen om een dikke 

proef te winnen”

Je kan hem elke situatie voorschotelen en hij doet er al-
les aan. Clintrexo’s natuurlijke manier van galopperen 
is niet de snelste manier, dus met hem moet je nog meer 
risico’s nemen om een dikke proef te winnen.”

“In de paddock is Clintrexo Z een beetje 
schuw”
Wellicht is het meest delicate aan Clintrexo Z dat hij 
een broertje dood heeft aan tegenliggers in de paddock. 
“Clintrexo Z is een beetje paardenschuw. Wanneer paar-
den hem in de paddock kruisen, reageert hij bang en ge-
spannen. Hem dan rustig houden, is vaak de moeilijkste 
opdracht”, vertelt Judy Ann. “Wel heeft hij het voordeel 
dat wanneer hij alleen in de piste is, hij naar niets meer 
kijkt.”

“Tegenverkeer is geen aangename situatie voor hem en 
daarom gebruikt ik tegenwoordig een masker in de pad-
dock”, zegt Christian. “Hij voelt zich dan meer op zijn 
gemak, wat het losrijden voor hem uiteraard comforta-
beler maakt.”

“Clintrexo Z is de grootste vriend van kleine 
Leon”
Clintrexo Z heeft niet enkel de harten gewonnen van 
de ruiters en de grooms, hij is ook het beste maatje 
van zoontje Leon. “Leon houdt veel van hem”, lacht 
Christian. “Clintrexo Z is een voorbeeldpaard. Hij heeft 
zijn eigen springtechniek, maar het is een klassieke ma-
nier van springen. Zijn karakter, galop, beweging en 
techniek zijn zoals je het zou wensen en het zou moeten 
zijn. Clintrexo Z heeft alles om op een dag de moeilijkste 
proeven ter wereld te winnen.”


