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STEPHAN CONTER

Onze bijdrage
Heb jij ook zo’n grote appetijt? En heb jij ook al die tijd op 
je honger moeten blijven zitten? Dan gaan wij die nu stillen. 
Welkom in Knokke Hippique!

Mijn honger was groot en in deze tijdsgeest van schaarste 
wilde ik meer dan ooit organiseren. Zelfs al werden we ge-
confronteerd met beperkingen en kregen we pas last minute 
de toelating. Het is weer een challenge, al houden we daar 
van. Dat maakt deel uit van onze identiteit. Knokke Hippique 
wordt een nieuw concept, zonder VIP en met terrasbubbels. 

Ik was onlangs in Rome tijdens de CSIO. Paul Schockemöhle 
stond naast mij en maakte de bedenking dat hij een déjà vu 
gevoel had, alsof hij terug in de tijd gekatapulteerd werd. 
Concours zoals decennia geleden. Hij voegde er in één adem 
aan toe dat het corona proof concept veel charme had.

Soms moet je geconfronteerd worden met een nieuwe re-
aliteit en groeien daar nieuwe ideeën uit? Ik ben benieuwd 
naar uw reactie van onze nieuwe setting.

In elk nieuw project botsen we tegen obstakels, waar we 
dan weer uit leren. Finaal creëren we zo een nieuw verhaal. 
Doorzetten, improviseren en anticiperen is inherent aan 
ondernemen. La vie continue, we moeten toch niet blijven 
stilzitten vanwege een virus? De sport en de handel hebben 
een doorstart nodig en daar zal Knokke Hippique een steen-
tje toe bijdragen. Met de actuele corona cijfers is het maat-
schappelijk verantwoord om de draad terug op te pikken. En 
als ik kijk naar de deelnemerslijst, doet het deugd dat jij ons 
daar massaal in steunt.

Oprecht bedankt dat je er bij bent! 

Stephan Conter
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STEPHAN CONTER

Our contribution
Do you also have that hunger for top sport? And 
have you been suppressing it for all this time? Then 
this is the moment for us to satisfy it. Welcome to 
Knokke Hippique! 

My desire was huge and in this time of scarcity, I 
wanted to organise a show more than ever. Even 
though it was a challenge, due to being faced with 
restrictions and only receiving permission last min-
ute. But we never shy away from a challenge. That 
is part of our identity. Knokke Hippique will be a 
new concept, without VIP and with terrace bubbles.

I was recently in Rome during the CSIO. Paul 
Schockemöhle was standing next to me and com-
mented that he had a feeling of déjà vu, as if he had 
been catapulted back in time. Competitions like 
decades ago. He added in the same breath that the 
corona-proof concept had a lot of charm.

Sometimes you have to face a different reality and 
new ideas grow out of it. I am curious to hear your 
reactions to our altered setting.

In every novel project, we encounter obstacles and 
learn from them. In the end, we create a new story. 

Persisting, improvising and anticipating are inher-
ent in entrepreneurship. As we say in French “La 
vie continue”.  We don't have to sit still because 
of a virus, do we? The sport and the trade need a 
fresh start and Knokke Hippique will contribute to 
that. With the current corona figures, it is socially 
responsible to pick up the thread once more. And 
when I look at the list of participants, I am pleased 
to see that you are supporting us massively.

Thank you very much for being here! 

Stephan Conter
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KNOKKE-HEIST 
A DREAM LOCATION 
FOR EXPATS
Its wide sandy beaches, international 
appeal, gastronomic gems, year-round 
cultural events and amazing range of  
high-end shops make Knokke-Heist  
truly a dream location for expats.



Een voetbalwedstrijd van jouw zoon of dochter bijwonen. Naar die atle-
tiekmeeting gaan die al maandenlang in de agenda genoteerd stond of 
onze veldrijders of wegrenners een spannende strijd zien leveren. Het lijkt 
allemaal vanzelfsprekend, maar helaas heeft ook de sportwereld hard te 
lijden onder deze gezondheidscrisis.
 
“Elk nadeel heb zijn voordeel”, zei een getalenteerd voetballer. In corona-
tijden bonden immers nog nooit zoveel Vlamingen de sportschoenen aan. 
Iedereen zet elkeen van ons aan om zelf meer te gaan bewegen en sporten. 
Sport maakt ons beter. Actief sporten maakt ons fysiek en mentaal gezon-
der. Maar eens te meer moeten we vandaag helaas achter gesloten deuren 
genieten van de prestaties van onze favoriete sportploeg of sporter.
 
Onze sporters moeten het even zonder de twaalfde man stellen, zonder 
supporters, zonder hun trouwe aanhang. Nog even volhouden. Binnenkort 
kunnen we weer juichen langs de zijlijn, in het stadion of langs de kant van 
de weg wanneer het wielerpeloton voorbijkomt.                          
Alles komt goed, altijd.

Vlaams minister van Sport
Ben Weyts

Attending your son or daughter's football match. Going to that athletics 
meeting that has been marked in your agenda for months, or watching 
our cyclists or road racers put up an exciting fight. It all seems self-evident, 
but unfortunately, the sport is also suffering hard from this health crisis.
 
A talented footballer once said: "Every disadvantage has its advantage”. 
Never before have so many Flemish people put on their sporting shoes as 
in coronation times. Everyone encourages each of us to exercise and play 
sports more. Sport makes us better. Playing sports often makes us phys-
ically and mentally healthier.  But once again, unfortunately, we have to 
enjoy the performances of our favourite sports team or sportsman behind 
closed doors. 

For now, our sportsmen have to do it without their twelfth man, without 
their supporters, without their loyal fans. Just hang in there. Soon we will 
be able to cheer again from the sidelines, in the stadium or by the side of 
the road when the cycling peloton passes.                          
Everything will be all right, always.

Flemish minister of Sport
Ben Weyts
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DANIEL DEUSSER

De nummer 1 van de wereld

Toch? Is Knokke Hippique de laatste testrit voor 
Tokio?
Samen met CSIO Rotterdam, de week na Knokke 
Hippique. Een dag later is er de definitieve in-
schrijving. Geloof me dat die twee wedstrijden 
nog cruciaal gaan zijn. Mijn oorspronkelijk plan 
was om die twee wedstrijden nog te rijden. 

Gaan Olympische selecties nog afhangen van 
die twee wedstrijden?
Zeker weten. Het zou eenvoudiger zijn indien we 
al een tijdje op voorhand zouden weten wie er 
geselecteerd is. Dat kan je de planning en voor-
bereiding van je paard beter afstemmen. Nu blijft 
de druk op de ketel. Je paarden moeten voor een 

eventuele selectie in topvorm zijn in Knokke en 
Rotterdam. De Olympische Spelen zijn een maand 
later en daar moeten ze hun beste vorm hebben 
en pieken. Je wilt niet meemaken dat je Olympisch 
paard te vroeg piekt. Nu ja, dat is helaas inherent 
aan elk kampioenschap. Ik begrijp het ergens wel 
vanuit het standpunt van de bondscoach, hij wil 

Een luxeprobleem is ook een probleem, zelfs als ben je de nummer één en dat is sinds juni Daniel Deusser. Dat hij de nieuwe nummer 1 van de wereld 
is, dankt hij aan zijn twee Olympische paarden: Scuderia 1918 Tobago Z en Killer Queen VDM. Een luxeprobleem want Daniel Deusser mag slechts met 
ééntje naar Tokio afreizen. Al nuanceert de nieuwe nummer één meteen: ‘wie zegt dat ik naar Tokio ga? Er is nog niemand geselecteerd.’ Point taken. Aan 
de andere kant, Duitsland moet een wel heel sterk team hebben als ze Daniel Deusser kunnen thuislaten. Maar eerst is er Knokke Hippique, de generale 
repetitie voor Tokio. 
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alle potentiële Olympiërs evalueren door ze  een 
te kans geven. Dan krijg je kort voor de deadline 
nog selectiewedstrijden, zoals de landenprijzen 
van Rome en Sankt-Gallen, net als Knokke Hippi-
que en CSIO Rotterdam. 

Hoe anders zijn de Spelen in vergelijking met 
een EK en WK?
Ik heb EK’s en WK’s gesprongen en was er in 2016 
in Rio de Janeiro bij, waar we Olympisch brons 
wonnen. Misschien is de sport niet zo verschillend, 
het hele randgebeuren is helemaal anders. Olym-
pische Spelen is wat dat betreft onevenaarbaar. Je 
wordt opgenomen en opgezogen in je team. En 
dat team is Duitsland, waar jij deel van uitmaakt. 
Er is een echte en hechte samenhorigheid tussen 
alle atleten over alles disciplines heen. Een heel 
speciaal gevoel. Het reikt ook verder dan je ver-
moedt. Vertel tegen de man in de straat dat je al 
drie EK’s of WK’s  hebt gesprongen en hij haalt 
zijn schouders op. Zeg dat je de Olympische Spe-
len gesprongen hebt en je hebt zijn aandacht. Dat 
geldt niet enkel voor de paardensport. Olympische 
Spelen verenigen en hebben iets magisch. En ik 
geef toe, ik heb dat in Rio ook zo ervaren in het 
Olympisch dorp. En de weken die daaraan voor-
afgaan. De aandacht en interesse was ongezien en 
is overweldigend. Geen enkel event geniet zoveel 
aandacht en dat voel je aan alles. 

Als we over Duitsland en paardensport spreken, 
verwacht iedereen medailles?
No pressure (glimlacht). Dat was vroeger zo (knip-
oogt). Er was een tijd dat Duitsland op elk kampi-
oenschap medailles won…

Dat is nog zo?
Tot tien jaar geleden stak Duitsland er effectief 
bovenuit. Sindsdien zie je een exponentiële toe-
name van het aantal toppaarden en topruiters. 
Duitsland is jaren de sterkhouder geweest. Dat is 
het nog steeds, al zijn er ook veel andere landen 
bijgekomen die kunnen concurreren met Duits-
land. De Duitse hegemonie bestaat niet meer. We 
blijven een favoriet, al is dat geen exclusieve status 
meer. Er zijn meer favorieten dan podiumplaatsen 
bijgekomen.

Voel je de druk al?
Goeie vraag (lacht). Voorlopig nog niet, want ik 
weet niet of ik er in Tokio bij zal zijn. Dat heeft de 
bondscoach nog niet beslist. Momenteel is er dus 
nog geen druk. Maar laten we eerlijk zijn, iedereen 

De Duitse hegemonie bestaat niet 
meer. We blijven favoriet, al is dat 
geen exclusieve status meer
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die naar de Spelen gaat, ervaart de druk. 

Nu nog meer met de nieuwe formule?
Toch wel, drie ruiters per team zonder schrapre-
sultaat gaat voor verrassingen zorgen. Ik ben 
geen voorstander van de nieuwe formule, al kan 
het wel interessant worden. Eén mindere ronde, 
door een misverstandje of een uitschuiver, zal het 
teamresultaat hypothekeren. 

Zal er een andere spanning zijn?
Dat denk ik niet. Je wilt tenslotte nooit het 
schrapresultaat neerzetten. In die zin blijft de 
druk hetzelfde, ongeacht of je met drie of vier 
ruiters start. Het probleem is dat je in ongeluk-
kige situaties kan terechtkomen. Er zal maar een 
teamgenoot uitglijden of een accident de parcours 
krijgen. Daar gaat je teamscore dan. Eén misstap 
zal fataal zijn en dat gaat voor verrassingen zor-
gen. 

Is het een devaluatie van de sport?
Dat is een interessante discussie. Neem de gemid-
delde ranking over een jaar, dan zou je verwach-
ten dat de top 20, 30 altijd naar de Olympische 
Spelen gaat. Dat zal nu niet altijd het geval zijn, 
omdat je bijvoorbeeld de vierde ruiter bent van 
een sterk paardenland. Zo zal pakweg de nummer 
25 van de wereld niet in Tokio zijn, maar wel de 
nummer 250 die er niks kan betekenen. Die doet 
zichzelf en zijn paard er geen plezier mee. We 
hebben daar als ruiters vaak en veelvuldig over 
gediscuteerd, de FEI heeft er anders over beslist. 
Helaas. 

Jij hebt met Scuderia 1918 Tobago Z en Killer 
Queen VDM twee Olympische paarden op stal. 
Hoe dacht je daar aan op 1 januari?
Niet (lacht). Echt waar. Natuurlijk besefte ik dat 
Tobago en Killer Queen Olympisch potentieel heb-
ben, al heb ik daar niet over gepiekerd. Toch niet 
op 1 januari (grijnst). Elk paard heeft plus en min-
punten en elk paard geeft je een bepaald gevoel. 
Het paard dat me net voor de sluitingsdatum het 
beste gevoel geeft, zal finaal naar Tokio gaan. Als 
ik mag gaan natuurlijk. Met goed gevoel bedoel ik 
de spirit op dat moment, de mentaliteit en gretig-
heid. Dat zijn doorslaggevende indicatoren. 

Wordt dat moeilijk?
Dat zal van Tobago Z of Killer Queen afhangen. 
Voor hetzelfde geld wordt het een eenvoudige 
keuze als het ene paard merkelijk beter in vorm is 

en beter aanvoelt dan het andere. Daar kan ik me 
een maand vooraf nog niet over uitspreken. Beide 
paarden kregen begin dit jaar een Olympisch pro-
gramma. Ik hield er rekening mee en nu zullen we 
zien wie het best in aanmerking komt. 

Je kent beide paarden al langer. Is dat dan zo 
moeilijk in te schatten?
Het is een onmiskenbaar voordeel dat ik ze al lan-
ger ken. Tobago won op het laatste EK teamzilver, 
Killer Queen heeft nog geen ervaring met kampi-
oenschappen. Maar wat is er gebeurd? Net voor 
corona was Killer Queen in topvorm. Ze won de 
wereldbeker in Mechelen en vervolgens twee we-
ken na elkaar de twee vijfsterren GP’s van Doha. 
Op dat ogenblik was ik ervan overtuigd dat Killer 
Queen mijn volgend kampioenschapspaard zou 
worden. Begin dit jaar kwam Tobago na een break 
terug in actie. We waren in Wellington om rus-
tig op te bouwen. In februari wordt hij eerste en 
tweede, in maart wint hij een vier een vijfsterren 
GP. En dan denk je: misschien wordt Tobago mijn 
Olympisch paard? Omdat hij zo gemakkelijk won. 
Zelfs al ken je je paarden nog zo goed, ze kunnen 
je altijd verrassen. Tokio in 2020 of Tokio in 2021 
geeft een heel ander beeld. In 2020 had ik wellicht 
altijd voor Killer Queen gekozen. Omdat ze in het 
begin van het jaar zo aangenaam verraste. Nu zijn 
we een jaar later en is het Tobago die me begin 
dit jaar op dezelfde manier verraste. En wie weet 
maken de paarden zelf de keuze? Omdat de ene 
duidelijker in vorm is dan de andere? Ik hoop dat 
ze me het gemakkelijk maken (glimlacht). 

Neem jij finaal die beslissing?
Uiteindelijk zal ik de knoop doorhakken, in over-

Een grote fout die veel gemaakt 
wordt, is dat ruiters hun hele 
voorbereiding en training omgooien 
voor een kampioenschap. Met de 
beste bedoelingen, al werkt dat quasi 
altijd contraproductief
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leg uiteraard met de bondscoach. Het zal in juni 
duidelijk worden. 

Houd je dat elke dag bezig?
Ik ben daar zeker niet elke dag mee bezig. Uit-
eindelijk is deze maand niet anders dan andere 
maanden. De paarden hebben hun programma, 
ik train ze elke dag zoals elke andere dag van de 
maand en finaal zien we waar we uitkomen. Het 
is mijn taak om de paarden gelukkig te houden 
en conditioneel op te bouwen. Ongeacht of het 
nu voor de vijfsterren van Knokke Hippique is of 
voor de Olympische Spelen van Tokio. Een grote 
fout die veel gemaakt wordt, is dat ruiters hun 
hele voorbereiding en training omgooien voor 
een kampioenschap. Met de beste bedoelingen, 
al werkt dat quasi altijd contraproductief. Killer 
Queen en Tobago kwamen op jonge leeftijd bij mij 
en de voorbije jaren evolueerden ze van groen on-
ervaren paard naar vijfsterren GP paard. Dat bete-
kent dat ze enerzijds de kwaliteiten hebben en an-
derzijds dat hun opleiding en training voldoende 
efficiënt is. De formule werkt, waarom dan veran-
deren? Zij weten niet dat het Olympische Spelen 
zijn, ik weet wel dat ze zich goed in hun vel voelen 
bij hun programma. 

Het scheelt ook als je weet dat jij een reëel 
Olympisch paard hebt? 
Absoluut, als je weet wat je al bereikt hebt met je 
paard, geeft dat een gerust gevoel. Dan rij je toch 
met veel meer vertrouwen in de ring. In het ande-
re geval blijf je beter thuis. Als ik geen noemens-
waardig resultaat zou kunnen voorleggen, ging ik 
sowieso niet, want dan heb je er niks te zoeken.  

Heeft corona een invloed gehad op de voorbe-
reiding?
De wedstrijden zijn net op tijd op gang gekomen. 
We hebben sinds het buitenseizoen voldoende 

Indien ze morgen alsnog 
zouden beslissen om de 
Spelen te annuleren, zou 
ik er niet treurig om zijn
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Ik zag in Madrid vice 
Europees kampioen 
Ben Maher met 
Explosion en dat is 
voor mij een grote 
kanshebber op 
Olympisch goud

vijfsterren en landenwedstrijden op het 
programma. Het is nu dat je paard in 
vorm moet komen, niet in de winter. In 
die zin heeft corona geen invloed op de 
Olympische Spelen. Als paard en ruiter 
heb je competitieritme nodig en dat 
hebben we nu gekregen. 

Wat is je eerste Olympische herinne-
ring?
Ik weet nog dat Barcelona een feno-
menale indruk op me maakte. Ik was 
11 jaar in 1992 en keek met grote ogen 
vol bewondering naar de jumping. Ik 
herinner me Ludger Beerbaum die met 
Classic Touch (Caletto II x Landgraf I) de 
enige foutloze was in de finale en zo 
Olympisch kampioen werd. En Ratina Z 
(Ramiro x Almé) die met Piet Raijmakers 
teamgoud won. Mijn eerste Olympische 
herinneringen hebben betrekking met 
de paarden. 
Wat me het meest gaat bijblijven is 
evenwel de finale van de 100 meter 
met Usain Bolt in Rio. Ik was aanwezig 
in het stadion en heb het live beleefd. 
Een echt kippenvel moment. Ook al 
duurde het net geen tien seconden. Het 
was een once in a lifetime ervaring. Die 
sfeer heb ik nooit eerder ervaren. Wij 
hebben ook mooie sport in indrukwek-
kende stadions met veel publiek. Nu 
denk ik uiteraard aan Aken. Met alles 
respect, maar dat is niet te vergelijken 
met Usain Bolt die het Olympisch sta-

dion van Rio betreedt en tien secon-
den later Olympisch kampioen wordt. 
Nooit eerder zo’n onbeschrijflijk gevoel 
gekend. Op dat moment waren er ver-
scheidene atletieknummers bezig. Je 
hoorde applaus en er was ambiance in 
elke uithoek. En toen verscheen Usian 
Bolt en werd het muisstil. En dan enke-
le seconden later de ontlading. Dat was 
mijn mooiste moment van Rio.

Dat gevoel ga je in Tokio missen? Het 
wordt saai?
Dat ga ik niet zeggen maar voel je 
vrij om dat te schrijven. Er hangt een 
vreemde sfeer boven Tokio. Indien ze 
morgen alsnog zouden beslissen om 
de Spelen te annuleren, zou ik er niet 
treurig om zijn. Er zijn nog niet veel 
Japanners gevaccineerd en er is veel 
oppositie. Er hangt met andere woor-
den weinig positieve atmosfeer rond de 
Spelen. Wat ik enigszins kan begrijpen 
van de Japanners. Je wilt het grootste 
sportfeest creëren, terwijl er achter de 
hoek misschien mensen vechten voor 
hun leven? Dat is geen gunstig klimaat. 
Voor een goed begrip, ik wil zoals elke 
atleet ook naar Tokio, natuurlijk. Al 
maak ik daar enkele maatschappelij-
ke kanttekeningen bij. Moeten we niet 
eerst de wereld beter en gezonder ma-
ken? Is dat momenteel niet belangrij-
ker? Daar denk ik soms aan. Als je een 
medaille wint, maakt dat alles goed, 
maar je zal maar eens vierde worden? 

Zijn er voor u uitgesproken favorieten 
in Tokio?
Ik zag in Madrid vice Europees kampi-
oen Ben Maher met Explosion (Chacco 
Blue x Baloubet du Rouet) en dat is voor 
mij een grote kanshebber op Olympisch 
goud. 

Springt Duitsland op het podium?
Er komen veel landen in aanmerking 
voor de teammedailles. In de nieuwe 
formule is het onvoorspelbaar. Duits-
land is zeker kanshebber voor een me-
daille, net als België en nog een rist lan-
den. Reken Zwitserland en Zweden er 
ook maar bij.

De medaillespiegel 
van Daniel Deusser

Olympische Spelen: 
• Brons (First Class van Eeckelgem, 

Rio de Janeiro, 2016)

Europese Kampioenschappen:
• Driemaal zilver (Cornet d’Amour: 

2013 en 2015, Tobago Z: 2019)

World Cup Final: 
• Goud (Cornet d’Amour, 2014)
• Zilver (2007, Air Jordan Z)
• Brons (Cornet d’Amour, 2016)
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Since June Daniel Deusser is the number 

one of the world. He owes this success 

to his two Olympic horses: Scuderia 1918 

Tobago Z and Killer Queen VDM. Now he 

will have to make a choice; which of his 

two fantastic horses is he going to take 

with him to Tokyo? Although he modest-

ly reacts to this question: ‘Who says I’m 

going to Tokyo? Nobody has been selected 

yet.’ Let’s say that Knokke Hippique will 

be a good general rehearsal for Tokyo! 

We wish him the best of luck.

DANIEL DEUSSER

The 
number 
1 of the 
world
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Will Knokke Hippique be the final test for Tokyo? 
Together with CSIO Rotterdam, the week after 
Knokke Hippique. One day later, there is the final 
registration. Believe me, those two shows are going 
to be crucial. My original plan was to ride those two 
competitions

Will Olympic selections still depend on those two 
competitions?
They certainly do. It would be easier if we knew a 
while in advance who has been selected. That way 
you can plan and prepare better. Now the pressure 
is always on. Your horses have to be in top shape for 
a possible selection in Knokke and Rotterdam. The 
Olympics are a month later and they have to be in 
top form there. You don't want your Olympic horse 
to peak too early. Well, unfortunately that is inher-
ent to every championship. I understand it from 
the point of view of the national coach, he wants 

to evaluate all potential Olympians by giving them 
a chance. Then you get selection competitions short-
ly before the deadline, such as the Nations Cups in 
Rome and Sankt-Gallen, as well as Knokke Hippique 
and CSIO Rotterdam. 

How different are the Games compared to an EC 
and WC?
I have jumped EC's and WC's and was there in Rio 
de Janeiro in 2016, where we won Olympic bronze. 
Maybe the sport is not so different, the whole side 
event is completely different. The Olympics is unpar-
alleled in that respect. You get absorbed and sucked 
into your team. And that team is Germany, of which 
you are a member. There is a real and close solidar-
ity between all athletes across all disciplines. A very 
special feeling. It also reaches further than you might 
suspect. Tell the man in the street that you have 
jumped three European Championships or World 
Cups already and he shrugs his shoulders. Say you 
jumped the Olympics and you have his attention. 
This is not just the case in equestrian sports. There is 
something magical about the Olympic Games. And I 
admit, I experienced it that way in Rio in the Olym-
pic village. And the weeks leading up to it. The atten-

The German 
hegemony doesn't 
exist anymore. We 
remain favourites, 
even though it's not 
an exclusive status 
anymore
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tion and interest was unseen and overwhelming. No 
other event enjoys so much attention and you can 
feel that in everything. 

When we talk about Germany and equestrian 
sports, does everyone expect medals?
No pressure (smiles). It used to be like that (winks). 
There was a time when Germany won medals at 
every championship…

Is it still like that?
Up until ten years ago, Germany effectively stood 
out. Since then you see an exponential increase in 
the number of top horses and top riders. Germany 

has been the strong holder for years. It still is, al-
though many other countries have come on board 
that can compete with Germany. The German he-
gemony no longer exists. We remain a favourite, al-
though it is no longer an exclusive status. There are 
more favourites than podium places.

Are you feeling the pressure already?
Good question (laughs). Not yet, because I do not 
know if I will be there in Tokyo. The coach hasn't 
decided yet. So there is no pressure yet. But let's be 
honest, everyone who goes to the Olympics, experi-
ences the pressure

Now even more with the new formula?
Yes, three riders per team without a score that will 
be dropped out, will cause some surprises. I'm not a 
fan of the new formula, although it could be inter-
esting. One less good round, due to a misunderstand-
ing or a slip-up, will jeopardize the team result.  

Will there be another tension?
I don't think so. After all, you never want to get the 
drop score. In that way the pressure remains the 
same, whether you start with three or four riders. 
The problem is that you can end up in unfortunate 
situations. Just one of your teammates might slip 
or have an accident on the course. There goes your 
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team score. One slip will be fatal and that will cause 
surprises. 

Is it a devaluation of the sport?
That is an interesting discussion. Take the average 
ranking over a year, then you would expect that the 
top 20, 30 always goes to the Olympics. That will not 
always be the case now, because you are, for exam-
ple, the fourth rider from a strong horse country. For 
example, the number 25 of the world will not be in 
Tokyo, but the number 250 who can't mean anything 
there will be. He is not doing himself or his horse 
any favours. We as riders have discussed this many 

times, but the FEI has decided otherwise. Unfortu-
nately. 

With Scuderia 1918 Tobago Z and Killer Queen 
VDM you have two Olympic horses in your sta-
ble. How did you think about that on January 
1st?
I didn't (laughs). Really. Of course I realised that To-
bago and Killer Queen have Olympic potential, but I 
didn't think about that. Not on January 1st anyway 
(grins). Every horse has its strengths and weaknesses 
and every horse gives you a certain feeling. The horse 
that gives me the best feeling just before the closing 

date will go to Tokyo. If I can go of course. With a 
good feeling I mean the spirit at that moment, the 
mentality and the eagerness. Those are decisive in-
dicators. 

Will it be difficult?
That will depend on Tobago Z or Killer Queen. It 
could also be an easy choice if one of the horses is in 
a much better shape than the other. I can't give an 
opinion about that a month in advance. Both horses 
got an Olympic programme at the beginning of this 
year. I took it into account and now we will see who 
is the best candidate. 

A big mistake that is often made is that riders change their whole 
preparation and training for a championship. With the best of 
intentions, but it's almost always counterproductive
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You have known both horses for a long time. Is 
that so difficult to assess?
It is an undeniable advantage that I have known 
them for a longer time. Tobago won team silver at the 
last European Championships, Killer Queen has no 
experience with championships. But what happened? 
Just before Corona, Killer Queen was in top form. 
She won the World Cup in Mechelen and then two 
weeks in a row the two five-star GPs in Doha. At that 
moment I was convinced that Killer Queen would 
become my next championship horse. Early this year 
Tobago came back in action after a break. We were 
in Wellington to build up quietly. In February he be-
came first and second, in March he won a four and 
five star GP.  And then you think: maybe Tobago will 
become my Olympic horse? Because he won so easily. 
Even if you know your horses so well, they can always 
surprise you. Tokyo in 2020 or Tokyo in 2021 gives a 
completely different picture. In 2020, I would proba-
bly have chosen Killer Queen. Because she was such a 
pleasant surprise at the beginning of the year. Now 
we are a year later and it is Tobago who surprised 
me in the same way at the beginning of the year. And 
who knows, maybe the horses themselves will make 
the choice? Because one is clearly more in shape than 
the other? I hope they make it easy for me (smiles).  

Will you make the final decision?
Eventually I will make the decision, of course in con-
sultation with the national coach. It will become clear 
in June. 

Does that keep you busy every day?
I am certainly not busy with that every day. In the 
end, this month is no different than any other month. 
The horses have their programme, I train them every 
day like every other day of the month and in the end 
we see where we end up. My job is to keep the horses 
happy and build them up conditionally. No matter 
if it is for the five stars of Knokke Hippique or for 
the Olympics in Tokyo. A big mistake that is made of-
ten is that riders change their whole preparation and 

training for a championship. With the best of inten-
tions, but it is almost always counterproductive. Killer 
Queen and Tobago came to me at a young age and in 
the last few years they have evolved from green inex-
perienced horses to five-star GP horses. That means 
that on one hand they have the qualities and on the 
other hand that their education and training is suf-
ficiently efficient. The formula works, so why change? 
They don't know it's the Olympics, I know they feel 
good about their programme. 

It also makes a difference if you know you have a 
real Olympic horse?
Absolutely, when you know what you have already 
achieved with your horse, it gives you a sense of se-
curity. Then you go into the ring with a lot more con-
fidence. If not, you're better off staying at home. If I 
couldn't show a significant result, I wouldn't go any-
way, because then you have no reason being there.   

Did Corona have an influence on the preparation?
The competitions have started just in time. Since the 
outdoor season we have enough five-star and Nations 
Cups on the programme. It's now that your horse has 
to get in shape, not in the winter. In that way corona 
has no influence on the Olympics. As a horse and rider 
you need competition rhythm and we got that now. 

What is your first Olympic memory?
I remember Barcelona making a phenomenal impres-
sion on me. I was 11 years old in 1992 and watched 
the show jumping with big eyes full of admiration. I 
remember Ludger Beerbaum with Classic Touch (Cal-
etto II x Landgraf I) who was the only one clear in 
the final and in that way became Olympic champion. 
And Ratina Z (Ramiro x Almé) who won team gold 
with Piet Raijmakers. My first Olympic memories are 
related to the horses. 

But what I will remember most is the final of the 100 
metres with Usain Bolt in Rio. I was in the stadium 
and experienced it live. A real goosebump moment. 
Even though it lasted just under ten seconds. It was a 
once in a lifetime experience. I have never experienced 
that atmosphere before. We also have beautiful sport 
in impressive stadiums with lots of spectators. Now 
of course I think of Aachen. With all due respect, but 
that cannot be compared to Usain Bolt entering the 
Olympic stadium in Rio and becoming Olympic cham-
pion ten seconds later. Never have I known such an 
indescribable feeling. At that moment, several athletic 
classes were going on. You could hear the applause 
and there was ambiance in every corner. And then 

Usian Bolt appeared and it was quiet as a mouse. And 
then a few seconds later, the relief. That was my best 
moment in Rio.
Are you going to miss that feeling in Tokyo? Will 

it be boring?
I am not going to say that, but feel free to write that. 
There is a strange atmosphere over Tokyo. If they de-
cided to cancel the Games tomorrow, I wouldn't be 
sad about it. Not many Japanese have been vaccinat-
ed and there is a lot of opposition. In other words, 
there is not a very positive atmosphere around the 
Games. Which I can somewhat understand on the 
part of the Japanese. You want to create the biggest 
sports festival, while behind the corner there may be 
people fighting for their lives? That is not a favourable 
climate. For the record, like any athlete, I also want 
to go to Tokyo, of course. Although I have some social 
reservations about this. Shouldn't we first make the 
world a better and healthier place? Isn't that more 
important at the moment? I think about that some-
times. If you win a medal, it makes up for everything, 
but what if you come fourth? 

Are there any outspoken favourites for you in To-
kyo?
I saw vice European champion Ben Maher with Ex-
plosion (Chacco Blue x Baloubet du Rouet) in Madrid 
and I think he is a big contender for Olympic gold. 

Will Germany be on the podium?
Many countries are eligible for the team medals. In 
the new formula it is unpredictable. Germany is cer-
tainly a contender for a medal, as is Belgium and sev-
eral other countries. Switzerland and Sweden are also 
in the running.

If they decided to cancel 
the Games tomorrow, I 
wouldn't be sad about it

I saw in Madrid vice 
European champion 
Ben Maher with 
Explosion and for me 
that is a great candidate 
for Olympic gold
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The medal count of 
Daniel Deusser
Olympic Games:
• Bronze (First Class van Eeckelgem, 

Rio de Janeiro, 2016)

European Championships:
• Three silver medals (Cornet 

d'Amour: 2013 and 2015, Tobago Z: 
2019)

World Cup Final: 
• Gold (Cornet d'Amour, 2014)
• Silver (2007, Air Jordan Z)
• Bronze (Cornet d'Amour, 2016)
• Brons (Cornet d’Amour, 2016)
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De nieuwe formule van Tokio

PROGRAMMA 
Olympische Spelen 
Tokio
DRESSUUR: 24 JULI/28 JULI
• Zaterdag 24 en zondag 25 juli:  

Grand Prix
• Dinsdag 27 juli:  

Grand Prix Special/finale 
landenwedstrijd

• Woensdag 28 juli:  
individuele finale Kür

EVENTING: 30 JULI/2 AUGUSTUS
• Vrijdag 30 juli en zaterdag 31 juli: 

dressuur
• Zondag 1 augustus:  

cross country
• Maandag 2 augustus: 

 jumping

JUMPING: 3 AUGUSTUS/7 AUGUSTUS
• Dinsdag 3 augustus:  

individuele kwalificatie
• Woensdag 4 augustus:  

individuele finale
• Vrijdag 6 augustus:  

kwalificatie landenwedstrijd
• Zaterdag 7 augustus:  

finale landenwedstrijd

In Tokio zal de paardensport onder een andere formule gereden worden. De re-
den? Enerzijds werd beslist om de quota (75 springpaarden) te behouden, an-
derzijds wil men meer landen aan de start. Want meer landen impliceren meer 
inkomsten uit televisierechten. 

De grote vernieuwing in Tokio is dat de landencompetitie met 3 ruiters per team 
wordt gereden en er geen schrapresultaat meer is.

TEAM
De teamcompetitie bestaat uit twee manches. De eer-
ste is toegankelijk voor de 20 teams met 3 ruiters per 
team, waarvan elk resultaat telt. 
In de tweede manche worden de 10 beste landen toe-
gelaten. In geval van gelijk aantal strafpunten, zullen 
de chrono’s bepalen wie al dan niet bij de 10 beste lan-
den hoort. 
Voor de podiumplaatsen zal eventueel een barrage ge-
reden worden bij gelijk aantal strafpunten.

INDIVIDUELE 
COMPETITIE 
Nieuw is eveneens dat er gestart wordt met de indivi-
duele competitie. Die begint met een Table A zonder 
barrage, waarin alle 75 combinaties van start gaan. Dat 
zijn voor een goed begrip ook drie ruiters per team. 
Reserveruiters komen niet in actie.
De top 30 van de eerste ronde, Table A, gaan naar de 
individuele finale, een basisomloop plus barrage, waar 
iedereen weer begint met nul strafpunten.

DE RESERVE
Een team kan een reserveruiter/paard meenemen. 
Voor de individuele competitie komt de reserve niet 
in actie. Het is de chef d’équipe die de drie ruiters van 
zijn team aanduidt voor de individuele competitie.  
Voor de teamcompetitie bepaalt de chef d’équipe de 
drie ruiters van zijn team. Indien het team zich plaatst 
voor de finale, kan de reserve eventueel ruiter ingezet 
worden
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In Tokyo, equestrian sport will be held under a different formula. The reason? On one hand it was decided to keep the quota (75 jumpers), on the other 
hand they want more countries at the start. Because more countries imply more income from television rights. 

The big innovation in Tokyo is that the country competition will be ridden with 3 riders per team and there will no longer be a drop score.

The new formula of Tokyo

INDIVIDUAL 
COMPETITION 
Also new is the start of the individual com-
petition. This starts with a Table A without 
jump-off, in which all 75 combinations start. 
That also means three riders per team. Re-
serve riders do not participate in the compe-
tition. The top 30 of the first round, Table A, 
go to the individual final, a basic course plus 
jump-off, where everyone starts again with a 
clean sheet. 

THE RESERVE
A team can bring a reserve rider/horse. In 
the individual competition, the reserve ri-
der will not participate. For the individual 
competition, the Chef d'équipe will deter-
mine the three riders of his team.  For the 
team competition, the Chef d'équipe deter-
mines the three riders of his team. If the 
team qualifies for the final, the reserve rider 
may be used. 

TEAM
The team competition consists of two rounds. 
The first is open for the 20 teams with 3 riders 
per team, where every result counts. In the 
second round, the 10 best countries will be 
allowed to compete. In case of an equal num-
ber of faults, the chrono will determine who 
belongs to the 10 best countries or not. For 
the podium places, a jump-off will be ridden 
in case of an equal number of faults.

DRESSAGE: 24 JULY/28 JULY
• Saturday 24 and Sunday 25 July: 

Grand Prix
• Tuesday July 27:  

Grand Prix Special/Final Nations 
Cup

• Wednesday, July 28:  
Individual final Freestyle

EVENTING: 30 JULY/2 AUGUST
• Friday 30 July and Saturday 31 July: 

dressage
• Sunday 1 August:  

cross country
• Monday 2 August: 

 jumping 

JUMPING: 3 AUGUST/7 AUGUST
• Tuesday 3 August:  

individual qualification
• Wednesday 4 August:  

individual final
• Friday 6th August:  

Nations Cup Qualifier
• Saturday 7th August:  

Nations Cup Final

PROGRAMME 
Olympic Games Tokyo

31
The new

 form
ula 

of Tokyo







Ravintsara
www.baobabcollection.com



Tussen twee units door, vertelt hij over 
Knokke Hippique. Of het een moeilijke be-
valling was? Stephan glimlacht: ‘voor Ellen 
(Van Guyse, zijn rechterhand) meer dan voor 
mij, want ik heb er haar mee opgezadeld. 
Door de tijdsdruk was het voor Ellen een 
grote uitdaging. 
Knokke Hippique en Brussels Stephex 
Masters zijn onze return aan de sport. 
Daarvoor doen we het en in deze tijdsgeest 
wilde ik meer dan ooit onze events op de 
kalender. Natuurlijk was het improviseren 
en anticiperen, al groeien daar misschien wel 
nieuwe ideeën uit? Wat de sport betreft heeft 
Knokke Hippique al een standaard gezet. We 
genieten het vertrouwen van de ruiters.’

33 Ruiters uit de top 40
‘Maar liefst 33 ruiters uit de top 40 hebben 
zich al aangemeld. Iedereen komt graag naar 
Knokke en dat heeft ook te maken met Ro-
lex. Het is een objectieve vaststelling dat Ro-
lex concours in het vijfsterren circuit erkend 
worden als het neusje van de zalm.’

Wordt Knokke Hippique de generale repetitie 
voor Tokio? ‘De meerderheid van de Olym-
pische ruiters zal aanwezig zijn. De Olympi-

sche selecties moeten nog gemaakt worden 
en daarvoor is Knokke Hippique een belang-
rijk observatiemoment. In Knokke kan je een 
Olympisch ticket afdwingen.’

Van de oorspronkelijke stallen wandelen we 
langs de royale vijver met fontein richting 
nieuw complex. Het is hier dat Stephan Con-
ter rust vindt, of broedt op nieuwe ideeën 
terwijl hij zichtbaar geniet van het natuur-
lijk decor. Hij staat er letterlijk en figuurlijk 
bij stil. Om vervolgens te zien dat één boom 
te scheef groeit. Het is Stephan ten voeten 
uit, zijn arendsoog schat zelfs exact de leng-
te van het gras is. Hier moet volgende week 
gemaaid worden. 

A walking talking met 
Stephan Conter
Wanneer Stephan Conter even zijn hoofd wil leegmaken, wandelt hij langs de stallen en 
pistes. Steeds observerend, al is het bovenal rustgevend en inspirerend. Wij schuiven aan 
voor een walking talking langs de contouren van Stephex in Wolvertem, waar ze bouwen en 
blijven bouwen. De paarden steken hun hoofd naar buiten en bedanken Stephan voor hun 
nieuwe stal met veel lucht, licht en zicht op de groene omgeving. Onderweg praat hij met 
een groom die revalideert nadat hij van heel dichtbij kennis gemaakt heeft met de hoeven 
van een jong paard. Stephan ziet dat het de goede kant uitgaat. Er is niets dat hem ontgaat, 
in elke piste herkent hij elk paard. 

Doorzetten en 
blijven proberen 
is inherent aan 
ondernemen
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We stappen richting verste uithoek, waar Stephan 
zijn nieuw plan uit de doeken doet. Het lijkt nu 
nog op een woestenij, al herken je al de aange-
legde vallei waarin twee graspistes komen voor de 
Brussels Stephex Masters van 2022. Hoge grasber-
men zullen functioneren als natuurlijke tribunes. 
De grootste piste meet 97 meter bij 109 meter en 
zal integraal omringd worden voor het publiek. 
Stephan Conter vertelt het met fonkelende oogjes 
en hoeft geen 3D projectie om het project te vi-

sualiseren. Hij kan het nu al helemaal boetseren. 
‘Denk je dat het goed komt’, vraagt Stephan? Denk 
jij dat daar iemand aan twijfelt? De vraag stellen 
is hem beantwoorden. 

Brussels Stephex Master zal dit jaar op zand en 
op de gekende locatie doorgaan, volgend jaar ver-
huist het naar de andere kant van het domein.

Zo wordt Knokke Hippique de laatste belangrijke 

wedstrijd voor de Olympische Spelen en Brussels 
Stephex Masters de eerste voorname wedstrijd na 
de Spelen. 

Tokio
Het woord is gevallen, de Spelen! Stephan pikt er 
meteen op in: ‘ik denk dat België een heel sterk 
team zal hebben. Ik zag in Rome Jérôme Guery 
met Quel Homme de Hus. Hij was er op het EK 
in Rotterdam ook bij en is incontournable voor 

mij. Net als Niels Bruynseels met Delux van T&L. 
Jammer dat Igor van Jos Verlooy moet afhaken. 
Hij was uitmuntend op het EK met zijn gouden en 
bronzen medaille. We hebben gelukkig nog vaste 
waarden, zoals Pieter Devos en Gregory Wathelet. 
België heeft een brede kern die bij de favorieten 
mag gerekend worden. Favoriet voor goud hé!’

Voor de Duitsers met Daniel Deusser? ‘De Duit-
sers gaan heel sterk uit hun pijp moeten ko-

men om voor de Belgen te finishen. Ik sta voor 
een dilemma. Als Belg wil ik dat België wint, als 
Daniel Deusser in het Duits team zit, ga ik toch 
voor Duitsland supporteren. Zelfs al is dat een 
verscheurende keuze.’ Zullen we anders een com-
promis maken? Daniel Deusser wordt Olympisch 
kampioen en België wint goud in de landencom-
petitie? ‘Daar kan ik mee leven. Je ziet dat ik geen 
moeilijke mens ben en een ander ook iets gun 
(lacht).’

Een spijtige zaak voor de sport
Over de nieuwe Olympische formule is Stephan 
Conter niet de spreken. Hij vindt het een spijtige 
zaak voor de sport. ‘Wat voor zin heeft het om 
landen te laten deelnemen waarvan iedereen 
weet dat ze niet in aanmerking komen voor de 
finale, laat staan medailles? De keuze om meer 
landen toe te laten, haalt het Olympisch niveau 
naar beneden. Wat een ondoordachte en onver-
antwoorde beslissing van de FEI. Wat gaat er ge-
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beuren? Als ze het Olympisch niveau behouden, 
wordt het gevaarlijk voor die paarden. Dus gaat 
de lat letterlijk naar omlaag en dan is de vraag of 
de topruiters in de toekomst nog bereid gaan zijn 
om hun toppaarden te reserveren voor de Olym-
pische Spelen?’

Stephan vertelt het vanuit zijn sporthart. Dat 
nieuwe landen nieuwe klanten kunnen worden, 
wuift hij weg: ‘dat zijn twee verschillende werel-
den. Als liefhebber wil ik topsport zien, punt. Het 
EK voetbal is bezig, ga jij kijken naar België tegen 
Andorra of Lichtenstein? Ik denk het niet, je wilt 
topmatchen zien. Net zoals je op de Olympische 
Spelen de beste ruiters met hun beste paarden 
wilt zien. Topsport zoals Olympische Spelen is een 
droom en dat moet het blijven. Een droom die 
slechts weinigen bereiken. Als dat morgen voor 
iedereen toegankelijk wordt, spat de droom uit 
elkaar en verdwijnt de magie. 

Twee paarden, één ruiter
Stephex Stables heeft met Lorenzo de Luca en Da-
niel Deusser twee ruiters van Olympisch niveau. 
Alleen, Daniel heeft twee Olympische paarden en 
Lorenzo heeft er geen? Door een samenloop van 
omstandigheden, oordeelt Stephan Conter: ‘een 
Olympische combinatie vraagt jaren voorberei-
ding, dat lukt niet op een half jaar. Je moet ook 
geluk hebben, met de gezondheid en de leeftijd 
van je paarden. De timing moet juist zijn. Kijk 
naar wereldkampioen Simone Blum en Alice. Zij 
hebben elkaar grootgemaakt en daar zijn jaren 
overgegaan. Of Kendra Brinkop, zij rijdt al twee-
enhalf jaar voor ons. Zij heeft Kastelle Memo al 
die tijd opgebouwd van onberijdbaar paard naar 
vijfsterren en oogstte onlangs succes in de lan-
denprijs van Rome met twee foutloze omlopen. 
Ze mocht zelfs de barrage rijden voor de eerste 
plaats. Gregory Wathelet (Nevados S) was een 

fractie sneller, het scheelde  geen halve seconde. 
Om maar te zeggen dat haar timing en die van 
Kastelle Memo perfect was. De lange termijn is 
de enige garantie op succes. De weg daarnaartoe 
vraagt geduld en tijd en onverstoorbaar blijven 
geloven in je kwaliteit. Daniel Deusser rijdt sinds 
het Olympisch jaar 2012 voor Stephex. Ik vertelde 
hem toen dat ik geen enkel toppaard voor hem 
had, maar dat ik wel de ambitie had om het hoog-
ste te bereiken in de sport en dat ik bereid was om 
daarin te investeren. Het eerste jaar zouden we 

niet oogsten, maar we zouden ons doel bereiken. 
Ik heb Daniel gevraagd om me te geloven op mijn 
woord. En ik heb mijn woord gehouden. Een jaar 
later won hij zilver op het EK, in 2014 werd hij we-
reldbekerkampioen, in 2015 vice Europees Kam-
pioen en in 2016 brons op de Olympische Spelen.’

Voor Stephex zijn de grote confrontaties de refe-
renties bij uitstek. Grote kampioenschappen zoals 
Olympische Spelen zijn doelen om naar te stre-
ven. En de Rolex GP van Aken, vult Stephan Conter 

In het vijfsterren circuit 
worden Rolex concours 
erkend als het neusje 
van de zalm
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aan: ‘onze aanwezigheid in de topsport is 
de mooiste vitrine voor de integrale Step-
hex groep.’ 

Knoop doorhakken
Er moet nog een knoop doorgehakt wor-
den. Met wie springt Daniel Deusser in To-
kio? En heeft teammanager Conter daar iets 
over te zeggen? Van First Class was Stephan 
al langer overtuigd van zijn Olympische 
kwaliteiten, maar wat dacht hij op 1 januari 
2021? ‘Op dat moment dacht ik aan Killer 
Queen. Ook omdat Tobago herstelde van 
een kwetsuur. Een dom accident, gevallen 
en een beentje gebroken naast zijn staart. 
Wanneer en hoe zou hij daarvan recupe-
reren? Op 1 januari was Tobago een vraag-
teken en Killer Queen een certitude. Tot 
Tobago de competitie hervatte en na zijn 
revalidatie tien centimeter hoger sprong. 
Heb je zijn palmares gezien in het voorjaar? 
Indrukwekkend! Ik heb een straffe madame 
en een straffe mijnheer op stal. Daniel zal 
kiezen, hij zal het tenslotte moeten doen in 
Tokio. En ongeacht wie hij kiest, ik zal ach-
ter zijn beslissing staan. Wij hebben daar 
van bij de start van onze samenwerking 
duidelijke afspraken over gemaakt. Ik koop 
aan en wijs de paarden toe aan de ruiters, 
en zij ontfermen zich over de sport.’

In Tokio springen een tiental paarden uit 
de Stephex stal. Eén van die paarden is 
Don Juan vd Donkhoeve (Bamako de Muze 
x Heartbreaker) met Jessica Springsteen. 
‘Daar heb ik lang achtergelopen’, lacht Step-
han: ‘vanaf zijn zes jaar. Iedereen verklaar-
de me gek. Toch niet Don Juan? Die springt 
als een hert. Don Juan was van Eleonore 

Lambilliotte en ik was er zot van. Don Juan 
had iets, zijn karakter sprak me aan, maar 
Eleonore wilde niet verkopen. Misschien 
omdat ik te weinig bood? Wie zal het zeg-
gen (lacht). Enfin, ik verkoop Irenice Horta, 
had terug centjes en beloof aan mijn doch-
ter Zoé dat ik een ander goed paard voor 
haar ga kopen. Zij had Irenice tenslotte 
gemaakt. Ik dacht weer aan Don Juan, doe 
een nieuwe bod en vis achter het net. Je 
hebt weer geboden om niet te kopen, re-
ageerde Zoé. En toch zou ik hem kopen. 
Eleonore presenteerde Don Juan tijdens de 
Brussels Stephex Masters en toevallig was 
Jessica Springsteen er ook. Zij zag hem, had 
een coup de foudre en kocht hem. Zoé heeft 
er nooit mee gereden.’

Het is een vaststelling dat Stephan Conter 
een neus heeft voor atypische paarden waar 
enkel hij potentieel in ziet. Zelfs al wordt hij 
daar aanvankelijk mee uitgelachen. H&M 
Indiana (Kashmir vh Schuttershof ) waar-
mee Malin Baryard in Tokio springt, is daar 
ook een voorbeeld van. ‘Een heel moeilijke 
tante.  Zes jaar en beresterk. Niet te rijden 
zelfs. Ik zag er wel veel potentie in en kocht 
haar. Als ik een paard in mijn kop heb, mag 
heel de wereld me tegenspreken, dan koop 
ik toch. Hetzelfde met Gazelle ter Elzen van 
Kent Farrington. Zij stond bij Niels Bruyn-
seels en ik begreep dat hij er niet gek van 
was. Ik wel en tien minuten later kocht ik 
ze. Ik kan dat niet verklaren. Kastelle Memo 
was niet te rijden, compleet onhandelbaar. 
En toch kocht ik ze, want ik zag haar kwali-
teiten. Tweeënhalf jaar later springt ze een 
foutloze landenprijs in Rome. Paarden is 
een gevoel dat je niet kan uitleggen. Mooi 
toch?

De Duitsers gaan 
heel sterk uit hun 
pijp moeten komen 
om voor de Belgen te 
finishen

De keuze om meer 
landen toe te laten, 
haalt het Olympisch 
niveau naar beneden
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A walking talking with Stephan Conter
When Stephan Conter wants to clear his head, he walks along the stables and tracks. Always observing, yet above all relaxing and getting inspired. We join him 
for a walk and talk along the perimeter of Stephex Stables in Wolvertem, where they build and just keep on building. The horses peer out of their windows and 
thank Stephan for their refreshed stables with lots of air, light and a view of the green surroundings. On the way, he talks to a groom who is recovering after 
having had a close contact with the hooves of a young horse. Stephan sees that things are going in the right direction. Nothing slips his mind; he recognizes 
every horse in every arena.

Between two stable blocks, he begins to talk about 
Knokke Hippique. Whether it was difficult to organ-
ise the event? Stephan smiles: “More for Ellen than 
for me, because she organized it all. Due to the time 
pressure, it was a great challenge for her.
Knokke Hippique and Brussels Stephex Masters are 
our return to the sport. That is why we do it and 

in these times, I wanted our events on the calendar 
more than ever. Of course, we had to improvise and 
anticipate, although new ideas might grow out of 
that? As far as the sport is concerned, Knokke Hip-
pique has already set a standard. We enjoy the trust 
of the riders.”

33 Riders from the Top 40
No less than 33 riders from the top 40 have already 
signed up. Everyone likes to come to Knokke and 
that also has to do with Rolex. It is an objective fact 
that Rolex competitions in the five-star circuit are 
recognized as the cream of the crop.'
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Will Knokke Hippique be the final rehearsal for 
Tokyo? “The majority of the Olympic riders will be 
present. The Olympic selections still have to be made 
and therefore Knokke Hippique is an important ob-
servation moment. In Knokke you can obtain an 
Olympic ticket”

From the original stables, we walk along the spa-
cious pond with fountains towards the new com-
plex. It is here that Stephan Conter finds peace, or 
comes up with new ideas while enjoying the natural 
setting. He literally and figuratively stands still. Only 
to see that one tree is growing crookedly. His eagle 
eye even estimates the exact length of the grass. It 
needs to be mowed next week.

We walk towards the most distant corner, where 
Stephan reveals his new plan. It still looks like a 
wilderness, although you can already recognize the 
landscaped valley in which two grass arenas will be 

built for the Brussels Stephex Masters in 2022. High 
grass verges will function as natural grandstands. 
The largest arena measures 97 metres by 109 metres 
and will be completely surrounded by the public. 
Stephan Conter tells it with twinkling eyes and he 
does not need a 3D projection to visualize the pro-
ject. He can already imagine it. “Do you think it will 
be all right”, Stephan asks? Do you think anyone is 
doubting that? To ask the question is to answer it.
This year, Brussels Stephex Masters will be ridden on 
sand and will be held at the known location. Next
year, it will move to the other side of the domain.

In this way Knokke Hippique will be the last impor-
tant competition before the Olympics and Brussels 
Stephex Masters the first important competition af-
ter the Olympic Games.

Tokyo
The word is out, the Games are on! Stephan im-
mediately responds to it: 'I think that Belgium will 
have a very strong team. I saw Jérôme Guery in 
Rome with Quel Homme de Hus. He was also there 
at the European Championships in Rotterdam and 
he is unmissable for me. Just like Niels Bruynseels 
with Delux van T&L. It is a pity that Igor from Jos 
Verlooy has to drop out. He was outstanding at the 
EC with his gold and bronze medal. Fortunately, 
we still have solid values, such as Pieter Devos and 
Gregory Wathelet. Belgium has many riders who 
can be counted among the favourites. Favourites for 
gold, of course!
For the Germans and Daniel Deusser? "The Ger-

mans will have to achieve a very good result to fin-
ish ahead
of the Belgians. For me it's not that easy. As a Bel-
gian I want Belgium to win, but if Daniel Deusser 
is in the
German team, I will still support Germany. Even 
if that is a heartbreaking choice. Shall we make 
a compromise? Daniel Deusser becomes Olympic 
champion and Belgium wins gold in the team com-
petition? I can live with that. You see I'm not a dif-
ficult person and I also want to give other people 
something (laughs).

A pity for the sport
Stephan Conter is not happy about the new Olym-
pic formula. He thinks it is a pity for the sport. 
“What is the point of having countries participate 
when everyone knows they will not qualify for the 
finals, let alone medals? The decision to allow more 
countries will bring the Olympic level down. What 
a thoughtless and irresponsible decision by the FEI. 
What will happen? If they keep the Olympic level, it 
will be dangerous for those horses. So the level and 
fences are literally going down and then the ques-

Continuous 
forward thinking 
and innovating 
is inherent to 
entrepreneurship
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tion is whether the top riders in the future will be prepared to reserve 
their best horses for the Olympics?'

The fact that new countries can become new customers, he thinks is 
rubbish: “those are two different worlds’. As a fan, I want to see top 
sport, it’s as clear as that. When the European Football Championship 
is on, are you going to watch Belgium against Andorra or Lichtenstein? 
I don't think so, you want to see top sport. Just like you want to see 
the best riders with their best horses at the Olympics. Topsport like the 
Olympics is a dream and it should stay that way. A dream that only 
a few achieve. If it becomes accessible to everyone, the dream will fall 
apart and the magic will disappear.

Two horses, one rider
With Lorenzo de Luca and Daniel Deusser, Stephex Stables has two 
Olympic level riders. Only, Daniel has two Olympic horses and Lorenzo 
has none? A combination of circumstances, according to Stephan Cont-
er: “an Olympic combination requires years of preparation, you can't do 
that in half a year. You also need to be lucky, with the health and age of 
your horses. The timing has to be right. Look at world champion Simone 
Blum and Alice. They raised each other and it took years. Or Kendra 
Brinkop, she has been riding for us for two and a half years. In that time 
she has built up Kastelle Memo from an unridden horse to five-star 
level and recently she was successful in the Nations Cup of Rome with 
two clear rounds. She was even in the jump-off running for the first 
place. Gregory Wathelet (Nevados S) was just a little bit faster, it was 
less than half a second. Just to say that her timing and that of Kastelle 
Memo was perfect. The long term is the only guarantee for success. The 
road to success requires patience and time and you always have to be-
lieve in your quality no matter what. Daniel Deusser has been riding for 
Stephex since the Olympic year 2012. I told him back then that I didn't 
have any top horses for him, but that I did have the ambition to reach 
the highest level in the sport and that I was willing to invest in that. We 
would not achieve any results in the first year, but we would reach our 
goal. I asked Daniel to take my word for it, and I kept my word. A year 
later he won silver at the European Championships, in 2014 he became 
World Cup Champion, in 2015 vice European Champion and in 2016 he 
won bronze at the Olympics.’

For Stephex, the big confrontations are the best references. Major 
championships such as the Olympic Games are goals to strive for. And 
the Rolex GP of Aachen, adds Stephan Conter: “our presence in the top 
sport is the ultimate proof for the whole Stephex Group”.

In the five-star circuit, Rolex 
shows are recognized as the 
cream of the crop

The Germans will have to 
achieve a very good result to 
finish ahead of the Belgians
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Decision time
There is still one decision to be made. With 
whom will Daniel Deusser jump in Tokyo? And 
does team manager Conter have anything to say 
about that? Stephan was already convinced of 
First Class's Olympic qualities, but what was he 
thinking on January 1st 2021? “At that moment 
I was thinking about Killer Queen. Also because 
Tobago was recovering from an injury. A stupid 
accident, he fell and broke a bone next to his 
tail. When and how would he recover? On Jan-
uary 1st Tobago was a question mark and Killer 
Queen a certitude. Until Tobago stared compet-
ing again and jumped ten centimetres higher 
after his revalidation. Did you see his results this

spring? Impressive! Both horses are talented. 
Daniel will choose, he will have to do it in Tokyo. 
And regardless of who he chooses, I will support 
his decision. We have made clear agreements 
about this from the start of our partnership. I 
buy and assign the horses to the riders, and they 
take care of the sport.’

In Tokyo, around ten horses from the Stephex 
stable will be jumping there. One of those horses 
is Don Juan vd Donkhoeve (Bamako de Muze x 
Heartbreaker) with Jessica Springsteen. I have 
been chasing that horse for a long time', Stephan 
laughs: 'from the age of six. Everyone thought I 
was crazy. Not Don Juan? He jumps like a deer.

The decision 
to allow more 
countries will bring 
the Olympic level 
down
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Don Juan was owned by Eleonore Lambilliotte and 
I was crazy about him. Don Juan had something 
special, his character attracted me, but Eleonore did 
not want to sell. Maybe because I offered too little? 
Who knows? (laughs) Anyway, I sold Irenice Horta, 
had some money again and promised my daughter 
Zoé that I would buy her another good horse. Af-
ter all, she had made Irenice. I thought of Don Juan 
again, make a new bid and missed out. You didn't 
bid to buy again, Zoé responded. And yet I was go-
ing to buy him. Eleonore presented Don Juan at the 

Brussels Stephex Masters and by coincidence Jessica 
Springsteen was also there. She saw him, it was love 
at first sight and she bought him. Zoé has never rid-
den him. 
It is a fact that Stephan Conter has a nose for atyp-
ical horses in which only he sees potential. Even if 
he is initially laughed at. H&M Indiana (Kashmir 
vh Schuttershof), who forms a combination with 
Malin Baryard in Tokyo, is also an example of that. 
A very difficult horse, six years old and very strong. 
Not even rideable. I saw a lot of potential in her 

and bought her. If I have a horse in my mind, the 
whole world can disagree with me, I will still buy 
it. The same with Gazelle ter Elzen ridden by Kent 
Farrington. She was in the stables of Niels Bruyn-
seels and I understood that he was not crazy about 
her. I was there and ten minutes later I bought her. I 
cannot explain that. Kastelle Memo was unrideable, 
completely unmanageable. But still I bought her, be-
cause I saw her qualities. Two and a half years later 
she jumped a clear Nations Cup in Rome. Horses are 
a feeling that you can't explain. Beautiful isn't it?
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DISCOVER our Quality Auctions
• 24 – 27 July Z-Online Auction – Foals

•   20 August Z-Foal Auction @ Peelbergen Equestrain Centre

•   28 August Z-Foal Auction @ Sentower Park

• 28 – 31 August Z-Online Auction - Foals

• 24 - 25 September Zangersheide Quality Auction
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Woensdag // Wednesday
23 June

Donderdag // Thursday
24 June

Vrijdag // Friday
25 June

Zoute 
Plage 12:00

Prestige League 1*, 1m05
Table A - 2 phases special

08:30
Future Stars 6 years, 1m25
Table A - 2 phases special 08:30

Top Series 3*, 1m40
Table A -  2 phases special

13:30
Prestige League 1*, 1m15
Table A - 2 phases special

10:45
Future Stars 7 years, 1m35
Table A - 2 phases special 11:00

CSI5*, 1m45
Table A - 2 phases

15:15
Super Cup 2*, 1m35
Table A 2 phases

14:00
CSI5*, 1m40 
Table A - 2 phases 13:00

Super Cup 2*, 1m30
Table A against the clock

16:00
CSI5* - 1m50 Qualification 
Table A against the clock 15:15

CSI5* - 1m50 Qualification
Table A with jump off

Albert 
Plage 11:30

Super Cup 2*, 1m40
Table A against the clock

08:30
Prestige League 1*, 1m25
Table A against the clock 09:00

CSI5*, 1m40
Table A against the clock

15:15
Prestige League 1*, 1m25
Table A - 2 phases special

11:00
CSI5*, 1m45
Table A against the clock 11:00

Future Stars 6 years, 1m25
Table A against the clock

12:45
Top Series 3* - 1m45 Qualification
Table A against the clock 13:30

Prestige League 1*, 1m05
Table A against the clock

16:30
Super Cup 2*, 1m30
Table A - 2 phases special 15:00

Prestige League 1*, 1m15
Table A against the clock

M’as  
Tu Vu
Plage

08:30
Super Cup 2*, 1m35
Table A against the clock 08:30

Future Stars 7 years, 1m35
Table A against the clock

11:00
Super Cup 2* - 1m45 Qualification
Table A with jump off 11:30

Top Series 3* - 1m45 Qualification
Table A with jump off 

15:30
Top Series 3*, 1m40
Table A against the clock 16:00

Top Series 3*, 1m35
Table A - 2 phases special

Program 23 - 27 June 
CSI 5*, TOP SERIES, SUPER CUP, PRESTIGE LEAGUE, FUTURE STARS
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Zaterdag // Saturday
26 June

Zondag // Sunday
27 June

Zoute 
Plage 08:30

Prestige League 1*, 1m30 Grand Prix
Table A with jump off 10:00

Top Series 3*, 1m50 Grand Prix
Table A with jump off

11:30
Super Cup 2*, 1m45 Grand Prix
Table A with jump off 14:00

CSI5*, 1m60 Grand Prix
Table A with jump off

15:30
CSI5*, 1m50
2 Rounds

Albert 
Plage 08:30

Top Series 3*, 1m45 MT Final
Table A with jump off 08:30

Future Stars 7 years, 1m40 Grand Prix
Table A with jump off

12:30
Top Series 3*, 1m35
Table A against the clock 12:30

Top Series 3*, 1m40
Table A - 2 phases

14:15
Super Cup 2*, 1m40
Table A - 2 phases special 

M’as  
Tu Vu
Plage

09:00
Super Cup 2*, 1m35
Table A - 2 phases special 08:30

Prestige League 1*, 1m10
Table A with jump off

11:00
CSI5*, 1m45
Table A against the clock 10:30

Future Stars 6 years, 1m30 Grand Prix
Table A with jump off 

13:30
Prestige League 1*, 1m20
Table A with jump off

15:30
Prestige League 1*, 1m30
Table A with jump off 

* Uren onder voorbehoud / Timing subject to change
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Woensdag // Wednesday
30 June & 7 July

Donderdag // Thursday
1 & 8 July

Vrijdag // Friday
2 & 9 July

Zoute 
Plage 11:45

Prestige League 1*, 1m25
Table A - 2 phases special

08:30
Future Stars 5 years, 1m10
Table A - Clear round

08:30
Prestige League 1*, 1m05
Table A against the clock

15:30
Prestige League 1*, 1m15
Table A - 2 phases special

09:45
Future Stars 6 years, 1m25
Table A against the clock

10:15
Super Cup 2* - 1m45 Qualification
Table A with jump off

12:15
Super Cup 2*, 1m30
Table A - 2 phases

14:15
Top Series 3* - 1m45 Qualification
Table A with jump off

15:45
Top Series 3*, 1m35
Table A - 2 phases special

Albert 
Plage 11:30

Future Stars 6 years, 1m25
Table A - 2 phases special

08:30
Super Cup 2*, 1m40
Table A against the clock

08:30
Super Cup 2*, 1m35
Table A - 2 phases special

13:45
Future Stars 7 years, 1m35
Table A - 2 phases special

12:00
Top Series 3* - 1m45 Qualification
Table A against the clock

11:45
Top Series 3*, 1m40
Table A - 2 phases special

16:30
Prestige League 1*, 1m05
Table A - 2 phases special

15:45
Prestige League 1*, 1m15
Table A against the clock

15:00
Prestige League 1*, 1m25
Table A against the clock

M’as  
Tu Vu
Plage

08:30
Top Series 3*, 1m40
Table A against the clock

09:00
Future Stars 5 years, 1m10
Table A clear round

11:15
Prestige League 1*, 1m25
Table A against the clock

10:15
Future Stars 7 years, 1m35
Table A against the clock

15:00
Super Cup 2* - 1m40 Qualification
Table A against the clock 

13:00
Super Cup 2*, 1m40
Table A against the clock

Program Week 2&3
            30 June - 4 July & 7-11 July
TOP SERIES, SUPER CUP, PRESTIGE LEAGUE, FUTURE STARS
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Zaterdag // Saturday
3 & 10 July

Zondag // Sunday
4 & 11 July

Zoute 
Plage 08:30

Future Stars 7 years, 1m40 Grand Prix
Table A with jump off 09:00

Top Series 3*, 1m50
Table A with jump off 

12:00
Prestige League 1*, 1m30 Grand Prix
Table A with jump off 13:30

Super Cup 2*, 1m45 Grand Prix
Table A with jump off 

15:30
Top Series 3*, 1m55 Grand Prix
Table A with jump off 

Albert 
Plage 08:30

Prestige League 1*, 1m20
Table A with jump off 08:30

Future Stars 5 years, 1m10
Table A with jump off 

12:00
Future Stars 6 years, 1m30 Grand Prix
Table A with jump off 11:30

Top Series 3*, 1m40
Table A - 2 phases

15:00
Super Cup 2*, 1m35
Table A - 2 phases special

M’as  
Tu Vu
Plage

08:30
Super Cup 2*, 1m45
Table A with jump off 09:00

Super Cup 2*, 1m40
Table A - 2 phases special

13:00
Top Series 3*, 1m45
Table A with jump off 

16:30
Prestige League 1*, 1m10
Table A with jump off

* Uren onder voorbehoud / Timing subject to change
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SCUDERIA 1918 TOBAGO Z, DE GROTE WINNAAR VAN HET VOORJAAR

Als veulen deed Tobago alles 
wat een ander veulen niet doet

Terwijl de Europese indoorhallen in de winter gesloten bleven, opende Florida haar outdoorpistes voor het World 
Equestrian Festival. Eén paard sprong er met kop en schouders bovenuit: Scuderia 1918 Tobago Z. De hengst werd met 
drie GP zeges de grote winnaar van het voorjaar. Het voorbije half jaar sprong Tobago 23 proeven op vier en vijfsterren 
level, 22 maal deed hij dat foutloos!
Het zal niemand verbazen indien we Scuderia 1918 Tobago Z in Tokio zien springen en een medaille winnen. Dat Olym-
pisch paard werd geboren in een klein stalletje in de tuin van een tweewoonst. Bij Jonas Bellemans, die in niet corona 
tijd rondrijdt met bier en frisdrank. Tobago was het eerste veulen dat hij fokte.

Is Scuderia 1918 Tobago Z actueel het beste paard van 
de wereld?
Tobago vormt met Daniel Deusser alleszins de beste com-
binatie van de wereld. Een belangrijke nuance! Daniel en 
Tobago Z missen niet veel. Er wordt over gepraat als ze 
eens niet winnen. Ik was in Aken toen ze tweede werden 
in de Rolex GP en dat vonden ze een ontgoocheling. Straf 
toch? 

Is Tobago in dat klein stalletje aan je huis geboren?
Tobago is in de weide geboren. Ik was er zelfs niet bij. ’s 
Avonds was ik nog gaan kijken naar Whoopie C (Mr Blue x 
Feinschnitt I vd Richter) en ze was er precies nog niet klaar 
voor. Een dag later stond Tobago naast zijn moeder. De wei-
de was in twee stukken verdeeld en Tobago galoppeerde 
langs de draad aan de andere kant. Hij was ontsnapt. De 
afsluiting was onderbroken door een drinkbak, een gietij-
zeren badkuip en daar sprong hij moeiteloos over. Tobago 
was toen twee dagen oud. Elk ander veulen zou zijn been 
breken, hij sprong zoals hij nu nog altijd springt. Enkele 
maanden later stond Tobago eens in zijn box, de staldeur 
half open en hij sprong naar buitten. Eigenlijk heeft hij veel 

geluk gehad. Hij deed alles wat een ander veulen niet doet. 
Wat moeten we ons voorstellen van je fokkerij?
Niet veel. Mijn vader en ik rijden enkele paarden, in de 
cyclus of op regionale wedstrijden. En sporadisch fokken 
we een veulen. Dikwijls als een merrie zich kwetst en geen 
wedstrijden kan springen. Wij zijn amateurs en amuseren 
ons met enkele paarden. Wij rijden paard, het fokken komt 
er occasioneel bij. Mijn vader werkt als chauffeur voor een 
distributiebedrijf en ik lever drank aan de horeca. Paarden 
zijn onze hobby: zadelmak maken, africhten en opleiden. 

Wij zijn amateurs en 
amuseren en ons met 
enkele paarden. Het fokken 
komt er occasioneel bij
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Wij zijn nooit echt bezig geweest met de fokkerij. 
Het is niet zo dat wij op zoek gaan naar die ene 
goede fokmerrie of deelnemen aan veulenkampi-
oenschappen of merrieprijskampen of veilingen. 
Die interesse is er nooit geweest. Als je werkt en 
daarnaast enkele paarden opleidt, is je vrije tijd 
helemaal in beslag genomen.  

Scuderia 1918 Tobago Z is er ook gekomen om-
dat zijn moeder zich blesseerde?
Anders was hij wellicht nooit geboren? Whoopie 
C, de moeder van Tobago, kwam bij mij om za-

delmak te maken. Het was een vriendendienst. 
Whoopie was van een kameraad en niet de ge-
makkelijkste tante. Zo is ze bij mij gekomen. Het 
viel meteen op dat Whoopie naast een sterk ka-
rakter ook enorm getalenteerd was. Je moest al 
blind zien om dat niet te zien. Ik heb Whoopie 
kunnen kopen, ze was het duurste paard dat ik 
ooit kocht. Maar ik had nog nooit op zo’n goed 
paard gezeten. En dat bleek ook, ik werd met haar 
eens vierde in de nationale GP van Duisburg, na 
een foutje in de barrage. Ik had nog nooit 1.50m 
gesprongen. 

Whoopie sprong beter dan jij?
Ik ben maar een amateur en zij is helemaal geen 
amateurpaard. Eerder een hete merrie met een 
speciaal karakter. Het omgekeerde van Tobago Z. 
Ik ben misschien wel handig op een paard, maar 
ik trainde haar helemaal niet professioneel. Ik kon 
sturen, maar ik heb nooit les gekregen. Laten we 
zeggen dat ik niet klassiek geschoold ben. 

Is er een talent aan u verloren gegaan? 
Ik heb nooit de ambitie gehad om Daniel Deusser 
te worden. En als ik dag in dag uit van ’s morgens 

Tobago was een klein veulen, al wou ik dat toen niet zien. Hij is finaal nooit 
groot geworden. Al denkt hij wel dat hij de grootste is
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tot ’s avonds zou moeten paardrijden, zou ik het niet graag meer 
doen. Topsport moet frustrerend zijn, want je wint niet altijd en 
tegelijk zal de druk om te winnen altijd aanwezig zijn. 

Jij wilde Whoopie op een gegeven moment verkopen?
Na mijn barrage in de GP van Duisburg heeft ze een tijdje bij 
Marc Van Dijck gestaan, waar Yves Vanderhasselt haar gereden 
heeft. Met de bedoeling om haar te verkopen, al was ze allesbe-
halve een commercieel paard. Whoopie is dus teruggekomen. Als 
je jong bent, wil je paardrijden en denk je niet aan veulens. Ik 
heb het toch één keer gedaan, toen Whoopie 8 jaar was. Omdat 
ik Whoopie zo goed vond, ook al is het duur voor een werkende 
mens. We hebben twee embryo’s gespoeld en dat zijn Tobago Z 
(Tangelo vd Zuuthoeve) en Beijing Z (Bamako de Muze). 

Waarom Tangelo?
Ik vond dat een mooi paard en ik hou van vos. Zijn plaatje klopte; 
zijn model, kleur, beweging, springtechniek. Het is niet zo dat ik 
nagedacht heb over de match en waarom hij bij haar zou passen. 
Ik denk zelfs niet dat Tangelo op dat moment veel gevraagd was 
in België. Tobago is geboren in 2008, in 2007 was zijn vader onbe-
kend en onbemind in België. Ik fok met hengsten die ik zelf graag 
zie springen. 

Wat was je eerste indruk van Tobago Z?
Een mooi rond veulen. Zijn verhoudingen klopten helemaal. Hij 
was wel klein, al wou ik dat toen niet zien. Hij is finaal nooit groot 
geworden. Al denkt hij wel dat hij de grootste is. In alle opzichten, 
ik had nooit het gevoel dat ik op een kleiner paard zat, hij galop-
peerde als een grote. Tobago is het eerste veulen dat ik fokte, ik 
kende er niet zo veel van. Wat me wel opviel, is dat hij alles met 
veel gemak deed. Alles was zo vanzelfsprekend en ongecompli-
ceerd bij Tobago. Hij was speciaal, maar wat zegt dat over zijn 
toekomst?

Hoe verliep zijn jeugd?
Puur natuur, in de weide met zijn halfbroer. Enkel zijn eerste win-
ter hebben we hem bijgevoederd. Het zadelmak maken ging van-
zelf. Blijkbaar is dat inherent aan Tangelo’s? Bij de nakomelingen 
van Tobago is dat ook zo. Ik vond Whoopie het beste paard waar ik 
ooit mee had gereden, tot ik op Tobago zat. Hij was nog slimmer 
en soepeler. Dat zag je al toen we hem als tweejarige eens lieten 

Omdat hij zo klein was, 
dachten velen dat hij nooit 
het grote werk aankon
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vrijspringen. Dat was een kippenvelmoment. 
Aan de andere kant, we namen eens deel aan 
een wedstrijd vrijspringen en daar viel hij te-
gen. Het was de eerste keer dat Tobago buiten-
kwam en was heel verlegen. De tweede keer 
werd hij tweede, dat was tijdens een kwalifica-
tie voor Jumping Mechelen. Dat viel wel op bij 
Tobago, wanneer hij ergens voor de eerste keer 
naartoe ging, was hij vooral timide.  

Viel hij meteen op onder het zadel?
Toch wel, als vijfjarige sprong hij negen van de 
tien cyclusmanches foutloos. Op het BK kre-
gen we één foutje in de finale. Mijn fout. En 
als vierjarige won hij in Mechelen de heng-
stenproef, vijf jaar later won hij er met Daniel 
Deusser de Zangersheide Sires of the World.

Lag hij goed in de markt?
Hij viel wel op, al was er ook terughoudend-
heid. Omdat hij zo klein was, dachten velen 
dat hij nooit het grote werk aankon. Stephan 
Conter zag er door en toonde reële interesse, 
al wilde ik hem nog niet verkopen. Ik zei hem 
wel dat als ik Tobago ooit verkoop, hij de eerste 
keuze had. 

Tobago Z won met jou de Beker van Brabant!
Ja, al is dat regionaal niveau. Hij was toen 7 jaar 
en gaf daar een demonstratie. Iedereen was 
het unaniem eens dat Tobago er toen met kop 
en schouders bovenuit stak. Tobago was ook 
extreem voorzichtig. Daarom sprong hij altijd 
te hoog boven de hindernis. Ik was nog nooit 
van een paard gevallen dat te hoog springt, 
van Tobago ben ik zo wel gevallen.  Ik besef-
te  dat hij enkel tot zijn recht zou komen in 
professionele handen. Tobago was te goed voor 
mij. Bijkomend probleem is dat ik niet stress-
bestendig ben in de ring. Het jaar dat Tobago 

Tobago is het enige 
paard dat me ooit 
raakte als hij kritiek 
kreeg
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8 werd, heb ik Stephan Conter gebeld en is hij 
verhuisd naar Stephex. Ik vond het belangrijk 
dat hij in een professionele stal terechtkwam. 
Tobago is het enige paard dat me ooit raakte als 
hij kritiek kreeg. Mensen zijn snel jaloers, alsof 
ze het je niet gunnen. Ik ben zo niet. Ik begrijp 
ook niet dat je geen sympathie kan hebben 
voor Tobago. 

Heb je er nog contact mee?
Als hij in Aken, Knokke Hippique of op de 
Brussels Stephex Masters springt, ga ik er al-
tijd naartoe. Maar of hij mij nog herkent? Geen 
idee. Tobago is nooit een knuffelbeer geweest. 
Hij moet je kennen en vertrouwen, alles wat 
onbekend is, vertrouwt hij in eerste instantie 
niet. Ik kon er alles mee doen, als mijn vader 
hem in de weide wou gaan halen, was hij kans-
loos. Ik hoor dat ook van de medewerkers van 
Stephex, zijn groom is zijn favoriet. En hij is 
niet meer verlegen. Door de leeftijd? Of omdat 
hij bij Stephex altijd omringd is door veel volk? 
Ik ben alleszins blij dat hij bij Daniel Deusser 
terechtgekomen is. Voor hetzelfde geld was hij 
verkocht aan een Amerikaanse amateur die er 
1.40m mee springt en was hij van de radar ver-
dwenen. 

Springt Scuderia 1918 Tobago Z straks de 
Olympische Spelen?
Geen idee. Het zal gaan tussen Tobago Z en Kil-
ler Queen VDM (Eldorado vd Zeshoek). Ik denk 
dat Daniel Deusser er nog niet uit is. Ik zou 
voor Tobago gaan (lacht). Het zou mooi zijn om 
dat te kunnen zeggen tegen mensen die niks 
met paarden te maken hebben. Hij was tweede 
in Aken? Dat zegt een leek niks, maar de Olym-
pische Spelen kent iedereen. 

Kan Scuderia 1918 Tobago Z de Olympische 
kampioen worden?
Ja! Hij kan dat, hij heeft er de kwaliteit voor. 
Al is de kans veel groter dat hij het niet wordt. 
Met welk paard Daniel ook gaat, het zal altijd 
met de bedoeling zijn om een medaille te win-
nen. 
 
Tobago Z is actueel een veel gevraagde hengst. 
Gelukkig heb jij hem niet gecastreerd?
Iedereen suggereerde dat nochtans, ik vond 
hem vooral getalenteerd en daarom niet no-
dig. Ook omdat hij zo braaf was. Tobago werd 
gekeurd als dekhengst, al heeft hij bij mij niet 

veel gedekt.  Wij hebben er zeven van en dat is 
ongeveer de helft van het aantal dat hij gedekt 
heeft bij ons. Mijn vader heeft er twee van, ze-
ven en acht jaar en dat zijn de beste paarden 
waar hij ooit mee gereden heeft. 

Hoe is het met Whoopie vergaan na haar be-
roemde zoon?
Ze was 9 toen ze Tobago kreeg en nadien is dat 
wisselvallig verlopen. Een veulen verworpen, te 
vroeg geboren. Moeilijk drachtig te krijgen. Ze 
had eens een veulen dat doodgebeten is door 
een hond. Alsof al haar geluk bij Tobago te-
rechtgekomen is. We verwachten nu een volle 
broer of zus, maar wat zegt dat? Eigenlijk weet 
ik het niet. Is het niet een beetje een loterij? Je 
moet je als fokker niet overschatten. Het geluk 
dat je veulen alle goede eigenschappen van va-
der en moeder meekrijgen, is heel klein. En wie 
kan dat voorspellen? 

Heeft Tobago Z je leven veranderd? 
Enerzijds wel, ik ben een gewone werkmens en 
ben er financieel beter van geworden. Ander-
zijds wil ik mijn leven houden zoals het is. Dat 
betekent dat ik mijn veulens van Whoopie ga 
africhten en opleiden. Dat is mijn plezier. Een 
veulen fokken en hopen en dromen dat het een 
goed paard wordt. Dat is mijn amusement. Ik 
hoef geen zwembad in de tuin of een Ferrari 
voor de deur. En op wedstrijd sta ik liever tus-
sen het volk dan in de VIP. Weet je wat nu het 
grote nadeel is? Dat ik al mijn volgende veulens 
ga vergelijken met Tobago en ze niet goed ge-
noeg ga vinden. Ik denk dat ik mijn beste veu-
len al gefokt heb en met mijn beste paard al 
gereden heb.

Weet je wat nu het 
grote nadeel is? Dat 
ik al mijn volgende 
veulens ga vergelijken 
met Tobago en ze niet 
goed genoeg ga vinden

Ik was nog nooit van 
een paard gevallen 
dat te hoog springt, 
van Tobago ben ik 
zo wel gevallen
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SCUDERIA 1918 TOBAGO Z, THE BIG WINNER OF SPRING

As a foal Tobago did everything other 
foals don’t do
While the European indoor arenas remained closed during the winter, Florida opened its outdoor arenas for the World Equestrian Festival. One horse stood out: 
Scuderia 1918 Tobago Z. The stallion was the big winner of the spring season with three GP victories. In the past six months Tobago jumped 23 classes at four and 
five star level, 22 times without any faults! It won't surprise anyone if we see Scuderia 1918 Tobago Z jumping in Tokyo and winning a medal. This Olympic horse 
was born in a small stable in the garden of a two-family house. Jonas Bellemans was his breeder and Tobago was even the first foal he ever bred.
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Is Scuderia 1918 Tobago Z currently the best 
horse in the world?
Tobago and Daniel Deusser are by far the best com-
bination in the world. An important nuance! Daniel 
and Tobago Z do not miss many shows. People talk 
about it when they don't win. I was in Aachen when 
they came second in the Rolex GP and they were dis-
appointed. That's not normal, right?

Tobago was born in that little stable at your 
house?
Tobago was born in the field. I was not even there. 
In the evening I went to check on Whoopie C (Mr 
Blue x Feinschnitt I vd Richter) and I thought she 
wasn't ready for it yet. One day later Tobago was 
standing next to his mother. The field was divided 

in two parts and Tobago galloped along the fence on 
the other side. He had escaped. The fence was inter-
rupted by a drinking trough, an iron bathtub, and 
he jumped over it easily. Tobago was two days old at 
the time. Any other foal would have broken his leg, 
he jumped as he still does today. A few months later, 
Tobago was in his box, the stable door half open, and 
he jumped out of the stable. Actually, he was very 
lucky. He did everything that another foal would not 
do. 

What should we expect from your breeding ac-
tivities?
Not much. My father and I ride a few horses, in the 
cyclus or at regional competitions. And occasionally 
we breed a foal, often when a mare gets hurt and 
can't compete. We are amateurs and have fun with 
a few horses. We ride horses, breeding comes in oc-
casionally. My father works as a driver for a distri-
bution company and I deliver drinks to the catering 
industry. Horses are our hobby: we make them sad-
dle-broken, train them and school them. We have 
never really been involved in breeding. It is not like 
we are looking for that one good broodmare or par-
ticipating in foal championships or mare shows or 
auctions. There has never been any interest in it. If 
you work and train a few horses, all your free time 
is taken. 

We are amateurs and 
we have fun with 
some horses. Breeding 
happens occasionally

Tobago was a small 
foal, although I 
didn't want to see 
that back then. 
He never became 
a big horse. 
Although he does 
think he is the 
biggest
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Scuderia 1918 Tobago Z is also born 
because his mother had an injury?
Otherwise he might have never been 
born? Whoopie C, Tobago's dam, came 
to me because she needed to be sad-
dle-broken. It was a favour to a friend. 
Whoopie belonged to a friend and she 
was not the most easy one. That is how 
she came to me. It was immediately ob-
vious that Whoopie had a strong char-
acter as well as an enormous talent. 
You had to be blind not to see that. I 
was able to buy Whoopie, she was the 
most expensive horse I ever bought. But 
I had never been on such a good horse 
before. And it became clear, I ended up 
fourth with her in the national GP of 
Duisburg after one fault in the jump-
off. I had never jumped 1.50m before. 

Whoopie jumped better than you?
I am just an amateur and she is not an 
amateur horse at all. Rather a bloody 
mare with a special character. The op-
posite of Tobago Z. I might be handy on 
a horse, but I didn't train her profes-
sionally at all. I could ride, but I never 
had lessons. Let's say I'm not trained in 
a classical way. 

Could you have been a top jumping 
rider?
I never had the ambition to become 
Daniel Deusser. And if I had to ride 
every day from morning to night, I 
wouldn't like to do it anymore. Top 
sport must be frustrating, because 
you don't always win and at the same 
time the pressure to win will always be 
there. 

You wanted to sell Whoopie at a cer-
tain point?
After my jump-off in the GP of Duis-

burg, she stayed with Marc Van Dijck 
for a while, where Yves Vanderhasselt 
rode her. With the intention to sell her, 
although she was anything but a com-
mercial horse, so Whoopie came back. 
When you are young, you want to ride 
and you don't think about foals. I did 
it once, when Whoopie was 8 years old.
Because I thought Whoopie was such 
a good horse, even though it is really 
expensive.  We flushed two embryos, 
Tobago Z (Tangelo vd Zuuthoeve) and 
Beijing Z (Bamako de Muze).

Why Tangelo?
I thought he was a beautiful horse and 
I love chestnuts. Everything was right; 
his model, colour, movement, jumping 
technique. I actually didn't think about 
the match and why he would fit her. 
I don't even think that Tangelo was a 
popular breeding stallion in Belgium at 
that time. Tobago was born in 2008, in 
2007 his father was unknown and not 
exactly loved in Belgium. I breed with 
stallions that I like to see jumping. 

What was your first impression of 
Tobago Z?
A beautiful round foal. His proportions 
were just right. He was rather small, al-
though I didn't want to see that at the 
time. In the end he never became a big 
horse. Although he does think he is the 
biggest. In all aspects, I never had the 
feeling that I was sitting on a smaller 
horse, he was galloping like a big one. 
Tobago was the first foal I bred, I didn't 
know that much about it. What I no-
ticed was that he did everything with 
great ease. Everything was so natural 
and uncomplicated with Tobago. He 
was special, but what does that say 
about his future?

Because he was so small, many 
people thought that he would never 
be able to do the big work
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How were his youngster years?
All natural, in the field with his half brother. We 
only fed him during his first winter. Making him 
saddle-broken went automatically. Apparently that 
is typical for Tangelo's? It is the same with Tobago's 
offspring. I thought Whoopie was the best horse I 
had ever ridden until I got on Tobago. He was even 
smarter and more supple. You could already see that 
when we had him free-jump as a two-year-old. That 
was a goose-bump moment. On the other hand, we 
once took part in a loose jumping competition and 
he was a disappointment. It was Tobago's first time 
out and he was very shy. The second time he became 
second, that was during a qualification for Jump-
ing Mechelen. That was typical for Tobago, when he 
went somewhere for the first time, he was rather 
shy. 

Did he immediately stand out once he was rid-
den?
As a five-year-old, he jumped nine out of ten cyclus 
competitions without any faults.  At the BC we had 
one fault in the final. My mistake. And as a four-
year-old he won the stallion competition in Mechel-
en, five years later he won the Zangersheide Sires of 
the World in Mechelen with Daniel Deusser.

Was there a lot of interest in him?
He drew attention, but there was also reluctance. 
Because he was so small, many people thought he 
could never handle the big work.  Stephan Conter 
saw through it and showed real interest, although I 
didn't want to sell him yet. I did tell him that if I ever 
sold Tobago, he would have first choice.

Tobago Z won the Brabant Championship with 
you!
Yes, although that is regional level. He was 7 years 
old and gave a real performance there. Everyone 
agreed that Tobago really stood out then. Tobago 
was also extremely careful. That's why he always 
jumped too high on the fence. I had never fallen 
from a horse that jumped too high, I fell from Toba-
go like that. I realized that he would only become a 
great sporthorse in professional hands. Tobago was 
too good for me. An additional problem is that I am 
not immune to stress in the ring. The year Tobago 
turned 8, I called Stephan Conter and he moved to 
Stephex. For me, it was important that he ended up 
in a professional stable. Tobago is the only horse that 
ever touched me when people criticized him.People 
are easily jealous, as if they don't want you to suc-

I had never fallen off 
a horse that jumped 
too high, I fell off 
Tobago like that

Jonas Bellemans with Tobago Z
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ceed. I am not like that. I also don't understand how 
you can't have sympathy for Tobago. 

Do you still have contact with them?
When he jumps in Aachen, Knokke Hippique or at the 
Brussels Stephex Masters, I always go there to see him. 
If he still recognizes me? No idea. Tobago has never 
been an affectionate horse.  He has to know and trust 
you, everything that is unknown, he doesn't trust at 
first. I could do anything with him, if my father want-
ed to take him out the field, he would have no chance. 
I also heard from the Stephex staff, that his groom is 
his favourite. And he is not shy anymore. Because of 
his age? Or because at Stephex he is always surround-
ed by lots of people? I am glad that he ended up with 
Daniel Deusser. He could also have been sold to an 
American amateur who jumps 1.40m classes and he 
would have disappeared from the radar.

Will Scuderia 1918 Tobago Z be jumping the Olym-
pics soon?
I have no idea. It will be a choice between Tobago Z 
and Killer Queen VDM (Eldorado vd Zeshoek). I think 
Daniel Deusser has not decided yet. I would choose 
Tobago (laughs). It would be nice to tell that to peo-
ple who know nothing about horses. He was second 
in Aachen? That means nothing, but everyone knows 
the Olympics. 

Can Scuderia 1918 Tobago Z become the Olympic 
champion?
Yes he can, he has the qualities for that! Although the 
chances are much bigger that it won't be him who 
becomes Olympic champion. Whatever horse Daniel 
goes with, it will always be with the intention of win-
ning a medal. 
 
Tobago Z is currently a popular breeding stallion. 
Luckily you did not castrate him?
Everyone suggested that, but I thought he was espe-

Tobago is the only 
horse that ever touched 
me when people 
criticized him
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cially talented and therefore not necessary. Also be-
cause he was so well behaved. Tobago was approved 
as a breeding stallion, although he did not breed 
much with me.  We have seven of him and that is 
about half the number he has bred with us. My father 
has two of them, seven and eight years old, and they 
are the best horses he has ever ridden. 

What happened to Whoopie after her famous son?
She was 9 when she got Tobago and since then it has 
been a road with ups and downs. She had a foal re-
jected because it was born too early. It was difficult to 
get pregnant. She once had a foal that was bitten to 
death by a dog. It was as if all her luck had gone to 
Tobago. We are now expecting a full brother or sister 
of Tobago, but what does that mean? Actually, I do 
not know. Isn't it the same as a lottery? You should 
not overestimate yourself as a breeder. The chance 
that your foal will have all the good characteristics 
of the father and mother is very small. And who can 
predict that?

Has Tobago Z changed your life? 
On the one hand, yes, I am just a normal working 
man and I have benefited financially. On the other 
hand I want to keep my life as it is. That means that 
I am going to train and educate my foals by Whoopie. 
That is my pleasure. Breeding a foal and hoping that 
it will be a good horse. That is my joy. I don't need a 
swimming pool in the garden or a Ferrari in front of 
the door. And at a competition, I'd rather be among 
the people than in the VIP. Do you know what the 
big disadvantage is? That I will compare all my next 
foals with Tobago and I will think they are not good 
enough. I think I have already bred my best foal and 
ridden my best horse.

Do you know what the 
big disadvantage is? That 
I will compare all my 
next foals with Tobago 
and I will think they are 
not good enough
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Het wonderlijk parcours van Killer Queen VDM
Wat hebben Killer Queen VDM (Daniel Deusser), Nuance Bleue VDM (Lorenzo de Luca) en Derly Chin de Muze (Eric Lamaze) gemeen? Ze werden alle drie 
geboren of getogen bij de familie Bruggeman en alle drie aangekocht door Stephex.

Rewind naar de laatste wereldbeker in Mechelen. Daniel Deusser en de toen negenjarige Killer Queen VDM (Eldorado vd Zeshoek) worden de verrassende 
winnaars. Verrassend, maar niet toevallig. Een maand later is het duo in Doha, waar ze twee weken na elkaar de vijfsterren GP winnen. Het verhaal van 
Killer Queen begint in Eksaarde bij de familie Bruggeman, waar Killer Queen wordt geboren. Zij blijven opmerkelijk rustig onder het succes van hun pa-
radepaardje. Het typeert hen. ‘Wij zijn maar een klein schakeltje in dat succes en geluk en toeval spelen een grote rol’, beseffen ze. En toch, Killer Queen 
is niet de enge ster uit hun fokkerij.

Dirk en Ann Bruggeman geven toe dat ze weinig 
kaas gegeten hebben van fokkerij en afstamming. 
En toch slagen ze er in om GP paarden te fokken. 
Hoe ze dat klaarspelen? Laat je omringen door 
vakmensen met kennis van zaken, is de eerste les. 
De tweede les: ‘begin goed, met een uitstekende 
merrie.’ 
 

Jullie hadden niks met paarden?
Helemaal niks. Het oudste paard dat we fokten 
was Hirondelle Bleue vd Minkfarm en Van De 
Minkfarm hebben we omgedoopt naar VDM. Nu-
ance Bleue VDM Z (Nabab de Reve) is een doch-
ter van onze Hirondelle en zij is geboren in 2007. 
Vanuit onze ervaring met nertsen, wisten we dat 
we om te fokken moesten beginnen met goede 
merries. Ons paardenverhaal begint met onze 
dochter Lisa. Zij was 10 jaar en wou een pony. We 
hadden weiland waar schapen graasden en daar 

was plaats voor een pony. Lisa had het zwaar te 
pakken, ze wou liever met haar pony dan met 
haar fiets naar school. We kochten dus effectief 
een pony, maar niemand van ons wist hoe je een 
hoofdstel aanbracht. Zo onervaren en onbeslagen 
waren we. Lisa sloot zich aan bij LRV Eksaarde, 
ging mee op ponykamp, de eerste wedstrijdjes 
volgden en dat ging vanzelf. Je rolt daar in. Lisa 
werd enkele malen nationaal dressuurkampioen 
met haar pony. Enkele jaren later stapte Lisa over 
naar de paarden. Een nieuwe zoektocht. Via Jo 
Gansbeke van onze LRV club kwamen we in con-
tact met Walter Lelie. Lisa probeerde er talrijke 
jonge paarden en finaal kwamen we uit bij de 
vierjarige Blue Curacao (Mr Blue). Een braaf maar 
speciaal paard. Lisa had de microbe en zij heeft 
ons besmet. Die paarden werden een aangename 
ontspanning voor ons. Met onze nertsenkwekerij 
hadden wij weinig tijd. Op die LRV tornooien wa-
ren we er ook eens een namiddagje tussenuit. We 
stonden er wel op dat het goed zou zijn.
 
Jij stond onder druk Lisa?
Eigenlijk wel, mijn ouders waren streng. 
Ann: dat is zo. Als je iets doet, moet je het goed 
doen, anders begin je er niet aan. Wij zijn ook zo. 
Je moet niet slapen op je pony hé!
 
Jullie succesverhaal begint bij Walter Lelie?
Daar hebben we alles aan te danken. Hij heeft 
ons altijd van goede paarden voorzien. Het eer-
ste paard dat hij ons verkocht was de vierjarige 
Blue Curacao, die later 1.60m sprong met Alberto 
Zorzi en Alexandra Thornton. Het tweede paard 
was Derly Chin De Muze, waarmee Eric Lamaze 
1.60m sprong. Beide paarden zijn later verkocht 
aan Stephan Conter. 

We wilden om te beginnen merries, voor de sport 
met Lisa en voor de fokkerij. Dat was de inten-
tie. Het werd meteen een schot in de roos. Toen 
Lisa met Blue Curacao buitenkwam, was quasi 
elke handelaar geïnteresseerd. Blue Curacao was 
gefokt door Jimmy Vermeulen, maar die moeder 
is verongelukt. Daarom dat die stam niet gekend 
is, ze kreeg maar één dochter en daar hebben wij 
mee gefokt.

Jullie eerste paard, Blue Curacao, werd ver-
kocht?
Lisa: en dat terwijl ik op reis was. Ik kwam thuis, 
wou Blue Curacao rijden en kreeg als antwoord 
dat ze bij Stephan Conter stond. Hoezo? Ze was 
verkocht. Nu, ik wist dat dit zou gebeuren. Blue 
was wel mijn eerste paardje. Ik sprong er mijn 
eerste cyclus mee, mijn eerste 1.40m parcours. Zij 
deed alles voor mij. Ik heb geen moeite met ver-
koop, al lag Blue wel gevoelig. 

Het is aangenaam zaken 
doen met Stephan Conter. 
Altijd heel correct. Je 
brengt je paard, het 
wordt gekeurd, gekocht 
en een dag later staat het 
geld op de rekening

Ik besef heel goed dat 
wij het geluk gehad 
hebben dat wij bij onze 
eerste stapjes in de 
fokkerij direct de juiste 
begeleiding kregen
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Killer Queen was een beetje arrogant. Daar ging je 
niet zomaar mee wandelen. Maar ligt dat nu aan 
haar of aan het feit dat wij maar amateurs zijn?

Ann: als je fokt, moet je verkopen. Dat is allemaal mooi, zo’n veu-
lentje, maar je kan die toch niet allemaal bijhouden? En er is altijd 
vraag naar een beter paard. Daarbij is het aangenaam zaken doen 
met Stephan Conter. Altijd heel correct. Je brengt je paard, het 
wordt gekeurd, gekocht en een dag later staat het geld op de reke-
ning. We zijn al goed geweest met Conter. En omgekeerd. 
 
Stephex kocht ook Derly Chin de Muze bij jullie?
Haar hebben we blind en in vertrouwen gekocht bij Walter Le-
lie. Derly Chin was twee jaar. Walter belde en wij hebben ze ge-
kocht aan de telefoon. We zijn er nadien naar gaan kijken en dat 
viel tegen. Nu ja, een tweejarige ziet er vaak niet uit. Eldorado 
vd Zeshoek stond in die periode bij Walter en daar hebben we 
drie veulens van, in combinatie met Derly Chin: Japatero, die we 
verkochten aan Jos Verlooy, Killer Queen en Kontador, die ook 
bij Verlooy staat. Derly Chin werd later inderdaad verkocht aan 
Stephan Conter. 
 
Wat vertelde Killer Queen jullie als veulen?
Het eerste waar we naar kijken, is het geslacht. Joepie, het is een 
merrie! Met hengsten kunnen wij niet veel doen. Japatero VDM, 
de volle broer van Killer Queen, stelde Walter Lelie voor op de 
BWP hengstenkeuring. Hij werd niet weerhouden. Enkele dagen 
later werd hij gecastreerd en niet veel later verkocht aan Axel Ver-
looy. 
We waren dus al blij dat Killer Queen een merrie was. Ze was een 
fel veulen. Dat geldt trouwens voor de drie Eldorado veulens. Ze 
hebben karakter en persoonlijkheid. Men zegt, wellicht terecht, 
dat elk goed paard zo is. Dat betekent ook dat ze niet altijd even 
gemakkelijk zijn in de omgang. Killer Queen vloog op de weide 
eens door de afsluiting met de draad van de omheining in haar 
mond. Bij ons brengen de veulens hun eerste jaren in de weide 
door. Als ze twee zijn, gaan ze naar Walter Lelie om manieren te 
leren. Nadien komen ze terug, gaan ze weer naar de weide en een 
jaar later maakt Walter ze zadelmak. Wat meteen opviel is dat 
Killer Queen heel veel vermogen had. En dito karakter. Ze was 
een beetje arrogant in de omgang. Daar ging je niet zomaar mee 
wandelen. Maar ligt dat nu aan haar of aan het feit dat wij maar 
amateurs zijn? Het zal een combinatie van de twee zijn. Nu, we 
hebben wel meerdere speciale paarden gefokt. Moeder Derly Chin 
de Muze was een heel brave merrie, daarom durfden we het risico 
nemen om met pakweg Eldorado te kruisen. Het is best eigenaar-
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dig, Killer Queen, Japatero en Kontador hebben 
dezelfde vader en moeder en toch springen ze alle 
drie op drie verschillende manieren. 
Uit de lijn van Blue Curacao hebben we eens 
tweemaal gefokt met Elvis Ter Putte, twee keer 
met Vigo d’Arsouilles en tweemaal met Diamant 
de Semilly. En toch zijn ze alle zes verschillend.   

Killer Queen kreeg Lisa en Walter als ruiters?
Walter Lelie maakte ze zadelmak, Lisa leidde ze 
verder op en sprong er cyclus mee. Walter heeft 
er Gesves mee gesprongen. Als vijfjarige heeft Lisa 
er opnieuw cyclus mee gereden en toen werd ze 
moeilijk om te rijden. Walter nam ze opnieuw 
over. Killer Queen werd te sterk voor Lisa. We 
hebben er geen moeite mee om dat te erkennen. 
Walter keek altijd over onze schouder mee en als 
het te moeilijk werd, nam hij de teugels over. Je 
moet eerlijk blijven met jezelf en tegenover je 
paard. Killer Queen was te goed voor Lisa. Daarom 
is het ook niet erg om zo’n paard te verkopen. Met 
Lisa noch met Walter had Killer Queen ooit de 
wereldbeker van Mechelen of de vijfsterren GP’s 
van Doha gewonnen. Ze komt bij Daniel Deusser 
helemaal tot haar recht.

Lag Killer Queen als jong paard al goed in de 
markt?
Toch wel. Stephan Conter had ze bijna als vierjari-
ge al gekocht. Wij komen niet veel buiten, wegens 

te veel werk en te weinig tijd. Walter ontfermt zich 
niet enkel over de opleiding van onze paarden, 
hij zorgt ook voor de commercialisering. Stephan 
Conter had zijn oog op Killer Queen laten vallen 
toen ze als vierjarige het BK in Gesves sprong. We 
wilden nog niet verkopen, omdat wij er nog mee 
wilden fokken. We komen altijd goed overeen met 
Walter, toen stelden we toch ons veto, want hij 
wilde verkopen (lacht). 

Toen Killer Queen zeven was, gingen jullie over-
stag?
We hebben altijd goed en gezellig samengewerkt 
met Stephan Conter. Dat verloopt steeds heel vlot 
en correct. Derly Chin, Blue Curacao, Killer Queen, 
Nuance Bleue, het zijn allemaal 1.60m paarden 
geworden. We zijn er allebei goed mee geweest 
en dan is het aangenaam zaken doen. Voor ons is 
het ook belangrijk dat onze paarden goed terecht-
komen. Wij zijn gewone cyclusruiters en bij ons 
houdt het op als ze zes, zeven jaar zijn. Je moet 
daar realistisch in zijn. 

Killer Queen, Japatero 
en Kontador hebben 
dezelfde vader en 
moeder en toch springen 
ze alle drie op drie 
verschillende manieren
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Winnen in Aken, Brussels Stephex Masters, de wereld-
beker van Mechelen, de vijfsterren in de Emiraten… Wat 
doet dat met jullie?
Dat is leuk. Maar vraag je nu of we onder de indruk zijn? 
We bekijken die beelden een aantal keer en dat geeft vol-
doening, maar we blijven daar rustig onder. We lopen daar 
zeker niet mee te koop. Wij hebben het warm water niet 
uitgevonden hé! Uiteindelijk zijn wij maar één schakeltje in 
dat succesverhaal en er zijn er veel anderen die een grotere 
bijdrage geleverd hebben. Toppaarden worden gemaakt door 
topruiters. 

Was Killer Queen de duurste die je ooit verkocht?
Haar moeder Derly Chin de Muze was met voorsprong de 
duurste. Ze was een goede fokmerrie, maar soms krijg je 
een bod dat je niet kan weerstaan. En we hadden met Killer 
Queen een dochter uit haar. Als je fokt, ben je bezig met 
vermeerderen. Dan moet je op een gegeven moment iets on-
dernemen en dat betekent verkopen. De kunst bestaat er in 
om je niet onder druk te laten zetten om te verkopen. 
Wat we sowieso niet doen is veulens verkopen. Daar heb je 
als fokker toch niks aan? Het wordt geboren en vertrekt? We 
zien ze graag opgroeien en het is ook het plezier van Lisa om 
ze op te leiden. Heel dat proces is toch fijn om te beleven? 
Hoe groeien ze uit? Wordt de hoop en verwachting ingelost? 
Springen ze goed als tweejarige? Die eerste sprongetjes on-
der het zadel, dat is fokkerij voor ons. We hebben een kleine 
bescheiden fokkerij en daar zijn al meerdere 1.60m paarden 
uitgekomen. Soms denken we wel eens aan een veiling, van 
embryo’s of veulens, al is het goed zoals het nu is. We zijn 
tevreden. Omdat we goed begonnen zijn. Dat is ons grote 
geluk geweest. Onze eerste merriesportpaarden waren goed, 
al wist niemand dat ze zo goed zouden worden. Het leven 
is toch een samenloop van toevalligheden? Het toeval dat 
iemand van onze LRV club ons naar Walter Lelie brengt. 
Dat Walter ons super goed bedient. Dat we daar Derly Chin 
kunnen kopen. Dat Eldorado toevallig bij Walter staat en we 
hem als hengst gebruiken. Wij zochten en kochten een goed 
paard voor Lisa, dat was de insteek. Natuurlijk is Walter een 
vakman en kan hij kwaliteit goed inschatten, maar niemand 
kan inschatten hoe goed een paard gaat worden.

Je moet eerlijk blijven met 
jezelf en tegenover je paard. 
Killer Queen was te goed 
voor Lisa
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The remarkable 
career of Killer 
Queen VDM
What do Killer Queen VDM (Daniel Deusser), Nuance Bleue 
VDM (Lorenzo de Luca) and Derly Chin de Muze (Eric Lamaze) 
have in common? All three were born or raised in the Brug-
geman family and all three were bought by Stephex.

Rewind to the last World Cup in Mechelen. Daniel Deusser 
and the then nine-year-old Killer Queen VDM (Eldorado vd 
Zeshoek) amazingly became the winners. Surprising, but not 
by chance. A month later the duo is in Doha, where they win 
the five star GP two weeks in a row. The story of Killer Queen 
starts in Eksaarde with the Bruggeman family, where Killer 
Queen was born. They remain remarkably humble with the 
success of their top breeding product. It characterizes them. 
We are only a small link in that success and luck and coinci-
dence have an important role to play', they realize. And yet, 
Killer Queen is not the only star of their breeding.
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Dirk and Ann Bruggeman admit that they have little 
knowledge of breeding and pedigree. And yet they
manage to breed GP horses. How do they do it? The 
first lesson is to surround yourself with experienced 
professionals. The second lesson is: 'start your breed-
ing properly, with an excellent mare’.

You had nothing to do with horses? 
Nothing at all. The oldest horse we bred was Hiron-
delle Bleue vd Minkfarm and we renamed it VDM. 
Nuance Bleue VDM Z (Nabab de Reve) is a daughter 
of our Hirondelle and she was born in 2007. From 

our experience with breeding minks, we knew that 
in order to breed we had to start with good mares. 
Our horse story starts with our daughter Lisa. She 
was 10 years old and wanted a pony. We had a pas-
ture where sheep were grazing and there was room 
for a pony.

Lisa really loved horses, she wanted to ride her pony 
rather than her bike to school. So we actually bought
a pony, but none of us knew how to put on a bridle. 
We were so inexperienced and didn't know a thing 
about it. Lisa joined LRV Eksaarde, went along on 
pony camp, the first competitions followed and it all 
happened automatically. Lisa won several national 
dressage championships with her pony. A few years 
later, Lisa switched to horses. A new quest. Via Jo 
Gansbeke, of our LRV club, we got in touch with 
Walter
Lelie. Lisa tried many young horses there and finally 
we ended up with the four-year-old Blue Curacao
(Mr Blue). A well behaved, but special horse. Lisa 
loved horses and she is the one who made us
love them too. Horses became a pleasant recreation 
for us. With our mink farm we had little time. At the 
LRV tournaments, we were able to get away for an 
afternoon. We insisted that it would be good.

Were you under pressure Lisa? 
Actually, yes, my parents were strict. Ann: That's 

true. If you do something, you have to do it well, 
otherwise you shouldn't start. We are the same. You 
always have to do your best!

Your success story begins with Walter Lelie?
We owe everything to him. He has always provided 
us with good horses. The first horse he sold us was 
the four-year-old Blue Curacao, who later jumped 
1.60m with Alberto Zorzi and Alexandra Thornton. 
The second horse was Derly Chin De Muze, with 
whom Eric Lamaze jumped 1.60m. Both horses were 
later sold to Stephan Conter. We wanted mares to 
start with, for the sport with Lisa and for breeding, 
that was the intention. It was an immediate success. 
When Lisa came out of the ring with Blue Curacao, 
almost every dealer was interested. Blue Curacao 
was bred by Jimmy Vermeulen, but her mother had 
an accident. That's why the pedigree is unknown, 
she only had one daughter and we bred with her.

Your first horse, Blue Curacao, was sold?
Lisa: And that while I was traveling. I came home, 
wanted to ride Blue Curacao and got the reply that 
she was at Stephan Conter's place. Why? Because she 
was sold. Well, I knew this would happen. Blue was 
my first horse. I jumped my first Cyclus with her, my 
first 1.40m class. She did everything for me. I have 
no problem with selling horses, although Blue was a 
sensitive issue.

It is a pleasure doing 
business with Stephan 
Conter. Always very 
correct. You bring your 
horse, it is checked by a 
vet, bought and one day 
later the money is in 
your bank account
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Ann: if you breed horses, you have to sell. It is great to 
have foals, but you can't keep them all, can you? And 
there is always a demand for a better horse. Besides, 
doing business with Stephan Conter is pleasant. Al-
ways very correct. You bring your horse, it is checked 
by a vet, bought and one day later the money is in 
your bank account. We have always been good with 
Conter and vice versa.

Stephex also bought Derly Chin de Muze from 
you?
We bought her in confidence from Walter Lelie with-
out seeing her. Derly Chin was two years old. Walter 
called and we bought her on the phone. Afterwards 
we went to see her and it was disappointing. Well, a 
two-year-old often doesn't look so good. Eldorado vd 
Zeshoek was at Walter's place at that time and we 
have three foals from him in combination with Der-
ly Chin: Japatero, who we sold to Jos Verlooy, Killer 
Queen and Kontador, who is also at Verlooy's place. 
Derly Chin was later indeed sold to Stephan Conter.

What did you think of Killer Queen as a foal?
The first thing we look at is the gender. Yay, it's a 
mare! We can't do much with stallions. Japatero 
VDM, the full brother of Killer Queen, was presented 
by Walter Lelie at the BWP stallion approval. He was 
not approved. A few days later he was castrated and 
not much later sold to Axel Verlooy.
So we were already happy that Killer Queen was a 
mare. She was a fierce filly. That goes for the three 
Eldorado foals by the way. They have character and 
personality. They say, probably with some reason, 
that every good horse is like that. That also means 
that they are not always easy to handle. Killer Queen 
once escaped in the field and took the fence with her 

Killer Queen was a bit arrogant. You couldn't 
just go for a walk with her. But is that her 
fault or the fact that we are only amateurs?

I am very aware that 
we were lucky that we 
immediately received 
the right guidance 
when we took our first 
steps in breeding
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You have to be 
honest with yourself 
and with your horse. 
Killer Queen was too 
good for Lisa
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in her mouth. Our foals spend their first years in the field. 
When they are two years old, they go to Walter Lelie to learn 
some manners. After that they come back, go to the field again 
and one year later Walter breaks them in. What we noticed 
immediately was that Killer Queen had a lot of power. And 
the same character. She was a bit arrogant. You couldn't take 
her for a walk just like that. But is that because of her or the 
fact that we are only amateurs? It was probably a combina-
tion of the two. Well, we have bred several special horses. Her 
mother, Derly Chin de Muze, was a very well behaved mare, 
so we took the risk to combine her with Eldorado. It's quite 
strange, Killer Queen, Japatero and Kontador have the same 
father and mother and yet they all jump in three different 
ways. Out of the bloodline of Blue Curacao we have bred twice 
with Elvis Ter Putte, twice with Vigo d'Arsouilles and twice 
with Diamant de Semilly. And yet all six are different.

Killer Queen got Lisa and Walter as her riders?
Walter Lelie broke her in and after that, Lisa trained her and 
she jumped the Cyclus with her. Walter jumped her in Gesves. 
As a five year old, Lisa jumped the Cyclus again and then she 
became difficult to ride. Walter took over again. Killer Queen 
became too strong for Lisa. We have no problem admitting 
that. Walter was always keeping an eye on it and when it 
became too difficult, he took over the reins. You have to stay 
honest with yourself and with your horse. Killer Queen was 
too good for Lisa. That's why it's not that bad to sell a horse 
like that. Neither with Lisa nor with Walter would Killer 
Queen have ever won the World Cup in Mechelen or the five-
star GP's in Doha. She forms the perfect combination with 
Daniel Deusser.

Was Killer Queen already popular as a young horse?
Yes, actually she was. Stephan Conter almost bought her as 
a four-year-old. We don't go to many shows, because of too 
much work and too little time. Walter not only takes care of 
the training of our horses, he also takes care of marketing 
them. Stephan Conter had his eye on Killer Queen when she 
jumped the BC in Gesves as a four-year-old. We didn't want 
to sell her yet, because we still wanted to breed with her. We 
always get along well with Walter, but then we vetoed it be-
cause he wanted to sell (laughs).

When Killer Queen was seven year old, you decided to 
sell?
We have always enjoyed working with Stephan Conter. Things 
always goes very smoothly and correctly. Derly Chin, Blue 
Curacao, Killer Queen, Nuance Bleue, they have all become 
1.60m horses. We both benefit from it and then it is pleasant 
doing business. For us it is also important that our horses end 
up well. We are just normal Cyclus riders and it stops for us 
when the horses are six or seven years old. You have to be 
realistic about that.

Winning in Aachen, Brussels Stephex Masters, the World 
Cup in Mechelen, the five stars in the Emirates… What 
does that do to you?
That is nice. But are you asking if we are impressed? We watch 
those videos several times and it is satisfying, but we remain 
calm. We certainly don't show it off, we did not reinvent the 
weel! In the end, we are only one small link in the success story 
and there are many others who have made a greater contri-
bution. Top horses are made by top riders.

Was Killer Queen the most expensive one you ever sold?
Her dam Derly Chin de Muze was by far the most expensive. 
She was a good broodmare, but sometimes you get an offer 
you can't resist. And with Killer Queen we had a daughter out 
of her. If you breed, you are busy reproducing. At a certain 
point, you have to do something and that means selling. The 
key is not to let yourself be pressured into selling. What we 
don't do for sure is sell foals. As a breeder, that is no fun, is 
it? They are born and then they leave? We like to see them 
grow up and it is also Lisa's pleasure to train them. Isn't it 
nice to experience the whole process? How do they grow up? 
Are the hopes and expectations fulfilled? Do they jump well as 
two-year-olds? Those first jumps under saddle, that is breed-
ing for us. We have a small, modest breeding farm, which has 
produced several 1.60m horses. Sometimes we think about an 
auction, with embryos or foals, but we are happy with how 
things are now. We are satisfied. Because we started off well. 
That has been our biggest luck. Our first mares were good, 
although nobody knew they would become so good. Life is 
a series of coincidences, isn't it? The coincidence that some-
one from our LRV club brings us to Walter Lelie. That Walter 
serves us very well with horses. That we can buy Derly Chin 
there. That Eldorado happens to be at Walter's place and we 
use him as a stallion. We were looking to buy a good horse for 
Lisa, that was the idea. Of course Walter is a professional and 
he can estimate quality very well, but nobody can estimate 
how good a horse will become.

Killer Queen, Japatero and 
Kontador have the same 
father and mother and 
yet they all jump in three 
different ways
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Succes is geen toeval, het is een permanent stre-
ven naar verbetering, dat begint bij de selectie 
van paarden. Die investering resulteerde in onge-
kend sportief succes. Enkele van onze topsport-
merries zijn inmiddels met pensioen en dienen 
nu onze fokkerij. Ze verenigen de felst gegeerde 
genen waar elke fokker van droomt. Merries zoals 
Usha vh Roosakker en Narcotique de Muze staan 
op het verlanglijstje van elke fokkerij. Hun genen 
wil Pommex, de samenwerking van Stephex met 
Geert Bartsoen van Haras de la Pomme, met jullie 
delen, omdat we iets aan de sport wil teruggeven 
en dat begint met de fokkerij.
De naam Stephex Exclusive Breeding Collection 
werd niet toevallig gekozen. De veilingcollectie 

biedt u de kans om ontegensprekelijk de meest 
exclusieve bloedlijnen ter wereld in uw fokkerij te 
introduceren.

En ja, er zijn al veel veilingen, al zullen er nooit 
voldoende veilingen zijn die absolute topkwaliteit 
aanbieden en net dat is onze insteek. De Stephex 
Exclusive Auction verschilt van een doorsnee vei-
ling in die zin dat wij geen veulens van derden 
selecteren en veilen. Het gaat bij ons over onze 
eigen fokkerij, waaruit we een beperkt aantal 
veulens hebben geselecteerd. Twaalf worden on-
line geveild tijdens het vijfsterren weekend van 
Knokke Hippique en nog eens twaalf live tijdens 
de Brussels Stephex Masters.

Tal van veilingen pakken uit met vertakkingen 
van bloedlijnen die refereren naar onze stoeterij. 
Wij hebben de rechtstreekse moeders die over-
al als referentie naar voor geschoven worden. 
We hebben het dan onder andere over re Usha 
vh Roosakker en Narcotique de Muze. Maar ook 
over Valentine de L’Impermeable, Elchinni vd 
Flandria,  Erenice Horta, Jeunesse van ’t Paradijs. 
Stuk voor stuk internationale toppers in de sport. 
Daaruit is de Stephex fokkerij ontstaan; uit voor-
malige topsportmerries die met pensioen gingen. 
We zijn ook verder gegaan. Stephex investeerde 
eveneens in moeders van dochters die zich inter-
nationaal bewezen hebben met onze ruiters.

Succes is geen toeval
STEPHEX EXCLUSIVE BREEDING COLLECTION
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Zo kochten we vorig jaar Erenice Horta (Diamant de Semilly x 
Parco). Zij werd met Nick Vrins Belgisch kampioen bij de zeven-
jarigen en werd nadien verkocht naar Stal Tops waar ze onder 
het zadel kwam van Edwina Alexander. Na haar internationale 
carrière kocht Stephex vorig jaar Erenice Horta, toen 16, terug 
als fokmerrie. Begrijpelijk, haar dochter Irenice Horta (Vigo 
d’Arsouilles) werd opgeleid door Zoé Conter en kwam nadien in 
handen van Lorenzo de Luca die met haar zevende werd op de 
WEG in Tryon. Nadien werd ze verkocht aan Cian O’Conner. Uit 
Erenice Horta bieden we Copernic Pommex Z aan, met Catoki 
als vader.
 
Hetzelfde deden we met Valentine de l’Impermeable, een doch-
ter van Darco uit de bekende moeder Fragence de Chalus (Ja-
lisco B). Zij is onder andere de moeder van Ego van Orti, die 
vijfsterren sprong met Edwina Alexander en Alberto Zorzi. Va-
lentine werd vier jaar geleden gekocht voor de fokkerij. Valenti-
ne gaf in combinatie met Comme Il Faut Corricella Pommex Z.
 
Elchinni vd Flandria (Chin Chin) schaften we als fokmerrie aan 
omdat zij de moeder is van Jasmien vd Bisschop, die met Daniel 
Deusser in Hamburg haar eerste vijfsterren GP won. Haar over-
grootmoeder Cadin (Corrado I) is de moeder van Cloudbreak 
(Heartbreaker) die op het hoogste niveau sprong met Franke 
Sloothaak. Jasmien en Daniel Deusser werden de grote win-
naars van de GCT finale in Praag. Begrijpelijk dat we die genen 
willen verankeren in onze fokkerij. Van Elchinni hebben we 
twee veulens in de aanbieding: Cape Town Pommex Z  (Comme 
Il Faut) en Lorentina Pommex Z (Larino)
 
Dubai Pommex Z is een zoon van Diarado uit Takotak Z (Telstar 
de la Pomme) en zij is een dochter van Narcotique de Muze. 
De zevenjarige Takotak Z presteert opvallend sterk in haar leef-
tijdscategorie met onze amazone Kendra Brinkopp.  
 
Malissa de Muze (Vigo d’Arsouilles) gaf in combinatie met Ha-
lifax vh Kluizenbos Halissa Pommex Z. Malissa staat in de stal 
van Lorenzo de Luca en kan zijn opvolger worden voor het gro-
te werk. Malissa heeft Cordula de Laubry (For Pleasure x Darco) 
als moeder en zij gaf al een tiental internationaal springende 
paarden zoals Fantomas de Muze.
 
Jeunesse van ’t Paradijs (Emerald x Heartbreaker) mocht niet 
ontbreken in onze collectie. Ze sprong met Lorenzo de Luca 
1.60m niveau. Samen met Bamako de Muze gaf ze Balenciaga 
Pommex Z. Jeunesse gaf eerder het internationale springpaard 
en volle zus Sea Coast Monalisa van ’t Paradijs en de BWP ge-
keurde hengst en eveneens volle broer Replay van ’t Paradijs.
 
Onze selectie is gebaseerd op bewezen sportprestaties. Wij wil-
len de top bereiken in de sport. Daarom fokken we en daarom 
willen we u de kans geven om onze beste bloedlijnen in uw 
fokkerij te introduceren.
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Success is not a coincidence
STEPHEX EXCLUSIVE BREEDING COLLECTION

Success is not a coincidence, it is continuously striv-
ing for improvement, starting with the selection of 
horses. That investment resulted in incredible sport-
ing success. Some of our top sport mares have now 
retired and are serving our breeding farm. They unite 
the most desirable genes that every breeder dreams 
of. Mares like Usha vh Roosakker and Narcotique de 
Muze are on the wish list of every breeder. Pommex, 
the collaboration of Stephex with Geert Baertsoen of 
Haras de la Pomme, wants to share their genes with 
you because we want to give something back to the 
sport and that starts with breeding.

The name Stephex Exclusive Breeding Collection was 
not chosen by chance. The auction collection offers 
you the chance to introduce, without a doubt, the 
most exclusive bloodlines in the world into your 
breeding. 
 
And yes, there are already many auctions, although 
there will never be enough auctions that offer abso-
lute top quality and that is our intention. The dif-
ference between the Stephex Exclusive Auction and a 
regular auction is that we do not select and auction 
foals of third parties. We have our own breeding 
farm, from which we have selected a limited number 

of foals. Twelve are auctioned during Knokke Hip-
pique and another twelve during the Brussels Ste-
phex Masters.
 
Many auctions have branches of bloodlines that re-
fer to our stud. We have the first dams who are put 
forward as a reference everywhere. We are talking, 
among others, about Usha vh Roosakker and Narco-
tique de Muze.But also Valentine de L'Impermeable, 
Elchinni vd Flandria, Erenice Horta and Jeunesse 
van 't Paradijs. But also Valentine de L'Imperme-
able, Elchinni vd Flandria, Erenice Horta and Jeu-
nesse van 't Paradijs. They are all international top 
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sport horses. The Stephex breeding originated from that; from former top 
sport mares who have retired. We even went further. Stephex also invested 
in mothers of daughters who proved themselves internationally with our 
riders.
 
Last year we bought Erenice Horta (Diamant de Semilly x Parco). She be-
came Belgian champion with Nick Vrins at the seven-year-olds and was 
then sold to Stal Tops where she was ridden by Edwina Alexander. After her 
international career, Stephex bought Erenice Horta back as a broodmare 
last year. She was 16 years old at the time. It makes sense, her daughter 
Irenice Horta (Vigo d'Arsouilles) was trained by Zoé Conter and then came 
into the hands of Lorenzo de Luca who finished seventh with her at the 
WEG in Tryon.  Afterwards she was sold to Cian O'Conner. Out of Erenice 
Horta we offer Copernic Pommex Z, with Catoki as sire.
 
We did the same with Valentine de l'Impermeable, a daughter of Darco out 
of the famous dam Fragence de Chalus (Jalisco B). She is, amongst others, 
the dam of Ego van Orti, who jumped at five-star level with Edwina Alex-
ander and Alberto Zorzi. Valentine was bought for breeding four years ago. 
Valentine gave in combination with Comme Il Faut Corricella Pommex Z.
 
We bought Elchinni vd Flandria (Chin Chin) as a broodmare because she is 
the dam of Jasmien vd Bisschop, who won her first five-star GP with Dan-
iel Deusser in Hamburg. Her great-grandmother Cadin (Corrado I) is the 

mother of Cloudbreak (Heartbreaker) who jumped at the highest level with 
Franke Sloothaak. Jasmien and Daniel Deusser were the big winners of the 
GCT final in Prague. It is obvious that we want to incorporate those genes 
in our breeding. Out of Elchinni we have two foals to offer: Cape Town 
Pommex Z (Comme Il Faut) and Lorentina Pommex Z (Larino).
 
Dubai Pommex Z is a son of Diarado out of Takotak Z (Telstar de la 
Pomme) and she is a daughter of Narcotique de Muze. 
 
Malissa de Muze (Vigo d'Arsouilles) gave in combination with Halifax vh 
Kluizenbos Halissa Pommex Z. Malissa is in the stable of Lorenzo de Luca 
and she can become his next top sport horse for the big work. Malissa has 
Cordula de Laubry (For Pleasure x Darco) as mother and she gave already 
several international jumping horses like Fantomas de Muze.
 
Jeunesse van 't Paradijs (Emerald x Heartbreaker) could not be missing in 
our collection. Together with Bamako de Muze she produced Balenciaga 
Pommex Z. Jeunesse produced earlier the international showjumping 
horse and full sister Sea Coast Monalisa van 't Paradijs and the four-year-
old full brother Replay van 't Paradijs.
 
Our selection is based on proven sports results. We want to reach the top 
in the sport. That is why we breed and that is why we want to give you the 
opportunity to introduce our best bloodlines into your breeding.
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Delight in a day out, a memory made and a beautiful thing bought at Maasmechelen  
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