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meteen in de prijsuitreiking staan dat 
doet me wel iets. Toch niet slecht. Het 
geeft ook een bijzonder fijn gevoel dat 
op Zangersheide de fokker niet ver-
geten wordt, want dat is meestal wel 
het geval’, merkt Vullers op, die veel 
verwacht van de Chellano Z moeder 
van Casuality Z: ‘dit jaar gaf ze drie 
veulens, waarvan één volle broer en 
één volle zus van Casuality Z en ze 
is opnieuw drachtig van Cassini II. 
Vullers heeft geen exclusieve samen-
werking met Stal Dorperheide: ‘al is 
het prettig samenwerken met de geta-
lenteerde jongens van Dorperheide. 
Vermits paarden de core business is, 
worden ze ook verkocht, als veulen, 
jaarling, of jong paard. Je kan ze niet 
opstapelen. Vice wereldkampioen 
Casuality Z sprong overduidelijk in 
de kijker met zijn tweede plaats. Na 
afloop was er al meteen concrete in-
teresse. 
Voor Leon Spronken zijn paarden 
een hobby. Hij werkt nauw samen 
met Vullers, een goede bron, weet 
Spronken. Vier-, vijfjarigen neem 
ik over voor de verdere opleiding, 
de afwerking laat ik over aan Ludo 
Philippaerts. In de regel staan de 
paarden bij ons en gaan we twee, 
drie keer per week naar Ludo om te 
trainen. Het is mijn eerste jaargang 
en onmiddellijk bingo, we hadden 
geen betere start kunnen bedenken.’
 
Gangster de Longchamps, 
 Michel Rigo
Fokker Michel Rigo was door het 
dolle heen, zijn zesjarige Gangster 
de Longchamps (Orlando) was zonet 

wereldkampioen geworden. Vorig 
jaar kwam hij voor het eerst naar het 
WK en zag hij Voice de Longchamps 
(Toulon) in de finale. Jammer ge-
noeg met één foutje. Gangster de 
Longchamps kon beter, wist Michel 
Rigo, die enkele dagen later met zijn 
tractor zijn veld bewerkt: ‘Gangster 
won al een nationale titel als veulen 
en als tweejarige. Zijn toekomst zag er 
veelbelovend uit, al besef ik heel goed 
dat je altijd dat tikkeltje geluk nodig 
hebt. Op het BK in Gesves moest hij 
als eerste binnen en kreeg hij een fout. 
Op het WK in Zangersheide had hij 
het voordeel als laatste te starten en 
dat scheelt toch. We hadden dit ge-
hoopt, ja.’ De Waalse landbouwer 
fokt paarden in zijn vrije tijd. Zijn 
vrouw ontfermt zich over de oplei-
ding en eens de paarden klaar zijn 
voor de sport, worden ze toever-
trouwd aan een ruiter.  ‘Gangster liet 
zijn ruiter in het zand bijten, vandaar 
dat we inderhaast beroep deden op 
Dayro Arroyave. Hij rijdt Gangster 
sinds juli en ze verstaan elkaar blijk-
baar heel goed. In Bornival wonnen 
ze de GP en dat gaf mij hoop voor 
het WK.’ Gangster viel als veulen al 
meermaals in de prijzen, toch was 
het de eerste keer dat Michel Rigo 
een reële prijs in ontvangst mocht 
nemen. In zijn geval een cheque van 
5.000 €. ‘Zoveel erkenning krijg je 
enkel bij Zangersheide. Het heeft me 
doen nadenken. Ik heb al enkele veu-
lens van Gangster en durfde ze niet 
in te schrijven bij Z omdat Gangster 
niet bekend is. Nu heb ik voorgeno-
men om mijn veulens bij Studbook 

Zangersheide te registreren en ze 
volgend jaar te laten zien op het Z 
Festival. Gangster de Longchamps 
zal nu wel een belletje doen rinke-
len. En volgend jaar hoop ik terug te 
komen bij de zevenjarigen’, besluit 
Michel Rigo.
 
Coursy, de familie Morsink
En daar is Gerben Morsink weer. 
Opnieuw met een medaille, de bron-
zen ditmaal, dankzij Coursy, een vijf-
jarige Carthino Z x Guidam. Het is 
altijd fijn om in Zangersheide te zijn, 
zeggen de Morsinks in koor. Team 
Morsink is een hechte familieaange-
legenheid, aangevoerd door de broers 
Jos en Louis Morsink en hun echt-
genotes Agnes Morsink-Wiefferink 
en Jacqueline Evenhuis. In de sport 
klink de naam Gerben het bekendst 
in de oren. Hij verzamelt medailles 
op het wereldkampioenschap, ter-
wijl de ouders de fokkerspremies in 
ontvangst nemen. Het  WK Jonge 
Paarden is een jaarlijkse familie uit-
stap, het hoogtepunt van de fokke-
rij en sportstal Morsink waar ze een 
gans jaar naartoe werken. Met suc-
ces, zo bleek ook deze editie weer. 
‘Het leuke aan Coursy is dat hij een 
fokproduct is van onze eigen hengst 
Carthino Z, die zelf vice wereldkam-
pioen werd in 2007 en een dag voor 
de finale ook al brons won in de Sires 
of the World’, vertelt Gerben. Hij is 
net afgestudeerd en gaat de wijde we-
reld verkennen, maar Zangersheide 
blijft de mooiste plek op aarde voor 
de paarden, want nergens word je als 
fokker meer gewaardeerd.
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