Paard in the Picture

Taloubet Z, de turbo van Zangersheide
Het sportieve afscheid van een legende

De hengst met de snelste motor ter wereld heet Taloubet Z, ontworpen
door Kees Claver, bestuurd door Christian Alhmann. De geestesvader van
dit juweeltje voorzag Frans bloed in combinatie met een Duitse mond. Het
resulteerde in een explosieve turbo motor: ongezien acceleratievermogen en
topsnelheden die het gemiddelde ver overschrijden. 18 jaar op de teller, maar
nog steeds onovertroffen. Het prototype van een modern sportpaard. Taloubet
Z spreekt tot de verbeelding. Zijn sportieve afscheid werd gepland in Leipzig.
Niet toevallig de locatie waar hij in 2011 wereldbekerkampioen werd en in
totaal drie wereldbekermanches won. Een alledaags afscheid zou niet passen,
want Taloubet Z is alles behalve een alledaags paard. Hij zorgde een laatste
keer voor nagelbijten en spektakel én voor de overwinning! Dat Taloubet Z
zijn populariteit in Leipzig nog een laatste extra boost gaf, mag geen wonder
heten.

Ibrahim

The Last Orange
Vaillante

Girondine

Ultimate xx
J'Vins Mars

Nystag

Abner
Gustine

Ida de Bourgoin

Boum III
Chouquette de Bourgoin

Pilatus

Perseus
Duela

Fata Morgana

Frühlicht I
Gundi

Pakt

Paradox I
Fischerheldin

Anthea

Argwohn I
Angelique

Almé Z
Galoubet A
Viti

Polydor
Krista
Paquita

50

Magazine februari 2018

51

“Taloubet Z is een professor, maar
ik vind Christian een even grote
professor qua rijkunsten.” (Kees Claver)
Dit is het verhaal van Taloubet Z. Een verhaal met
€ 2.000.000 aan prijzengeld, 105 starts op vijfsterren
wedstrijden, 45 wereldbekerwedstrijden, 26 internationale overwinningen, 9 kampioenschappen en medailles op Olympische Spelen, talrijke Europese kampioenschappen en wereldbekerfinales… Welke woorden
volstaan om dit indrukwekkend palmares alle eer aan te
doen? Taloubet Z is een superlatief op zich. Z-Magazine
neemt u mee door zijn levensloop. Mocht hij uw hart
nog niet gewonnen hebben, dan zal hij daar nu ongetwijfeld voor zorgen.

Fokker Kees Claver:
“Paarden kunnen niet liever
zijn dan Taloubet Z”
“Natuurlijk heb ik het afscheid van Taloubet Z gevolgd
op televisie. Het was ge-wel-dig! Ik twijfelde nog om
zelf naar Leipzig te gaan, maar het was dik 600 kilometer enkele reis. Ik zal eerlijk zijn, als ik wist dat het zo
spannend zou wezen, dan had ik er graag bij geweest!
Taloubet Z en Christian hadden het geluk dat ze als laatsten mochten starten. Maar als er dan vijftien combinaties foutloos rijden, dan moet je als laatste toch ook de
nul behouden en nóg sneller rijden. Het was hun laatste
wedstrijd. Ze hadden niets meer te verliezen. Taloubet
Z is een professor, maar ik vind Christian een even grote professor qua rijkunsten. Op de één na laatste hindernis kwam hij om de hoek en gaf hij zoveel gas, ik
dacht nou nou. Ik ben er van overtuigd dat ze daardoor
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de overwinning behaald hebben.” Zijn fokproduct mag
dan wel met pensioen zijn, zelf denkt de 73-jarige Kees
Claver nog lang niet aan stoppen. En misschien is dat
maar goed ook voor de paardenwereld. Naast Taloubet
Z, is Kees ook de bedenker van de Olympische Big Star
en zijn opvolger Big Star Junior. “Ik heb zulk fijn fokmateriaal en heb er nog zoveel plezier in, dan kan en wil je
niet stoppen!”, lacht Kees die nog steeds ongeveer dertig
veulens per jaar fokt.

De laatste nakomeling van Galoubet A
“Ik was stapelgek op Galoubet A, een halve draver uit
Almé. Hij was een wereldpaard onder Gilles Betrand de
Balanda. Almé-bloed (Ibrahim) is het meest fantastische
bloed dat je kan bedenken. Toen was dat zo, maar nu
nog evenzeer. Het is puur prestatiebloed. Galoubet A
was nijdig. Als hij ietsje met zijn teentjes tegen de voorste balk aankwam, dan was hij zo nijdig. Dan sloeg hij in
de lucht en bokte hij weer na uit frisheid en kwaadheid.
Dat was de kracht van Galoubet A. Hij wou wel naar
voor, maar wou absoluut niet aan de paal komen. Wat
is er van Galoubet A ook niet allemaal voortgekomen?
Baloubet du Rouet, Taloubet Z, Quick Star, Skippy II,
… Je hebt zoveel goede Galoubet A’s. Dat is niet normaal. Zo wilde ik er ook één. Al was dat niet zo simpel. Galoubet A komt oorspronkelijk uit Frankrijk vandaan, maar hij zat toen voor veel geld in Amerika. Via
een syndicaat werd zijn sperma beheerd. Ik leerde Gaby
Vandaele van Keros kennen. Hij was lid van het syn-
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“Jonge hengsten zijn niet altijd
even gemakkelijk, maar met
Taloubet Z was dat precies
andersom.”

(Kees Claver)

dicaat en regelde voor mij een dek. Vers sperma werd
met het vliegtuig opgestuurd naar Parijs. Gaby Vandaele
heeft de merrie bij Parijs neergezet en daar, vlak naast
het vliegveld, is de merrie geïnsemineerd met vers, waterachtig sperma van de 28 jarige dekhengst Galoubet
A. Het was geen goed sperma en een dure grap, maar ik
heb altijd iets speciaal gewild.
Taloubet Z heeft heel veel afdruk op de sprong en is ongelofelijk wendbaar. Je denkt nog maar ik ga rechtsaf en
hij is het al. Hij kan uit elke stand springen en heeft zijn
achterbenen altijd klaar om af te gaan. Dat is de draversgalop van Galoubet A die erin zit. Taloubet Z heeft geen
grote, trage galop, maar net het tegenovergestelde. Door
die snelle reflexen kan hij heel vlug reageren.”
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“Als Taloubet Z won dan belde
Polydor-merrie Krista
“Krista stamt af van Polydor. Ik kocht haar in Friesland.
Zij is een fantastisch, lieve merrie met een heel fijn hoofd.
De meeste Polydor-afstammingen hebben niet zo’n mooi
hoofd en Galoubet A ook niet, dus qua uitstraling was
het wat gevaarlijk om ermee te fokken. Taloubet Z is eruit gekomen en die heeft een redelijk goed hoofd zal ik
zeggen. Qua sportgenen was de vechtersmentaliteit van
Galoubet A een fantastische combinatie met Westfalen
in Duitsland. Ik combineer scherp Frans bloed, graag
met een Duitse mond. Krista sprong zelf 1.35m - 1.40m.
In de moederlijn zitten ook paarden die 1.50m en 1.60m
liepen. Van Krista heb ik op dit moment al vier goedgekeurde zonen en kinderen die zelf 1.60m springen. Big
Star Junior is daarvan de jongste. Dat is een Big Star uit
Krista. Zo kon ik in mijn eigen potje roeren. Het snelle
voorbeen heeft Taloubet Z zeker van Krista.

Mooi veulen, maar niet te groot
“Taloubet Z was in eerste instantie een mooi veulentje,
maar niet te groot. Moeder Krista is met haar 1.62m ook
niet zo groot. Achteraf werd hij groot zat. Dat het zo’n

toppertje ging worden, kon je toen niet zeggen. Je hebt
hoop op een goed veulen door met Galoubet A te fokken. Taloubet Z is altijd zo onwijs lief geweest. Paarden
kunnen niet liever zijn. Hij is eerlijk en zo intelligent. Oh
man, hij is onvoorstelbaar slim. Jonge hengsten zijn niet
altijd even gemakkelijk, maar met Taloubet Z was dat
precies andersom. Ik dekte met Taloubet Z in de weide
waar de veulentjes en de merries liepen. Hij is zo ongecompliceerd en gehoorzaam. Onvoorstelbaar, wat was
dat paard verstandig.”
Toen Taloubet Z tweeënhalf werd, vroeg Kees aan Henk
Wieberdink om hem klaar te maken voor de hengstenkeuring. “Het was meteen duidelijk dat hij Taloubet Z
hengst zou laten. Dat deed ik vanwege het dure dekgeld.
Hij is zo apart gefokt. Ik heb er alle moeite voor moeten
doen om het voor mekaar te krijgen.” De mening van
Henk was ontnuchterend. Hij vond Taloubet Z te slap
en op twee sporen lopen, vanvoor wat smal, vanachter
wat breed. Kees beaamde het. Hij bracht hem niet voor.
Op zijn drie was Taloubet Z al heel wat sterker geworden. Kees nam hem mee naar de Zangersheide hengsten-
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mijnheer Melchior me standaard
maandagnamiddag om 15u op om
me te feliciteren.” (Kees Claver)
keuring en hij werd weerhouden. “Hengsten die als driejarige goedgekeurd worden bij het vrijspringen, moeten
als vijfjarige nog een finaal parcours lopen om voor het
leven goedgekeurd te worden. Marcel Beukens, een ruiter uit de buurt reed toen met Taloubet Z. Hij volgde les
bij de Amerikaan Alan Waldman. Marcel kreeg last van
rugproblemen, waardoor Alan Taloubet Z in Lanaken
reed. Ze wonnen toen op zaterdag de kleine finale.
Taloubet Z won als vijfjarige van de 190 deelnemers,
dus dat was niet zo verkeerd!”
“Zowel mijn ruiter Marcel Beukens als Alan Waldman
waren super enthousiast over Taloubet Z. Op zijn vijf
wisten we al dat we met een Grand Prix-paard zaten.
Hij liet toen al zoveel vermogen zien. Taloubet Z was
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“Op zijn vijf wisten we al dat we
met een Grand Prix-paard zaten.”
(Kees Claver)

erg makkelijk te rijden, maar ik heb wel gelezen dat
Christian er in het begin heel wat werk mee gehad heeft
om hem te boetseren. Taloubet Z wil altijd. Je zal hem
eerder moeten tegenhouden, dan dat je hem moet been
geven. Het is geen koude. Hij is gretig. Hij verliest geen
tijd in de lucht en heeft snelle reflexen. Taloubet Z heeft
een heel snel voorbeen, waardoor je gauw naar de eerste
balk kan rijden met hem.”

Van Kees Claver naar Jan Tops naar
Zangersheide
“De levensloop van Taloubet Z had ik op voorhand niet
mooier kunnen bedenken. Niet alles heb je als fokker in
de hand, al is de fokker wel cruciaal. Die moet weten aan
wie hij verkoopt. Alleen komt zo’n paard er ook niet. Als

je een goed paard aan een goede ruiter of vakmak verkoopt, dan heb je meer kans. Dan kan je geluk een beetje
afdwingen. Of dat paard dan de Olympische Spelen zal
lopen, dat kan je uiteraard op voorhand niet weten. Op
zijn zeven verkocht ik Taloubet Z voor de helft aan Jan
Tops. Dat is een vakman. Enkele maanden later verkochten we hem samen aan mijnheer Melchior, zodat hij daar
ook weer kon doorgroeien. Jan Tops heeft Taloubet Z
door Daniel Deusser naar een beter niveau gebracht en
daardoor konden we hem voor Judy Ann aan mijnheer
Melchior verkopen. Judy Ann leerde Christian kennen
en de rest is geschiedenis.”
“Christian zette de laatste knopjes op Taloubet Z, want
hij is een groot, sterk en stoer paard. Judy Ann is een
smal vrouwtje en Taloubet Z is echt groot hoor! Een
Duitse ruiter en Duitse rijstijl passen dan toch wel goed.

Eerst werd Taloubet Z op zijn Amerikaans gereden door
Alan Waldman. Zij zitten licht, rijden naar voren en uit
elkaar. Later moest Taloubet Z in het Duitse systeem,
aan mekaar, een halve meter korter, discipline en controle. Daniel Deusser heeft dat goed gedaan en Christian
Ahlmann heeft dat als geen ander verbeterd.”
“Dat stoeterij Zangersheide gek is op Taloubet Z en ze
hem nooit verkocht hebben, is mijn grote geluk geweest.
Als Taloubet Z won dan belde mijnheer Melchior me
standaard maandagnamiddag om 15u op om me te feliciteren. Dan complementeerde hij me dat ik een goede
fokker was. Hij was zo blij met zijn Taloubet Z. Dat is zo
fijn aan Zangersheide, ze zijn respectvol voor de fokkers.
Ook op het WK worden de fokkers van de eerste drie
paarden beloond. Mijnheer Melchior zag een fokker als
de grondlegger van het geluk en het plezier dat hij beleefde aan zijn hengst.”

“Taloubet Z heeft ontzettend veel voor me betekend.
Naamsbekendheid, maar evenveel plezier. Daar droomt
elke fokker van. Voor een fokker zijn de Olympische
Spelen het hoogst haalbare. In Londen was Taloubet
Z reserve, maar toen koos de Duitse bondscoach voor
Codex One. In 2016 in Rio mocht hij wel mee en behaalde hij brons voor Duitsland. Hij liep toen met een
nakomeling, die ik ook fokte, de Olympische Spelen.
Taloubetdarco K Z (Taloubet Z x Darco) was op dat
moment 11 en werd gereden door de Japanner Toshiki
Masui. Voor dat paard had je geen sporen of zweepje
nodig. Die liep de spelen uit, weliswaar met een paar balken, maar zij bracht haar Japanse ruiter zo naar het einde toe. Op de Olympische Spelen van Rio had ik, samen
met Big Star, drie eigen gefokte paarden die deelnamen,
ongelofelijk!

“Taloubet Z kan uit elke stand springen en heeft zijn achterbenen altijd
klaar om af te gaan. Dat is de draversgalop van Galoubet A die erin zit.”
(Kees Claver)
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Eigenaar Judy Ann Melchior:
“Moeilijk om zijn hoogbegaafdheid te doseren”

HARTOG krachtvoer
compleet vernieuwd!

We hebben meer gezonde vezels aan onze krachtvoeders toegevoegd en
de receptuur aangepast volgens de laatste inzichten op het gebied van
paardenvoeding. Ook sportpaarden kunnen op efficiënte wijze energie uit
vezels halen met behoud van het prestatievermogen.

■ Energy Classic

■ Extra vitamine E, selenium en
natuurlijke anti-oxidanten voor
een snel herstel na arbeid
■ Toevoeging van levende gistcellen
voor een optimale darmflora

■ Energy Special

■ Rijk aan magnesium voor
soepele spieren en gewrichten
■ Extra electrolyten voor een snel
herstel na intensieve inspanning
en warme perioden
■ Bijzonder geschikt voor
stressgevoelige en nerveuze
sportpaarden

Snelle energie voor piekprestaties
zonder verzuring in de spieren

Meer power tijdens het
rijden zonder dat uw
paard heet of nerveus
wordt

■ Hartog Lucerne-mix

■ Efficiënte vertering, hogere kauwfrequentie
■ Meer en kwalitatief beter hoefhoorn
■ Bevordert de ontwikkeling van de spieren
in de hals, rug en achterhand

Judy Ann ontmoette Taloubet Z voor het eerst op concours in Saint-Tropez aan het begin van het seizoen van
de zevenjarigen. Hij werd toen gereden door Daniel
Deusser. “Taloubet Z viel op als een extreem mooie, grote hengst met veel vermogen en veel bloed. Hij was nog
vrij groen, maar het was een erg opvallende verschijning.
We kochten hem niet meteen, pas enkele maanden later
na het WK. Om precies te zijn was het mijn vader die
achter Taloubet Z informeerde”, lacht Judy Ann. “Hij
was er helemaal gek van. Toen ik Taloubet Z probeerde,
voelde ik dat het een abnormaal paard was met een vliegensvlug voorbeen. Met Christian valt het minder op,
maar als ik op Taloubet zat, zag je echt hoeveel maat
hij heeft. Vanaf het begin heerste de vraag of Taloubet Z
wel helemaal mijn type paard zou zijn, omdat het zo’n
krachtpatser is. Zijn springkwaliteit overtuigde ons om
het risico toch te nemen.”
“In het begin was het moeilijk om zijn kracht te doseren,
zeker in de jonge paarden rubrieken waar de hindernissen nog niet zo hoog staan. Op het einde van zijn acht
jaar en begin van zijn negen jaar kwam er een klik en
sprongen we samen 1.50m-proeven en Grote Prijzen. De
resultaten bleven wat wisselvallig. Ik kreeg hele goede
rondes, gevolgd door rondes waarin ik hem moeilijker
kon controleren. Bij Taloubet Z had ik het gevoel dat hij
het beste paard was waar ik ooit mee reed, maar ik had
evenzeer het gevoel dat ik nooit 100% het laatste eruit
zou kunnen halen. Hij bleef heel machtig voor een meisje. Zijn kracht en explosiviteit waren voor mij moeilijk
te compenseren.”
“Een paard zoals Levisto Z was voor mij als ruiter passender, maar dat wat Taloubet Z heeft en kan, had ik
nooit eerder gehad. Taloubet Z is een genie, maar een
genie is nooit makkelijk. Zeker in zijn jonge jaren was
het moeilijk om die hoogbegaafdheid te kunnen doseren.
Daar draait het allemaal om. Als op het hoogste niveau
met de juiste combinatie, alles in elkaar valt, dan kunnen
die paarden veel meer. Hij is een genie, zoals ik er nog
nooit één ben tegengekomen.”

Ruiterwissel
“De beslissing om Taloubet Z aan Christian te geven
was deels moeilijk, maar deels ook niet. Ik zei toen al

www.hartog-lucerne.nl

Meer informatie omtrent de
ruw- en krachtvoeders van
Hartog vindt u op onze website.
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“Taloubet Z is een lid van onze
familie.” (Judy Ann Melchior)
vrij lang tegen Christian dat hij Taloubet Z eens moest
proberen, omdat ik dacht dat hij nooit helemaal tot zijn
recht zou komen bij mij. De combinatie Christian en
Taloubet Z werkte zo goed, dat het de beslissing vergemakkelijkte. Christian kan met de meest uiteenlopende
paarden rijden. Hij heeft veel gevoel en rijdt heel correct.
Hij kan een paard altijd de juiste en dezelfde afstand
geven, waardoor hij heel veel vertrouwen krijgt van zijn
paarden. Taloubet Z had een ruiter nodig waar hij respect voor had, maar ook één waar hij veel vertrouwen
van kreeg. Dat Christian wat groter en sterker is, zorgde
voor de juiste balans.”
Voor Judy Ann is Taloubet Z het braafste, liefste en rustigste paard als je gewoon dressuur rijdt. “Wanneer je
begint te springen is het alsof je de turboknop aanzet.
(Lacht) Je moet heel voorzichtig met de gaspedaal omgaan. Taloubet Z is niet gevoelig qua karakter, maar je
moet zo precies zijn omdat je snel teveel vooruit bent
of teveel terug rijdt. Dat acceleratievermogen maakt
Taloubet Z ook zo speciaal.”
Op zijn twaalf is Taloubet Z een tijdje gekwetst geweest.
Hij had een barstje in de ellenboog, wat een erg atypisch
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“Bij Taloubet Z had ik het gevoel dat hij het beste paard was waar ik
ooit mee reed, maar ik had evenzeer het gevoel dat ik nooit 100% het
laatste eruit zou kunnen halen.” (Judy Ann Melchior)
probleem is bij sportpaarden. “Christian en ik geloofden sterk in zijn comeback. We hebben ontzettend veel
moeite gedaan om een dokter te vinden die gespecialiseerd was, want onze normale sportdierenartsen hadden
weinig ervaring met zijn blessure. Waarom we zo hard
geloofden in zijn terugkeer is moeilijk te verwoorden.
Taloubet Z is een lid van onze familie. We hebben samen
zoveel meegemaakt en vonden het te vroeg om hem op te
geven. Taloubet Z is altijd topfit en kerngezond geweest.
Het barstje kon niet ontstaan zijn door te springen, omdat het zo hoog was. Misschien verwonde hij zich tijdens
het dekken. Hierdoor lieten we hem niet meer dekken
omdat ik bang was dat hij zich opnieuw zou blesseren.
Op dat moment beslisten we dat we zouden wachten tot
na zijn sportcarrière”, vertelt Judy Ann.

Memorabel afscheid
Taloubet Z was topfris tot zijn laatste wedstrijd. In
Leipzig is Christian de publiekslieveling. Zowel hij als
Taloubet Z wonnen er al vele malen. Het was de uitgelezen locatie om de sportcarrière van Taloubet Z af te
sluiten. Judy Ann durfde niet te denken aan een overwinning. “Verwachtingen waren er niet. Ik hoopte enkel
op een mooi afscheid. Het zou zo jammer zijn als ze met

een domper moesten stoppen omdat ze zoveel ongelofelijke prestaties geleverd hebben in hun lange carrière.
Een foutloos parcours in de wereldbeker was mijn wens.
Ik wou dat Christian met een voldaan gevoel kon terugkijken op zijn carrière met Taloubet Z en dat Taloubet
Z nog één keer zijn stempel kon drukken in de barrage.
Die dag had ik vooral heel veel spanning! Een foutje gebeurt zo snel en daarvoor moet je nog geen slechte ronde
rijden. Het was een hele opluchting voor mij als de nul
op het scorebord bleef staan. Tijdens de barrage was ik
bij Christian in de inrijpaddock, waardoor ik de andere
ruiters niet volledig kon bekijken. Christian en Taloubet
Z startten aan hun barrage en alles liep zoals het hoorde.
Ik durfde het niet geloven tot het voorbij was. Het afscheid van Taloubet Z is zo’n moment in de sport, waar
je het voor doet en wat je slechts één keer in je leven
meemaakt.”

“Dat Christian groter en sterker is,
zorgde voor de juiste balans.”
(Judy Ann Melchior)

Ruiter Christian Ahlmann:
“Volledig verrast door gevoel
Taloubet Z”
Christian was aanvankelijk niet helemaal mee met het
verhaal van Judy Ann. Zij vond Taloubet Z het beste
paard waar ze ooit mee reed. Hij vond hem vooral
moeilijk te controleren. “Ik zag Taloubet Z enkele
keren en Judy Ann had veel werk met hem. Je zag zeker
kwaliteit. Het viel op dat hij ongelofelijk veel power en
vermogen heeft, maar ik geloofde Judy Ann niet toen
ze zei dat Taloubet Z het beste paard was waar ze ooit
mee reed. Judy Ann rijdt veel goede paarden, dus het
was een straffe uitspraak!”
“Het is vaak een groot verschil om een paard te zien
springen en te voelen springen. Dat kan in beide richtingen gaan. Het uitzicht kan er spectaculair uitzien, maar
dat terwijl het gevoel niet speciaal is. Of andersom geldt
ook. Het kan er goed uitzien, niet spectaculair, maar dat
je gevoel abnormaal is. Het is duidelijk: je kan het niet
altijd zien. Taloubet Z kan de dikste proeven van de wereld aan, terwijl het er voor mij niet speciaal uitzag over
de kleine hindernissen. Toen ik hem voor het eerst reed
en enkele sprongetjes met hem deed, voelde ik perfect
waar Judy Ann het over had en wat ze bedoelde. Het gevoel dat Taloubet Z me gaf, was ook echt heel speciaal.
Hij verraste me compleet! De eerste indruk gaf me het
gevoel dat Taloubet Z zeker een mooie carrière te wachten stond. Met de juiste ruiter was het mogelijk dat hij
een winnaar zou worden.”

De weg naar succes
“Het is een lange weg om alles op punt te krijgen en om
de juiste knopjes erop te zetten. Ik probeerde om een
team te vormen met Taloubet Z. We leerden elkaar kennen en elkaar vertrouwen. Het probleem dat Taloubet
Z had, of datgene wat het moeilijkste was, was om zijn
kracht onder controle te houden. Hij sprong teveel naar
voren. Om hem meer omhoog te laten springen en niet
zo ver naar voren, moest ik hem meer gefocust en geconcentreerd kunnen houden en betere controle hebben. De sprong controleren bestond voor een groot deel
uit dressuurmatig werk, maar voor een ander deel ook
uit respect afdwingen. Het “probleem” dat Taloubet Z
had, maakte hem uiteindelijk zo speciaal. Zijn talent,
kracht en vermogen zorgden ervoor dat hij in elke situatie kon springen. Na een kort draaitje zonder snelheid
kon Taloubet Z nog een ongelofelijke sprong ontwikkelen. Bij de beste paarden van de wereld zie je dat je een
goede galoppade en snelheid nodig hebt om te kunnen
springen. Bij Taloubet Z niet. Hij kon zonder snelheid
springen.”
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“Ik geloofde Judy Ann niet toen
ze zei dat Taloubet Z het beste
paard was waar ze ooit mee reed.
Judy Ann rijdt veel goede paarden,
dus het was een straffe uitspraak!”
(Christian Ahlmann)

“Het lukte relatief snel om met Taloubet Z een team te
vormen. Na enkele weken waren we al redelijk succesvol. De eerste kleine nationale GP die we sprongen, wonnen we meteen. Twee of drie maanden later, wonnen we
in Duitsland onze eerste internationale GP. Tegen die tijd
hadden we al wel enkele ups en downs achter de rug.
Elke mindere keer was aan hetzelfde te wijten: controle houden. Tot ik 100% controle had, waren we enkele
maanden verder. Nadien deed Taloubet Z alles. Wat er
ook te springen stond, voor Taloubet Z was het geen
probleem. Hij kon het.”

Sportpaard pur sang
Voor een hengst is Taloubet Z ongelofelijk braaf en rustig. Het is zo’n leuk paard. Op het moment dat je werkt,
kan je zijn bloed en kracht voelen. In de ring voel je het
meer en meer opkomen. Taloubet Z is een echt sportpaard. Hij spaart zijn energie voor het juiste moment.
Dan is hij wakker en klaar om te gaan.”
Taloubet Z heeft een vlakke galoppade, maar zo’n sterke
afzet. Het is een combinatie die je niet vaak ziet. “Zijn
galop is heel flexibel, wat het voor de ruiter gemakkelijk
maakt om elke afstand te rijden die je wil. Je kan met
Taloubet Z gemakkelijk een galopsprong minder rijden
of de afstand op het laatste moment veranderen, dat alles maakt hem zo speciaal. De laatste jaren was Taloubet
Z dan ook het paradepaard van Zangersheide. Hij won
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“Bij de beste paarden van de
wereld zie je dat je een goede
galoppade en snelheid nodig hebt
om te kunnen springen.
Bij Taloubet Z niet.” (Christian Ahlmann)
het meeste prijzengeld, wereldbekermanches, een wereldbekerfinale en hij was het te kloppen paard in GP’s.”
Zonder Christian Ahlmann had Taloubet Z misschien
nooit zoveel overwinningen behaald, maar omgekeerd
geldt ook. “Taloubet Z is zo belangrijk geweest voor
mijn eigen sportieve carrière. Hij was mijn eerste speciale paard na Cöster, die mijn kampioenschapspaard was
voor vele jaren. Hij nam het over en bracht me naar het
hoogste niveau. We konden winnen overal waar we wilden. Het lukte niet elke week, maar we waren overal
competitief. Ik moest nooit bang zijn dat iets niet zou
lukken op zondag.”
Casall ASK won zijn laatste wedstrijd in Hamburg.
Taloubet Z in Leipzig. Het lijkt alsof je het ideale afscheid gewoon kan plannen. Al is het wellicht moeilijker
dan dat. “Ik was écht zenuwachtig die dag! Taloubet Z
verdiende een mooi afscheid! Stiekem hoopte ik een bee
tje op de overwinning. Verwachten dat zoiets effectief
gaat gebeuren, kan je niet. Ik wist dat het moeilijk zou
worden, maar ik wilde het proberen. In de barrage voelde ik geen druk meer. We hadden al een goede dag achter
de rug. Het was mijn droom dat Taloubet Z zijn laatste
wedstrijd kon springen als een jong paard, op het hoogste niveau, met een foutloze ronde. De barrage zorgde
voor de kers op de taart. We hadden het geluk aan onze
kant. Ik genoot, deed mijn best en het lukte! Het was
zo’n ongelofelijke en speciale dag voor ons allemaal”,
blikt Christian voldaan terug.

“Er zijn veel getalenteerde
springpaarden met vermogen,
maar de meeste paarden missen
een sterk lichaam en de lichte
“Stiekem hoopte ik een beetje op de overwinning. Verwachten dat zoiets

voorwaartse sprong die Taloubet Z

effectief gaat gebeuren, kan je niet.” (Christian Ahlmann)

heeft.” (Christian Ahlmann)
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Nafok Taloubet Z:
snelheid en intelligentie
Taloubetdarco K Z (vm. Darco) Aloubet KV (vm.
Calvados), Talou Contender K Z (vm. Contender),
Taloudor K Z (vm. Indorado), Skipio K (vm. Almé), …
Het zijn enkele Taloubet Z-nakomelingen die op het
hoogste niveau lopen in de sport en die Cees Klaver
fokte. “Ik heb tientallen veulens gefokt met Taloubet
Z. Ze kunnen allemaal springen en zijn allemaal
verstandig. Nakomelingen van Taloubet Z hebben
veel bloed en willen werken. Ze zijn voorzichtig, maar
stoppen nooit. Taloubet Z is een topeerlijke hengst voor
nakomelingen. Ook bij het zadelmak maken, zie je geen
rare streken. Je hebt vandaag nooit bloed teveel, mits
de paarden koel blijven in hun hoofd. Stilzitten en een
beetje tegenhouden is heel wat makkelijker om te rijden
hoor.”
Taloubet Z en Baloubet du Rouet hebben allebei
Galoubet A als vader. Beide paarden zij fenomenen geweest in de springsport, maar zijn tijdens hun sportieve carrière even ongekend geweest in de fokkerij. “Een
Baloubet springt met een iets langer voorbeen, en heeft
het hoofd er wat meer op staan. Een Taloubet Z heeft een
sneller voorbeen, maar springt iets naar de eerste paal
toe noemen we dat. Ze zijn gretiger. Bovendien springen
ze altijd met een mooi achterbeen. Taloubet Z springt
ook altijd zeer economisch. Wat een Big Star met teveel
lucht springt, kost voor het lichaam van Taloubet Z minder moeite. Hij springt zuiniger en verliest geen tijd in
de lucht. Ik ben er zeker van dat Taloubet Z heel veelzijdig is voor de fokkerij en op veel merries zal passen.
Een nuchtere merrie kan misschien geen kwaad, maar bij
Taloubetdarco K Z zat er volbloed achter de merrie en
dat is ook heel goed uitgedraaid”, besluit Cees Klaver.
Wilfried Rooms fokt gemiddeld drie veulens per jaar.
Het is zijn hobby. Dochter Emma en zoon Simon leiden
de jonge paarden op en op een leeftijd van vijf à zeven
jaar worden ze verkocht voor de sport. 6 jaar geleden
koos Wilfried voor Taloubet Z als dekhengst, met Tigra
ter Wilgen Z (vm. Air Jordan Z) als resultaat. “Ik hecht
er altijd veel belang aan dat dekhengsten het vermogen
hebben voor 1.60m. Taloubet Z heeft vermogen in overvloed, want hij liep later de Olympische Spelen. Hoeveel
hengsten kunnen dat zeggen?! Daarbij komt nog, hoeveel
hengsten kunnen zich winnaar noemen van een Grand
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Z-festival. Tigra werd geselecteerd en eindigde uiteindelijk vijfde in de finale op wereldkampioenschap voor
vijfjarigen. “Emma zal Tigra altijd als eerste rijden, dat
zegt al veel hé”, lacht Wilfried.

Taloubetdarco K Z - Toshiki Masui

Prix? Naast het vermogen moet ook snelheid en intelligentie aanwezig zijn, want anders kan je nooit winnen.
Al die eigenschappen zien we terug in Tigra. Dit jaar zullen we de moeder van Tigra opnieuw laten dekken van
Taloubet Z omdat het zo goed meevalt. Als veulen was
Tigra mooi lang in het middenstuk. In vrijheid heeft ze
altijd goed gesprongen. Niet dat ze er een meter boven
hing, maar ze heeft altijd heel verstandig de sprong kunnen taxeren. Daaraan zie je de intelligentie van Taloubet
Z. Als vierjarige heeft Tigra niets gelopen, want ze kreeg
eerst twee veulens. Op haar vier en half à vijf jaar gingen we naar de eerste wedstrijden. Het is ongelofelijk
hoe gemakkelijk dat allemaal verloopt. Het lijkt alsof
we Tigra niets moesten aanleren. Ze heeft veel bloed,
maar is nooit kijkerig en het taxeren van de hindernissen
gaat vanzelf. Ik kan het niet anders verwoorden dan dat
een springparcours haar biotoop is.” Als vijfjarige nam
Tigra deel aan de kwalificatie voor het WK tijdens het

Bij Stoeterij Zangersheide hebben ze ook een enkele nakomelingen van Taloubet Z. De meeste zijn nog
erg jong en lopen nog niet in de sport. De goedgekeurde hengst Take a Chance Z (vm. Aldatus Z) wordt negen. Hij sprong met Christian Alhmann al enkele Grote
Prijzen. Daarnaast behaalde hij de bronzen medaille op
het WK bij de zesjarigen. “Take a Chance Z is een heel
goed paard. Hij is sterk, voorzichtig en toont veel kwaliteit. Natuurlijk is hij nog niet zo ver als Taloubet Z,
maar we hebben hoge verwachtingen”, vertelt Christian.
“We geloven in de nakomelingen van Taloubet Z, omdat hij zijn kracht doorgeeft aan zijn kinderen. Er zijn
veel getalenteerde springpaarden met vermogen, maar
de meeste paarden missen een sterk lichaam en de lichte
voorwaartse sprong die Taloubet Z heeft.” Judy Ann vult
aan: “Er zijn weinig springpaarden in de wereld die zo’n
carrière gehad hebben. Dat in combinatie met zijn eerlijk
karakter en goede instelling, maakt hem ongetwijfeld erg
interessant voor fokkers om mee te dekken.”

Tigra ter Wilgen Z - Emma Rooms

“In vrijheid heeft Tigra altijd goed
gesprongen. Niet dat ze er een
meter boven hing, maar ze heeft
altijd heel verstandig de sprong
kunnen taxeren. Daaraan zie je de
intelligentie van Taloubet Z.”
(Wilfried Rooms)
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